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GeachteJ
Op 22 januari 20L8 heeft het College een besluít genomen op het verzoek

d.d.22 december 20L7 van stichting Leenrecht om conform artikel 3 lid L sub
a van de Wet toezicht goedkeurin'g te verlenen aan de gewijzigde statuten

van st¡cht¡ng Leenrecht. ln samenhang met de voorgelegde statuten zijn het
meegestuurde concept bestu ursreglement en het concept d irectiereglement

toen mede beoordeeld.
Op 30 julijl. is het College door u op de hoogte gesteld van enkele door
stichting Leenrecht genomen besluiten. st¡cht¡ng Leenrecht heeft besloten
de door het College goedgekeurde statuten voor verlijding voor te leggen bij

de notaris en heeft de laatste concepten van het bestuurs- en
directiereglement goedgekeurd.
Het College heeft op 22 )anuarijl. reeds ingestemd met een conceptversie
van het bestuurs- en dírectiereglement van Stichting Leenrecht. Daarbij

merkte het College op dat, indien de statuten en reglementen als gevolg van
besluitvorming in de bestuursvergadering van st¡cht¡ng Leenrecht wijzigen,
deze opnieuw ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd.

wij constateren dat in het directiereglement één wijziging

is aangebracht ten
opzichte van de door ons op 22 januari jl. goedgekeurde conceptversie. ln het

directiereglement z¡jn de bedragen van art. 10 aangepast. Het gaat daarbij
om raadpleging van het bestuur door de directie voorafgaande aan het
nemen van een besluiten over het voeren van procedures en het treffen van
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schikkingen (art. 10.c), het inzetten van personeel met een all-in beloning
boven een bepaald bedrag (art. 10.d) en met betrekking tot overige uitgaven
waarvan de (gecombineerde) kosten een totale waarde van een bepaald
bedrag overschrijden (art.10 e). Het bepaalde bedrag is door Stichting
Leenrecht in bovengenoemde drie situaties in de definítieve versie van het

directiereglement vastgeste ld

opJ.

Het College heeft geen bezwaar tegen deze aanpassing in het
directiereglement en geeft hieraan goedkeuring.
Graag ontvangt het College ter beoordeling in het kader van art. 3 lid 1 onder
b Wet toezicht na behandeling in het bestuur (op 13 september a's.) de aan
de Wet toezicht 2016 aangepaste Verdelingsreglementen van Stichting

Leenrecht.

Hoogachtend

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwaør
Tegen

dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmokíng schriftelijk bezwaor

worden gemaakt door indiening von een bezwaarschrift bii het College vøn
Toezicht Auteursrechten. Het bezwosrschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

o)

de noam en het adres van de indiener;

b)

de dogtekeníng;

c)

een omschrijvíng von het besluit woortegen het bezwoar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwoar of beroep.
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