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Besluit op uerroek 5tíchting leenrecht tot ¡nstemming met
aanwijzingsbesluiten.

Geachte heerJ

op 5 februari 2019 heeft u het college verzocht goedkeuring te verlenen, ex

art. 3 lid 1 onder b van de Wet toezicht, aan het besluit van Stichting
Leenrecht om Femu voorlopig aan te wijzen als verdeelorganisatie voor de

verdeling van leenrechtvergoedingen aan uitgevers. Met betrekking tot de

uitkering van het auteursaandeel heeft stichting Leenrecht besloten een

eenmalige uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met stichting stemra voor
de uítker¡ng van het auteursdeel,

Aonleiding tot oonwijzing Femu en Stemro

stichting Leenrecht incasseert leenrechtvergoedingen voor bladmuziek. Die

gelden werden voorheen doorverdeeld door de stichting Musicopy (tot 2012)

en daarna door Stichting Stemra (tot 2015). Vanaf 2015 heeft St¡cht¡ng

Leenrecht deze gelden gereserveerd. vanaf 2016 zijn er gesprekken gaande

tussen Stichting Leenrecht en Femu inzake aanwíjzing van Femu voor de

doorverdeling van de leenrechtvergoedingen voor bladmuziek. Naar het
oordeelvan stíchtíng Leenrecht blijkt uit de huidige statuten, het bestuurs-
en repartitiereglement in onvoldoende mate de representatíviteit van Femu

voor (muziek-)auteurs. Over dit onderwerp wordt in 2019 verder gesproken

met Femu.

Het bestuur van Stichting Leenrecht heeft recentelijk (d.d. 13 december
2018) besloten, naar aanleídíng van het naderen van de termijn van drie jaar
na hetjaar van inning voor de incassojaren 2015 - 2018 (het betreft hier de

wettelijke termijn voor verdeling van geihcasseerde vergoedingen conform
art¡kel 2lid 29 van de Wet toezicht 2013) voor doorverdeling van de
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geTncasseerde leenrechtvergoeding naar verdeelorganisaties, tot een

tijdelijke oplossing. Deze tijdelijke oplossing houdt in dat stichting Leenrecht

Femu voorlopig (in ieder gevalvoor de gereserveerde gelden uit de

incassojaren 2015 - 20L8) aanwijst voor de verdeling van de

leenrechtvergoedingen aan uitgevers. voor de uitkering van het auteursdeel

van deze gereserveerde gelden gaat stichting Leenrecht een eenmalige

uitvoeringsovereenkomst aan met stichting Stemra. stichting stemra zal,

onder verantwoordelijkheid van stichting Leenrecht en op basis van

referentierepertoire van Vereniging Buma, de betreffende gelden over de

incassojaren 2oL5-20L8 in een eenmalige repartitie uitkeren aan de

rechthebbenden. Stichting Leenrecht beschikt daarna niet meer over

gereserveerde gelden over de incassojaren 2015 - 2018 voor de subcategorie

bladmuziek binnen de rubriek geschriften.

Eeoordeli n g ve rzoek om goe d ke u ri n g.

Door Stichting Leenrecht zijn de aanwijzingsovereenkomst tussen stichting

Leenrecht en Femu en de uitvoeringsovereenkomst tussen stichting

Leenrecht en stichting stemra ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

De overeenkomst met stichting stemra betreft een overeenkomst van

opdracht; een eenmalige uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de

verdeling van de door stichting Leenrecht geÏnde leenrechtvergoedingen

2015-2018 in verband met uitlening van bladmuziek en te verdelen aan

auteurs. Stichting Stemra ontvangt daartoe eenmalig een bedrag van

stichting Leenrecht ter nadere verdeling welke uiterlijk voor 31 december

2019 in verdeling dient te worden gebracht.

De aanwijzingsovereenkomst met Femu betreft een voorlopige aanwijzing.

Deze is vooralsnog beperkt tot aanwiizing van de nadere verdeling voor het

uitgeversdeel van de leenrechtvergoeding voor bladmuziek over de

incassojaren 2015 - 2018.

Van belang is evenwel dat stichting Leenrecht conform de huidige geldende

bepalingen uit de Wet toezicht (26 november) 2016 de geÏnde

leenrechtvergoedingen binnen negen maanden na het boekjaar van incasso

dient te verdelen naar de daartoe aangewezen verdeelorganisaties, tenzij dat

niet mogelijk is om redenen die objectÍef te rechtvaardigen zijn (art. 2k lid 4

wet toezicht 2016). Deze verdeelorganisaties zijn vervolgens gehouden de

ontvangen gelden binnen een termijn van zes maanden na ontvangst te

verdelen onder de kring van rechthebbenden (art. 2k l¡d 5 wet toezicht

2016).
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Het college heeft van Stichting Leenrecht nog geen aan de wet toezicht 2016
aa ngepaste verdeelreglementen ter goedkeuring voorgelegd gekregen

waarin de termijn voor verdeling van de geïnde gelden niet langer drie jaar

na het jaar van incasso is, maar deze verdeling uiterlijk negen maanden na

einde van het boekjaar waarin de vergoeding is geind dient plaats te vinden.

Het college constateert dat Femu wél beschikt over een aan de wet toezicht
2016 aangepast repartit¡ereglement, waarin is opgenomen dat Femu de
ontvangen gelden tijdig (binnen 6 maanden na ontvangst van een incasso-

organisatie) doorbetaalt aan de kring van aangesloten rechthebbenden.
Ook Stichting Stemra heeft in zijn repartitiereglement opgenomen dat
ontvangen vergoedingen conform de wettelijke termijn van de meest recente
Wet toezicht worden doorbetaald aan de aangesloten rechthebbenden.

Eesluit College

Het College stemt in met het bestuursbesluit (d.d. 13 december 201g)van
Stichting Leenrecht tot aanwijzing van FEMU en Stemra als

verdeelorgan¡saties voor uitkering van gereserveerde leenrechtvergoedingen
voor bladmuziek over de jaren 2015-2018.

Advies College

ln vervolg op het verzoek van het college van 9 augustus 2018 aan stichtíng
Leenrecht om de Verdelingsreglementen van Stichting Leenrecht aan te
passen aan de wettelijke vereisten conform de Wet toezicht van 26

november 2016, adviseert het College op grond van art. 6 lid 1 van de Wet
toezicht de aangepaste Verdelingsreglementen ter goedkeuring te krijgen
voorgelegd. Het college verzoekt u uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening
van deze brief te reageren of u bereid bent dit advies over te nemen en
hieraan binnen deze termijn uitvoering wenst te geven.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA
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Tegen dit besluit ksn binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik bezwaar worden

gemaokt door indiening von een bezwaorschrift bii het college von Toezicht

Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot ten m¡nste:

a) de noam en het odres von de indíener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving von het bestuit woartegen het bezwoar is gericht;

d) de gronden van het bezwoor.

Bezwaor
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