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Besluit op verzoek St¡cht¡ng Leenrecht tot instemming met
verdeelreglementen Leenrecht

Geachte heerJ

op 26 april 2019 heeft u de door het bestuurvan stichting Leenrecht op 7
februari 2019 goedgekeurde verdeelreglementen van de verschillende
sect¡es binnen stichting Leenrecht voor instemming voorgelegd aan het
College conform art, 3 lid i. sub b van de Wet toezicht.

Ao nle idi ng tot w¡jzig i ng ve rdeelregleme nte n

De verdeelreglementen zijn aangepast aan de eisen die voortvloeien uit de
inwerkingtreding van de Wet toez¡cht 2016 per 26 novembe r 20L6.
Leenrecht heeft vijf secties met ieder hun eigen reglement, die overigens
sterk op elkaar lijken. Door stichting Leenrecht zijn de volgende verdeelregle-
menten ter instemming voorgelegd:

o Verdelingsreglement Leenrecht Audio;
o Verdelingsreglement Leenrecht Geschriften;
¡ Verdelingsreglement Leenrecht Multimedia;
r Verdelingsreglement Leenrecht Video;
o Verdelingsreglement Leenrecht Visuele werken.

Wijzigingen in de verdeelreglementen

ln alle voorgelegde aangepaste verdeelreglementen is opgenomen dat de
kosten voor inning, het beheer en de verdeling van gelden niet hoger zijn dan
de gerechtvaardigde en gedocumenteerde beheerkosten (art. 2h lid 4 wet
toezicht). Tevens is opgenomen dat de initiële verdeling aan de
Verdelingsorganisaties door stichting Leenrecht zo snel mogelijk, maar in
ieder geval uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar waarin de
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gelden zijn geTnd zal plaatsvinden (art. 2k lid 4 Wet toezicht). De nadere

verdeling door de Verdelingsorganisaties ten behoeve van rechthebbenden

dient uiterlijk binnen zes maanden na ontvangstvan de gelden van Stichting

Leenrecht plaats te vinden conform art' 2k lid 5 van de Wet toezich! het

reglement van nadere verdeling van de Verdelingsorganisaties wordt op dit

punt getoetst door Stichting Leenrecht.

Art. 2¡ lid 8 van de wet toezicht is door stichting Leenrecht tot uitdrukk¡ng

gebracht in de voorgelegde verdeelreglementen voor het geval dat er voor

het aan een rubriek of sub-rubriek toegewezen deel van de netto-

opbrengsten gedeeltelijk of in het geheel geen Verdelingsorganisatie in

redelijkheid kan worden aangewezen. Sticht¡ng Leenrecht kan de betreffende

gelden dan voor drie jaar reserveren, waarna het bestuur kan besluiten de

gelden zelf via stichting Leenrecht aan rechthebbenden tot uitbetaling te

brengen, toe te voegen aan voor repartitie beschikbare gelden, of besluiten

de gelden te besteden aan een doel dat zo veel mogelijk de belangen dient

van degenen die bij een individuele repartitie aanspraak op de

desbetreffende gelden zouden hebben kunnen maken.

Stichting Leenrecht heeft op de website een procedure opgenomen voor het

indienen van een klacht bij stichting Leenrecht door rechthebbenden. Met

betrekking tot klachten over de uitkering van de Leenrechtvergoeding wordt

in eerste instantie verwezen naar de betreffende Verdelingsorganisatie.

Be oo rde I i ng verzoek tot goe d ke u r¡ n g

Het College constateert dat in de voorgelegde verdeelreglementen de vanuit

de Wet toezicht verplichte onderdelen met betrekking tot beheerskosten

(art. 2h lid 4 wet toezicht), het tempo van repartitie (art. 2k lid 4 en 2k lid 5

Wet toezicht), onverdeelde bedragen (art. 2i lid 8 Wet toezicht) tot

uitdrukking zijn gebracht. Een regeling inzake geschillen (art. 22 lid l wet

toezicht) is opgenomen op de website van Sticht¡ng Leenrecht.

Met het opnemen van de voorgelegde aanpassingen in de vijf ter goed-

keuring voorgelegde verdeelreglementen voldoen de verdeelreglementen

aan de vereisten die de huidige WetToezicht stelt aan de CBO's met

betrekking tot het vastleggen van een regeling voor de verdeling van

geTncasseerde vergoedingen door St¡chting Leenrecht.

Met betrekking tot de voorgelegde reglementen maakt het College nog de

volgende tekstuele opmerkingen. I n de Verdelingsreglementen Leenrecht

Audio, LeenrechtVideo en LeenrechtVisuelewerken is in art. T lid 2 bepaald

dat het bestuur van Stichting Leenrecht het reglement ter nadere verdeling

van de verdelingsorganisatie toetst aan het bepaalde in art. 7. De criteria

voor toetsing staan echter beschreven in art. 8 van de betreffende

verdelingsreglementen. ln art. 8 lid 6 van het Verdelingsreglement Leenrecht
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Geschriften wordt verwezen naar het bepaalde in lid 6 van art. 6 van het
betreffende verdelingsreglement. Art. 6 van het betreffende verdeelregle-
ment heeft geen lid 6. Bedoeld zal zijn lid 4 van art. 6,

Besluit College

Het college stemt ¡n met de op 26 april 20i.9 door stichting Leenrecht
voorgelegde aangepaste verdeelreglementen onder de voorwaarde dat de
hierboven gemaakte tekstuere opmerkingen over de ter goedkeuring
voorgelegde verdelingsreglementen in de verdeelreglementen worden
verwerkt.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken nq bekendmaking schriftelijk bezwaor
worden gemaokt door indiening van een bezwoorschrift bij het College von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
m¡nste:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dogtekeninq;

c) een omschrijving van het bestuit wdortegen het bezwaor is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.

Bezwaar
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