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Betreft

Besluit op verzoek om lnstemming met wijz¡ting (format)
aanwijzingsbesluit Leenrecht

lnleiding

op 3i. december 2019 heeft stichting Leenrecht (verder: Leenrecht) het
college van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige
rechten (verder: het college van Toezicht of het cvTA) verzocht in te
stemmen met een aanpassing van het Aanwijzingsbesluit
Verdelingsorganisaties Leenrechtgelden [categorie].
Leenrecht is een collectieve beheersorganisatie als bedoeld in artikel L,
aanhef en onder c, van de wet toez¡cht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Verder: wet toezicht

cbo's). Hetverzoek is gebaseerd op artikel 3, eerste lid, van de wettoezicht
cbo's waarin is bepaald dat (onder meer) een besluit tot vaststelling of
wijziging van een reglement betreffende de uitoefening en handhaving van
auteursrechten of naburige rechten de voorafgaande schriftelijke instemming
van het College behoeft.
Wijzigingen
De verzochte instemming betreft enkel de verwijzingen in het

aanwijzingsbesluit naar de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en
reglementen. ln de percentages nadere verdeling onder de kring van
rechthebbenden, zoals vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit, zijn geen
wijzigi ngen doo rgevoerd.
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ln de concept tekst nieuw aanwijzingsbesluit is thans een specifieke
verwijzing opgenomen naar artikel 5.2 van het toepasselijke
Verdelingsreglement Leenrecht. Daarnaast is de oude, inmiddels deels
achterhaalde, tekst die betrekking had op de tot goedkeuring bevoegde
¡nstantie, vervangen door een actuele verwijzing naar de artikelen 15 f,
tweede en derde lid, van de Auteurswet en artikel 15a, tweede en derde lid,
van de Wet op de Naburige rechten, waarin is bepaald dat de reglementen
van Leenrecht ten aanzien van de verdeling van de geïnde vergoedingen en
de aanwijzing van verdeelorganisaties, de goedkeuring behoeven van het
College van Toezicht.

Besluit
Het college van Toezicht stemt in met het verzoek van Leenrecht
aanpassing van het Aanwijzingsbesluit Verdelingsorgan isaties

tot

Leenrechtgelden [categorie] als beschreven.

Met vriendelijke groet,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwøor
Tegen

dit besluit

kan binnen 6 weken na bekendmoking schrifteliik bezwaar

worden gemookt door indiening von een bezwaarschrìft bii het college von
Toezicht Auteursrechten, Postbus 1.5072, 1001 MB Amsterdam' Het

bezwaorschrift wordt ondertekend en bevat ten m¡nste:

o)

de naam en het adres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving van het bestuit waortegen het bezwaqr is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar.
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