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Algemeen 

Begroting 2013 

(bedragen x € 1) Begroting 

2013

Baten

Ingehouden administ rat iekosten 701.750

Totaal baten

701.750

Lasten

Door Cedar doorbelaste personeelskosten 227.307 

Door Cedar doorbelaste algemene kosten 71.720 

Door Cedar doorbelaste huisvest ingskosten 26.080 

Door Cedar doorbelaste automat iseringskosten 127.600 

Bestuurskosten 22.000 

College van Toezicht 40.150 

Kosten adviseurs 27.500 

Kosten repart it ie 80.000 

Kosten communicat ie 6.000 

Accountantskosten 10.000 

Contribut ies en bijdragen 32.885 

Overige kosten 12.600 

Totaal lasten 683.842

Exploitat ieresultaat  voor resultaatbestemming 17.908 

Resultaatbestemming

Toevoeging aan bestemmingsreserve Te verdelen gelden 17.908 

Saldo resultaatbestemming 17.908 
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Kerncijfers 

(bedragen x € 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008

Balans

Vaste act iva 0 0 49 99 148

V lot tende act iva 1.442 3.499 3.537 4.421 4.592

Totaal act iva 1.442 3.499 3.586 4.520 4.740

Eigen vermogen 694 860 698 724 698

Te verdelen gelden 140 2.302 2.194 1.832 2.075

Overige schulden 608 337 694 1.964 1.967

Totaal passiva 1.442 3.499 3.586 4.520 4.740

Staat  van baten en lasten

Baten

Ingehouden administ rat iekosten 751 756 726 688 630

Financië le baten 112 124 106 131 338

Totaal baten 863 880 832 819 968

Lasten

Personeelskosten 221 258 250 201 255

Huisvest ingskosten 36 30 30 24 32

Automat iseringskosten 132 178 142 140 147

Overige kosten 554 204 243 250 641

Totaal lasten 943 670 665 615 645

Exploitat ieresultaat -80 210 167 204 323

Te verdelen gelden

Te verdelen per 1 januari 2.302 2.194 1.832 2.075 798

Incasso 12.643 17.570 16.804 16.568 16.582

Overige mutat ies 243 -2.341 -1.883 -3.133 -435 

Verdeeld -15.048 -15.121 -14.559 -13.678 -15.740 

Te verdelen per 31 december 139 2.302 2.194 1.832 2.075
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Bestuursverslag 

 

Wij presenteren u het jaarverslag van Stichting Leenrecht over 2012. De door Stichting Leenrecht in 2012 

gefactureerde incasso was met € 12,6 mln (2011: € 17,6 mln) lager dan in 2011.  

Het jaar 2012 stond voor Stichting Leenrecht in het teken van de verlengingen. Sinds 2008 heeft Stichting 

Leenrecht vergoedingen in rekening gebracht voor verlengingen van uitleningen. De VOB is daarover een 

juridische procedure begonnen, hetgeen ertoe leidde dat de rechtbank in 2010 bepaalde dat verlengingen niet 

kunnen worden aangemerkt als nieuwe uitleningen. Dit vonnis werd in hoger beroep bevestigd door het Hof in 

2011, waarna Stichting Leenrecht een cassatieprocedure startte. Met het arrest van 23 november 2012 werd 

Stichting Leenrecht door de Hoge Raad definitief in het ongelijk gesteld. 

Bibliotheken hebben altijd de keus gehad de betwiste bedragen te voldoen of zelf te reserveren. Door Stichting 

Leenrecht is in die vijf jaren een debiteurenvoorziening gevormd voor de nog niet geïncasseerde bedragen, 

terwijl de wel ontvangen bedragen gereserveerd bleven binnen de te verdelen gelden. Na de uitspraak van de 

Hoge Raad is Stichting Leenrecht onmiddellijk gestart met crediteren en terugbetalen, zodat nagenoeg het hele 

proces in het boekjaar 2012 kon worden afgerond.  

Het incassoresultaat van 2012 wordt vertekend door deze restitutie van onterecht ontvangen bedragen. 

Daarnaast valt ten opzichte van voorgaande jaren het te incasseren gedeelte weg dat betrekking heeft op 

verlengingen, hoewel deze gelden uiteraard al sinds 2008 niet voor verdeling aan rechthebbenden beschikbaar 

waren. 

In de uitleencijfers zagen we de bekende ontwikkeling met een geleidelijk dalend aantal uitleningen van 

geschriften. Het aantal uitleningen van DVD’s blijft onverminderd hoog, terwijl audio langzamerhand lijkt te 

verdwijnen uit de bibliotheek. 

Op het gebied van kunstuitleen is Stichting Leenrecht in 2012 doorgegaan met het proces van innen. De 

voorzitter van de StOL stemde in met een verlenging van het tarief van € 1,50, in afwachting van de evaluatie 

die Stichting Leenrecht had toegezegd voor de StOL-vergadering van 2013. Juridische procedures tegen een 

aantal onwillige uitleners werden alle geschikt, nog voordat de zaken waren aangebracht. 

Gezien de wens om met de nieuw verkregen gelden uit de kunstuitleen te komen tot een individuele repartitie 

aan kunstenaars, oordeelden de besturen van het Stichting Leenrecht Kunstfonds en de sectie Visuele Werken 

de verdeling van oude gelden door middel van het Kunstfonds op dit moment niet wenselijk. De activiteiten van 

het Kunstfonds zijn om deze reden gedurende 2012 opgeschort, en in 2013 opnieuw.    

Op politiek gebied kende 2012 interessante ontwikkelingen inzake digitaal uitlenen. De Staatssecretaris van 

Cultuur verklaarde zich voorstander van een nationale digitale bibliotheek. Deze had voor eind 2012 

gerealiseerd moeten zijn. In afwachting van eventuele besluitvorming herhaalt Stichting Leenrecht dat zij op 

verzoek bereid is het uitlenen van e-books te faciliteren analoog aan het huidige leenrecht. 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

Arre Fockema Andreae,  

Voorzitter Stichting Leenrecht 
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Over Stichting Leenrecht 

De Stichting Leenrecht is op 18 december 1990 opgericht door organisaties van rechthebbenden ter zake  van 

het  leen- en verhuurrecht. De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk, de materiële en immateriële 

belangen te behartigen van auteursrechthebbenden, houders van naburige rechten en hun rechtverkrijgenden 

met  betrekking tot het leen- en verhuurrecht alsmede de exploitatie en handhaving van dit recht te verzorgen, 

met inbegrip van het uitvoeren van wettelijke regelingen ter zake. 

De stichting is belast met de uitvoering van de wetgeving terzake van het leenrecht. Deze wetgeving is op 29 

december 1995 in werking getreden. Bij besluit van 30 oktober 1996 is de Stichting Leenrecht door de Minister 

van Justitie, in overeenstemming met de Staatssecretaris van OC&W, aangewezen als zogenaamde eigen-recht-

organisatie. 

Bestuur 

Stichting Leenrecht hecht veel waarde aan bestuurlijke transparantie. Stichting 

Leenrecht heeft hiertoe ondermeer de Richtlijnen ‘Goed bestuur’ en ‘Integriteit’ 

van onze brancheorganisatie Voi©e onderschreven en is in het bezit van het CBO 

Keurmerk.  

Stichting Leenrecht heeft als bestuursmodel gekozen voor het model dat in de Richtlijn Goed bestuur wordt 

omschreven als ‘Bestuur’. Dit model houdt in dat het bestuur van de stichting alle bevoegdheden heeft die niet 

door wet of statuten aan andere organen zijn toegekend. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk en 

beslissingsbevoegd ten aanzien van de strategie, naleving van relevante wet- en regelgeving, risicobeheersing, 

activiteitenplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag, aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden, 

statutenwijziging en het benoemen van de externe accountant. 

Elk jaar publiceren wij een openbaar jaarverslag met een uitgebreide verantwoording van onze activiteiten en 

het financieel beleid. Dit jaarverslag wordt ter controle voorgelegd aan onze accountants voor het afleggen van 

verantwoording aan betalingsplichtigen en rechthebbenden, toezichthouders en het maatschappelijk verkeer in 

brede zin.  

Het bestuur van Stichting Leenrecht is in het verslagjaar zeven keer bijeengekomen. In deze bijeenkomsten is 

onder meer gesproken over ontwikkelingen bij bibliotheken, naleving van de regeling in de marges van het 

leenrecht en verdere verbetering van de processen van inning en repartitie.  

Elders in dit jaarverslag is een overzicht van de (neven-)functies van de bestuursleden opgenomen. 

Middelenbeheer 

Stichting Leenrecht beschikt door de aard van haar activiteiten over substantiële inkomende en uitgaande 

geldstromen. Het beheer van (liquide) middelen is inherent risicovol. Het bestuur van Stichting Leenrecht heeft 

daarom een Statuut middelenbeheer vastgesteld waarin het beleid met betrekking tot het beheer en beleggen 

van de beschikbare gelden is vastgelegd. 

Stichting Leenrecht heeft de administratieve werkzaamheden met betrekking tot onder andere de inkomende en 

uitgaande geldstromen uitbesteed aan Cedar B.V. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben 

stafmedewerkers van Cedar(beperkte) tekenbevoegdheden voor bankrekeningen van Stichting Leenrecht. 

Binnen Stichting Leenrecht zijn de voorzitter en penningmeester gezamenlijk rekeninghouder. De andere 

bestuursleden hebben geen tekenbevoegdheden. Cedar heeft binnen haar organisatie functiescheidingen 

gerealiseerd tussen het vaststellen van de uit te betalen bedragen, de administratieve verwerking en de 

daadwerkelijke autorisatie hiervan. Betalingen mogen hierbij uitsluitend plaatsvinden op basis van door het 

bestuur van de stichting vastgestelde repartitiereglementen, goedgekeurde externe overeenkomsten of facturen 

van handelscrediteuren waarvan de kosten binnen de goedgekeurde begroting vallen. 
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Met betrekking tot het beheerde vermogen heeft Stichting Leenrecht gekozen voor een zeer prudent 

middelenbeheer, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s van Nederlandse 

banken. 

StOL 

De hoogte van de leenvergoedingen wordt vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen 

(StOL). Deze is hiertoe door de overheid aangewezen. In het bestuur van de StOL zijn de rechthebbenden via 

Stichting Leenrecht en de betalingsplichtigen via de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) evenwichtig 

vertegenwoordigd. De stichting heeft een onafhankelijke voorzitter.  

De samenstelling van het bestuur van de StOL is als volgt:  

Dhr. mr. J.A. Hagen, voorzitter 

Dhr. J.H.M. van Velzen, secretaris (namens VOB) 
Dhr. drs. C.P.A. Holierhoek, penningmeester (namens Stichting Leenrecht) 

Dhr. mr. J.E. van der Putten (tot 1 januari 2013, namens VOB) 
Dhr. R. Pronk (vanaf 1 januari 2013, namens VOB) 

Mevrouw E. Winters (namens VOB) 
Dhr. mr.  A.D.H. Fockema Andreae (namens Stichting Leenrecht) 

Dhr. mr. drs. M. Schok (namens Stichting Leenrecht)  

 
Ambtelijk secretaris: mr. E.J. Slot 

 

Gedurende 2012 golden onderstaande tarieven: 

geschriften  € 0,1249 

luisterboeken  € 0,1613 

audio hit  € 1,1675 

audio niet hit  € 0,2919 

video hit  € 1,1675 

video niet hit  € 0,2919 

multimedia  € 0,5296 

complete muziekwerken  € 4,8374 

kunstuitleen  € 1,5000 

 

College van Toezicht Auteursrecht 

Op 15 juli 2003 is de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in werking 

getreden. Deze wet heeft geleid tot de instelling van het College van Toezicht Auteursrecht (CvTA).  

Het CvTA is belast met het toezicht op de inning en de verdeling van vergoedingen door collectieve 

beheersorganisaties Vereniging Bureau voor Muziekauteursrecht (BUMA), Stichting Reprorecht, Stichting de 

Thuiskopie, Stichting ter exploitatie van naburige rechten (SENA) en Stichting Leenrecht.  

Het CvTA ziet er onder meer op toe dat deze collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke administratie 

bijhouden, de verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, 

transparante tariefstructuren hanteren en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.  

Samenstelling College van Toezicht 2012: 

Dhr. drs. J.W. Holtslag (voorzitter) 
Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper (lid) 

Dhr. dr. M. Sanders (lid) 

Dhr. H.B. van der Veen RA (lid) 
Dhr. mr. H.F.R. van Heemstra (secretaris) 
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De periodieke informatievoorziening naar het CvTA, het jaarverslag, de begroting, de jaarrekening en 

overzichten met betrekking tot de inning, verdeling en inhoudingen is volgens afspraak verlopen.  

Een voorstel tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht 

op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten is in maart 2012 aangenomen door de 

Tweede Kamer. Met dit voorstel tot wijziging wil het kabinet ook vrijwillige collectieve beheersorganisaties 

onder het toezicht brengen. De Eerste Kamer heeft de wet in het voorjaar van 2013 aangenomen. Naar 

verwachting zal de wet per 1 juli 2013 van kracht worden.  

VOI©E 

Stichting Leenrecht is lid van de Vereniging van Organisaties die het Intellectueel eigendom Collectief 

Exploiteren (VOI©E). Deze brancheorganisatie van CBO’s streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het 

auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van collectieve 

beheersorganisaties  te verbeteren. VOI©E fungeert namens de collectieve beheersorganisaties als 

aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitvoering van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast 

vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. De collectieve beheersorganisaties die in 

Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E en verbinden zich daarmee aan de gedragscode als enerzijds 

neergelegd in een CBO-Keurmerk, anderzijds in een bestuursreglement. VOI©E ziet toe op naleving van deze 

gedragscode. Voor meer informatie zie www.voice-info.nl. 

Klachten en bezwaren 

Als Stichting Leenrecht doen wij er alles aan om onze werkzaamheden in de keten van inning en verdeling van 

vergoedingen zorgvuldig uit te voeren. Om eventuele klachten binnen de voorgeschreven regels van de 

gedragscode van de brancheorganisatie VOI©E te kunnen behandelen, heeft Stichting Leenrecht een officiële 

klachten- en bezwarenprocedure. Klachten over bijvoorbeeld de administratieve afhandeling of bezwaren van 

meer principiële aard worden via deze procedure op correcte wijze afgehandeld. Meer informatie hierover is te 

vinden op www.leenrecht.nl.  
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Jaaroverzicht  

Incasso 

Stichting Leenrecht incasseerde in 2012 voor haar rechthebbenden in totaal ruim € 12,6 miljoen (2011: € 17,5 

mln), verdeeld over de volgende geldstromen: 

 

Incasso (bedragen x € 1.000)

2012 2011 2010 2009 2008

Geschriften 
1)

10.574 15.263 14.899 14.799 14.811

Mult imedia 137 143 152 188 240

Audio 475 562 556 564 601

V ideo/DVD 1.429 1.532 1.180 999 915

Complete muziekw erken 16 15 17 18 15

Overig 11 54 0 0 0

Totaal incasso 12.643 17.570 16.805 16.568 16.582

 

Ad 1)   De incassocijfers van 2012 vallen fors lager uit dan voorgaande jaren, om twee redenen: 

Bibliotheken die ieder jaar de factuur inclusief betwiste bedragen hadden betaald, hebben deze laatste in 

2012 teruggestort gekregen. Deze correcties kwamen ten laste van het incassoresultaat van 2012 

(voornamelijk in de categorie Geschriften). 

 De jaren 2008 t/m 2011 geven de cijfers weer inclusief in rekening gebrachte verlengingen. De cijfers 

van 2012 laten voor het eerst de incasso zonder verlengingen zien.   

  

In 2012 kwam met de uitspraak van de Hoge Raad een einde aan de procedure van de verlengingen. Uit het 

arrest volgde dat Stichting Leenrecht ten onrechte sinds 2008 niet-betaalde verlengingen in rekening had 

gebracht. Deze moesten worden gecrediteerd. De meeste bibliotheken hebben over de jaren de betwiste 

bedragen zelf gereserveerd.  

De incassogegevens van 2012 en de te verwachten ontwikkelingen bij met name de openbare bibliotheken 

vormden de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting van 2013. Hoewel het beeld enigszins wordt 

vertroebeld door een jaarlijkse stijging van het opgegeven aantal verlengingen valt in de uitleencijfers van 

geschriften, qua omvang de grootste geldstroom, al jarenlang een dalende trend waar te nemen. Het aantal 

uitleningen van Video/DVD stijgt sinds enkele jaren, waarmee de daling van de incasso voor geschriften voor 

een groot deel wordt gecompenseerd.  

In 2012 incasseerde Stichting Leenrecht voor de tweede keer bij kunstuitleeninstellingen. Het betrof hier de 

vergoeding over uitleningen van 2011, die overeenkomstig het besluit van de voorzitter van de StOL worden 

geïnd in het daaropvolgende jaar. Een aantal facturen voor de kunstuitleen over 2010 en 2011 bleef tot op 

heden onbetaald, onder andere vanwege een discussie die speelt over afstandsverklaringen van 

rechthebbenden. Al naar gelang de uitkomst van deze discussie zal een deel van deze factureren moeten 

worden herberekend. De incassobedragen die hiermee gemoeid zijn worden tot die tijd aangemerkt als dubieus, 

hetgeen het lage incassobedrag voor kunstuitleen in 2012 verklaart (categorie Overig).  

Bibliotheken en andere uitlenende instanties zijn wettelijk verplicht opgave te doen voor 1 april van de 

uitleningen over het voorgaande jaar. In mei/ juni factureert Stichting Leenrecht op basis van deze opgave. 
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Repartitie 
Stichting Leenrecht keert jaarlijks de geïnde leenrechtvergoedingen uit aan de verdeelorganisaties. Deze 

organisaties behartigen de belangen van de rechthebbende auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars. 

De aangewezen verdeelorganisaties, die de vergoedingen aan de individuele rechthebbenden uitkeren zijn: 

Stichting Stemra, Stichting Lira, Stichting PRO, Stichting Pictoright, Stichting Norma, Stichting 

Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP), Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) en Vevam. 

Na ontvangst van de betalingen in juli stelt Stichting Leenrecht in augustus en september het gebruik van de 

bibliotheken vast aan de hand van een representatieve steekproef. Aansluitend wordt in oktober op deze 

grondslag gereparteerd naar de verdeelorganisaties. Deze ontvangen daarmee de vergoeding over het lopende 

kalenderjaar reeds in oktober van datzelfde jaar. De maximale termijn voor repartitie is drie jaar na incasso.  

Met ingang van 1 januari 2011 heeft Stichting Musicopy haar aanwijzing door Stichting Leenrecht voor de 

verdeling van bladmuziekgelden teruggegeven. Het bestuur van Stichting Leenrecht heeft na onderhandelingen 

Stichting Stemra aangewezen om de aanwijzing van Musicopy over te nemen. Per december 2012 zijn de eerste 

bedragen aan Stemra gereparteerd. 

In 2011 en 2012 konden de gelden bestemd voor buitenlandse scenaristen (Lira/VEVAM) niet worden 

uitgekeerd, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt met de beoogde Amerikaanse 

verdeelorganisaties. De hoop en verwachting is dat de onderhandelingen in 2013 wel tot resultaat zullen leiden. 

Het bestuur van Stichting Leenrecht stelt jaarlijks de verdeelsleutels vast, op advies van de verschillende 

secties. De volgende verdeelsleutels zijn in 2012 toegepast: 

 

 

Geschriften Periodieken
Luisterboe-

ken
Audio Video Multimedia

Complete 

muziekwer-

ken

Lira 57,50% 20,00% 40,67% 2,43% 0,00% 20,00%

PRO 29,70% 50,00% 21,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Pictoright 11,80% 30,00% 8,33% 3,00% 1,43% 13,00%

Stemra 1,00% 0,00% 0,00% 29,91% 10,18% 2,00% 100,00%

STAP 0,00% 0,00% 15,00% 32,33% 0,00% 0,00%

Norma 0,00% 0,00% 15,00% 32,33% 33,33% 13,00%

VEVAM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,07% 2,00%

Lira/VEVAM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,66% 0,00%

SVVP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%
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Verdeelreglementen 

Door het bestuur van Stichting Leenrecht zijn verdeelreglementen vastgesteld. Deze reglementen worden 

(minimaal) driejaarlijks getoetst op actualiteit. 

Verdeelreglement Datum vaststelling Jaar van laatste toetsing

Geschriften 3 december 1997 2012

Audio 9 november 1999 2012

V ideo 9 november 1999 2012

Mult imedia 19 december 2007 2012

 

Politieke ontwikkelingen 

Bibliotheken worden sinds enkele jaren stevig getroffen door gemeentelijke bezuinigingen. Stichting Leenrecht 

merkt dit vooral door het teruglopende aantal vestigingen per bibliotheek. Daarnaast wordt er veelvuldig 

gefuseerd op regionaal niveau. Een andere veelbeproefde methode om de kosten te drukken is samenwerking 

met instellingen van onderwijs. Vestigingen van bibliotheken worden gesloten waarna de collectie wordt 

ondergebracht bij de plaatselijke basisschool. Het komt regelmatig voor dat vrijwilligers initiatieven ontplooien 

om een bibliotheekvoorziening in de buurt overeind te houden. 

Deze ontwikkeling met nieuwe spelers en nieuwe situaties mag er uiteraard niet toe leiden dat men de 

auteursrechtelijke verplichtingen niet nakomt. Om deze reden heeft Stichting Leenrecht zich in 2012 

ingespannen om, samen met de VOB, beleid te ontwikkelen en in de communicatie zo duidelijk mogelijk te zijn 

over de rechten en plichten die het leenrecht met zich meebrengt. 

Voormalig Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra had uitgesproken dat er voor het einde van 2012 een 

nationale digitale bibliotheek tot stand moest komen. Inmiddels zijn de resultaten van het bijbehorende 

onderzoek naar de mogelijkheden van een digitaal leenrecht bekend gemaakt door zijn opvolger, Minister 

Bussemaker. De onderzoekers kwamen grotendeels tot dezelfde conclusie als Stichting Leenrecht in haar 

onderzoek van 2008, namelijk dat er geen ruimte is voor e-lending onder de huidige leenrechtregeling. De hoop 

van de bibliotheken is nu gevestigd op een aanpassing van de Europese richtlijn. De VOB heeft aangekondigd 

een proefproces te willen voeren om naar aanleiding van recente Europese rechtspraak e-lending alsnog onder 

het leenrecht te mogen brengen. De Europese Commissie heeft laten weten op haar beurt bezig te zijn met een 

assessment, om uiterlijk in 2014 duidelijkheid te kunnen verschaffen over mogelijke oplossingen voor 

bibliotheken.        

Stichting Leenrecht vervult derhalve geen wettelijke rol op het gebied van digitaal uitlenen. Sinds enkele jaren 

faciliteert de stichting echter wel een regeling voor uitlenen van e-books analoog aan het leenrecht voor fysieke 

boeken. Een dergelijke rol kan en wil Leenrecht ook in de toekomst vervullen mits bibliotheken, uitgevers en 

auteurs daarmee gediend zouden zijn.  

 

Hoofddorp, 23 mei 2013 

 

Namens het bestuur, 

 
 

 
 

Dhr. A.D.H. Fockema Andreae    Dhr. C.P.A. Holierhoek 

Voorzitter      Secretaris/Penningmeester 
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Jaarrekening 2012 
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Balans per 31 december 2012 

(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2011

Vlot tende act iva
2.01 Vorderingen op korte termijn 407.831 95.248 

2.02 Liquide middelen 1.034.668 3.403.835 

1.442.499 3.499.083 

Totaal act iva 1.442.499 3.499.083 

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

2.03 A lgemene reserve 650.000 650.000 

2.04 Bestemmingsreserves 43.772 210.385 

693.772 860.385 

Kort lopende schulden
2.05 St icht ing Leenrecht  Kunst fonds 30.846 33.237 

2.06 Te verdelen gelden 139.636 2.301.726 

2.07 Overige kort lopende schulden 578.245 303.735 

748.727 2.638.698 

Totaal passiva 1.442.499 3.499.083 

31 december 2012
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Exploitatierekening over 2012 
 

Exploitat ie 

2012

Begrot ing 

2012

Exploitat ie 

2011

Baten

Ingehouden administ rat iekosten 750.711     709.250     756.036     

Financië le baten 112.044     -            124.246     

Totaal baten 862.755     709.250     880.282     

Lasten

Door Cedar doorbelaste personeelskosten 221.433     228.350     258.474     

Door Cedar doorbelaste algemene kosten 28.273      71.762      -            

Door Cedar doorbelaste huisvest ingskosten 35.897      36.080      30.386      

Door Cedar doorbelaste automat iseringskosten 131.522     126.202     177.875     

3.01 Bestuurskosten 22.705      29.000      28.469      

College van Toezicht 40.637      20.000      40.131      

Kosten adviseurs 111.576     45.000      22.660      

Kosten repart it ie 59.271      70.000      66.164      

Accountantskosten 10.180      10.000      9.400        

Cont ribut ies en bijdragen 32.138      30.725      25.925      

3.02 Overige kosten 249.559     18.000      10.413      

Totaal lasten 943.191     685.119     669.897     

Exploitat ieresultaat  voor resultaatbestemming -80.436     24.131      210.385     

Resultaatbestemming

Toevoeging aan bestemmingsreserve Te verdelen gelden -80.436     24.131      210.385     

Saldo resultaatbestemming -80.436     24.131      210.385     
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Kasstroomoverzicht over 2012 

 

Kasstroom uit  incasso en verdeling

Bruto-Incasso/ontvangsten 12.789.230 15.228.158

Repart it ie/verdeling -14.736.093 -15.542.667

Kasstroom uit  incasso en verdeling  -1.946.863  -314.509

Kasstroom uit  fondsen

Betalingen uit  fondsen -2.391 -5.811

Kassst room uit  fondsen  -2.391  -5.811

Kasstroom uit  bedrijfsvoering

Ingehouden administ rat iekosten 750.711 756.036

Financieel resultaat 112.044 124.246

862.755 880.282

Totaal bedrijfslasten -943.191 -669.897

-943.191 -669.897

Mutat ie overige vorderingen -215.990 -23.656

Mutat ie overige schulden -123.485 22.959

Kasstroom uit  bedrijfsvoering -419.911 209.688

Kasstroom uit  financieringsact iviteiten

Mutat ie overige verplicht ingen 0 49.363

Kasstroom uit  financieringsact ivite iten 0 49.363

Net to kasst room -2.369.167 -61.269

Liquide middelen 1 januari 3.403.835 3.465.104

Liquide middelen 31 december 1.034.668 3.403.835

Mutat ie liquide middelen -2.369.167 -61.269

2012 2011
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Toelichtingen op de jaarrekening 

Algemeen 

De Stichting Leenrecht is op 18 december 1990 opgericht door organisaties van rechthebbenden ter zake van 

het  leen- en verhuurrecht. De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk, de materiële en de 

immateriële belangen te behartigen van auteursrechthebbenden, houders van naburige rechten en hun  

rechtverkrijgenden met  betrekking tot het leen- en verhuurrecht alsmede de exploitatie en handhaving van dit 

recht te verzorgen, met inbegrip van het uitvoeren van wettelijke regelingen ter zake. 

De stichting is belast met de uitvoering van de wetgeving ter zake van het leenrecht. Deze wetgeving is op 29 

december 1995 in werking getreden. Bij besluit van 30 oktober 1996 is de Stichting Leenrecht door de Minister 

van Justitie, in overeenstemming met de Staatssecretaris van OC&W, aangewezen als zogenaamde eigen-recht-

organisatie.  

Conform de wettelijke bepalingen is de hoogte van de vergoeding vastgesteld door het bestuur van de stichting 

Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In deze Stichting zijn de betalingsplichtigen en de stichting 

Leenrecht evenredig vertegenwoordigd onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter.  

Grondslagen voor de waardering 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, 

Organisaties zonder winststreven.  

De grondslagen voor waardering van de activa en de passiva zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de 

afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale 

waarde. Vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde, waarbij indien noodzakelijk een voorziening 

voor het risico van oninbare vorderingen in mindering is gebracht. 

Voor zover niet anders vermeld worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 

hebben. Verliezen worden genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn. Op de repartities worden 

administratiekosten in mindering gebracht, door het bestuur voor 2012 vastgelegd op 5%. Het 

exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan danwel in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve Te 

verdelen gelden. In het verslagjaar worden de voor het jaar verwachte financiële baten toegevoegd aan de 

repartitie. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor de leesbaarheid wordt in de toelichtingen veelal gebruik gemaakt 

van het betreffende jaartal waar de stand per balansdatum bedoeld wordt. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op repartities in het jaar gerealiseerde 

administratiekosten, interest en overige baten enerzijds en de op het jaar betrekking hebbende lasten 

anderzijds. Verliezen worden genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn. 

De door Stichting Leenrecht geïncasseerde gelden worden niet verantwoord als omzet van de stichting maar als 

een schuld aan de rechthebbenden. Presentatie hiervan vindt derhalve plaats in de balans onder balanspost 

2.06 Te verdelen gelden.  

De Stichting Leenrecht heeft met Cedar B.V. een dienstverleningscontract afgesloten, waarbij Cedar B.V. de 

huisvesting, personele inzet en facilitaire diensten levert voor Stichting Leenrecht.   
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens het door het College van Toezicht Auteursrecht voorgeschreven 

model. Dit model is gebaseerd op de indirecte methode. 

Verbonden partijen 

Cedar B.V. kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien Stichting Leenrecht is vertegenwoordigd in 

het bestuur van Stichting Cedar. Stichting Cedar bezit 100% van de aandelen in Cedar B.V. Op basis van de 

afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden de operationele activiteiten en bestuurlijke ondersteuning 

uitgevoerd door of middels Cedar B.V. De hiervoor door Cedar gemaakte kosten worden doorbelast. 

Stichting Leenrecht Kunstfonds kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien de bestuursleden van 

het Kunstfonds tevens lid zijn van het bestuur van de Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht Kunstfonds is een 

algemeen nut beogende instelling die de vanuit Stichting Leenrecht beschikbare subsidies verdeelt voor de 

realisatie van kunstprojecten. 
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Toelichting op de balans 

2.01 Vorderingen

2012 2011

Debiteuren 96.593 0

Nog te ontvangen rente 111.513 94.485

Overige vorderingen en overlopende act iva 173.113 763

Omzetbelast ing 26.612 0

Totaal overige vorderingen 407.831 95.248

 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid 

opgenomen. Deze voorziening is ten laste van de Te verdelen gelden gevormd. 

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd kleiner dan 1 jaar. 

In de overige vorderingen is een bedrag van € 158.848 opgenomen dat met toekomstige repartities zal worden 

verrekend. 

2.02 Liquide middelen 

Bankrekeningen 5.459            28.594          

Spaar- en depositorekeningen 1.029.209     3.375.241     

1.034.668     3.403.835     Totaal liquide midde len

 

De liquidemiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

2.03 Algemene reserve 

Stand per 31 december 650.000        650.000        

 

De algemene reserve heeft als doel de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting te 

verzekeren. De gewenste omvang wordt bepaald door de omvang van de activiteiten en de daarmee verbonden 

risico's en ligt globaal op het niveau van de jaarlijkse exploitatiekosten.  

2.04 Bestemmingsreserve Te verdelen gelden 

210.385 47.771

Bij: Resultaat  boekjaar -80.436 210.385

Af: Bestemming resultaat  vorig boekjaar -86.177 -47.771 

Stand per 31 december 43.772 210.385

Stand per 1 januari 

 

In overeenstemming met de bij de Algemene Reserve opgenomen intentie om de exploitatieresultaten toe te 

voegen danwel in mindering te brengen op de Te verdelen gelden worden de mutaties conform de 

verslaggevingsregels verwerkt via de Bestemmingsreserve Te verdelen gelden. 

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve worden niet via de resultaatbestemming maar rechtstreeks naar 

de Te verdelen gelden verantwoord. 

Op basis van een bestuursbesluit in het boekjaar is van het resultaat over het voorgaande boekjaar onder aftrek 

van de rentebaten in dat jaar € 86.177 (2011: € 47.771) bestemd ten gunste van de Te verdelen gelden. 
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2.05 Stichting Leenrecht Kunstfonds

2012 2011

Stand per 1 januari 33.237 39.048

Af: Uitgekeerde subsidies -2.391 -5.811 

30.846 33.237Stand per 31 december

 

Stichting Leenrecht Kunstfonds is opgericht in 2007 en verstrekt op aanvraag subsidie voor projecten die de 

samenwerking tussen kunstenaar en kunstuitleen versterken en/of de publieksbelangstelling voor de 

kunstuitleen vergroten. De beschikbare gelden komen uit de vergoedingen die Stichting Leenrecht over 2004 en 

2005 heeft geïncasseerd bij instellingen voor kunstuitleen. 

Het bestuur van het Fonds heeft de activiteiten per 1 januari 2012 opgeschort. Er zijn in 2012 (en 2013) geen 

aanvragen in behandeling genomen of nieuwe subsidies toegekend, alleen toezeggingen uit oude jaren 

afgehandeld. 

2.06 Te verdelen gelden 

Stand per 1 januari 2.301.726 2.194.280

Incasso 
1)

12.642.798 17.569.787

Overige mutat ies 
2)

243.025 -2.341.629

Repart it ie
 3)

-15.047.913 -15.120.712

Stand per 31 december 
4)

139.636 2.301.726

 

1) Incasso 

Geschriften 10.573.842 15.263.464

Mult imedia 137.339 142.950

Audio 475.016 561.790

V ideo/DVD 1.429.033 1.531.913

Complete muziekwerken 16.130 15.429

Overig 11.438 54.241

Totaal incasso 12.642.798 17.569.787

 

De facturen inzake niet-betaalde verlengingen zijn in 2012 gecrediteerd en voor een groot deel 

terugbetaald.  

 

2) Overige mutaties 

Geschriften 175.712 -1.952.377

Mult imedia 1.249 -54.105

Audio 4.395 -72.113

V ideo/DVD 61.575 -263.073

Complete muziekwerken 94 39

Overig 0 0

Totaal te verdelen 243.025 -2.341.629

 

Correct ie  vordering te  verdelen gelden naar overige vorderingen 156.848 0

Toerekening resultaat  vorig boekjaar 86.177 47.771

Dotat ie  voorziening debiteuren 0 -2.389.400

Totaal incasso 243.025 -2.341.629

 

De post overig in de overige mutaties bestaat uit gelden van de Kunstuitleen. 
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3) Repartitie 

2012 2011

Geschriften -12.870.753 -12.582.233

Mult imedia -157.647 -123.619

Audio -501.213 -527.880

V ideo/DVD -1.452.683 -1.886.980

Complete muziekwerken -31.919 0

Overig -33.698 0

Totaal repart it ie -15.047.913 -15.120.712

 

 

4) Te verdelen gelden per 31 december 

Geschriften 0 2.102.847

Mult imedia 0 10.585

Audio 0 11.015

V ideo/DVD 107.655 107.343

Complete muziekwerken 0 15.695

Kunstuit leen 31.981 54.241

Totaal te verde len 139.636 2.301.726

 

 

Opbouw te verdelen gelden naar jaarlaag 

2007 en ouder 0 0

2008 0 0

2009 0 1.014.224

2010 1.129 661.083

2011 82.221 626.419

2012 56.286 0

2013 0 0

Totaal te verdelen 139.636 2.301.726
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2.07 Overige schulden 

2012 2011

Handelscrediteuren 
1)

44.669 122.804

Repart it iecrediteuren 
2)

311.820 0

Gehonoreerde subsidieaanvragen St icht ing Leenrecht  Kunstfonds 0 4.575

Omzetbelast ing 0 110.506

Overige schulden en overlopende passiva
 3)

221.756 65.850

Totaal overige schulden 578.245 303.735

 

 

1) Het crediteurensaldo bestaat gedeeltelijk uit een schuld aan Cedar B.V. ad. € 12.464 (2011: € 122.804) 

2) Het saldo repartitiecrediteuren bestaat voornamelijk uit openstaande posten van Stemra en een post van 

Lira/Vevam. 

3) In de overige schulden is een bedrag van € 131.480 opgenomen betreffende op balansdatum nog aan 

bibliotheken te crediteren bedragen inzake niet-betaalde verlengingen 

De overige schulden hebben een overwegend kortlopend karakter. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst met Cedar B.V. heeft Stichting Leenrecht de verplichting om bij 

beëindiging van deze overeenkomst een vergoeding te betalen voor haar aandeel in de langlopende 
huisvestingskosten van Cedar B.V, alsmede een vergoeding voor de kosten die Cedar B.V. zou moeten maken 

voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van de direct ten behoeve van de stichting werkzame 
medewerkers.  

  
De verplichting ultimo 2012 is conform de in de dienstverleningsovereenkomst tussen Cedar B.V. en Stichting 

Leenrecht vastgestelde berekeningswijze vastgesteld op € 120.568 (2011: € 187.200).  
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Toelichting op de exploitatierekening 

3.01 Bestuurskosten 

Exploitat ie 

2012

Begrot ing 

2012

Exploitat ie 

2011

Vaste vergoeding bestuur 15.000 15.000 15.000

Present iegelden bestuur 7.167 13.000 12.410

Overige bestuurskosten 538 1.000 1.059

Totaal Overige kosten 22.705 29.000 28.469
 

3.02 Overige kosten 

Exploitat ie 

2012

Begrot ing 

2012

Exploitat ie 

2011

Kosten drukwerk 806 1.000 886

Port i/koerierskosten 2.949 1.500 2.293

Kosten abonnementen/vakliteratuur 2.759 4.500 4.747

Bankkosten 347 1.000 251

Rente niet  betaalde verlengingen 223.453 0 0

Overige algemene kosten 19.245 10.000 3.371

Totaal Overige kosten 249.559 18.000 11.548
 

Analyse van verschillen tussen exploitatierekening en begroting 

De bijdrage in de kosten voor het College van Toezicht was begroot op een half jaar. De verwachting was dat 

de wet Toezicht op 1 juli 2012 in werking zou treden, waarna de bijdrage voor het tweede halfjaar zou komen 

te vervallen. De wet Toezicht was echter op 1 januari 2013 nog steeds niet van kracht, de verwachte 

invoerdatum is inmiddels 1 juli 2013. 

Kosten adviseurs zijn hoger dan begroot in verband met de juridische procedure inzake de verlengingen. 

Overige kosten zijn hoger dan begroot omdat de te vergoeden rente en de afboekingen van de niet-betaalde 

verlengingen  in de overige kosten zijn opgenomen. 

Cedar doorbelaste algemene kosten zijn lager dan begroot door een incidenteel lagere doorbelasting. 

Ondertekening door het bestuur 

Hoofddorp, 23 mei 2013 

 

 

 

 

Dhr. A.D.H. Fockema Andreae   Dhr. C.P.A. Holierhoek 
Voorzitter     Penningmeester 
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Overige gegevens 

Samenstelling bestuur en bureau 

Stichting Leenrecht staat onder leiding van een Algemeen Bestuur. Dit wordt voorgezeten door een 

onafhankelijke voorzitter en bestaat verder uit vertegenwoordigers van auteurs, producenten en uitvoerende 

kunstenaars. 

Naast het Algemeen Bestuur kent Stichting Leenrecht vijf sectiebesturen (de sectie audio, de sectie video, de 

sectie multimedia, de sectie geschriften en de sectie visuele werken) die zijn samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de verschillende groepen rechthebbenden binnen deze vijf deelgebieden. De secties 

adviseren het bestuur bij het nemen van besluiten op hun specifieke deelgebied. 

Conform het bestuursreglement hebben het bestuur en de secties van Stichting Leenrecht het eigen 

functioneren geëvalueerd in november en december 2011. De uitkomsten van deze evaluatie zijn begin 2012 

door de secties besproken in de verschillende vergaderingen. Het Algemeen Bestuur heeft op grond van die 

besprekingen geconcludeerd dat het bestuur van Stichting Leenrecht in algemene zin naar tevredenheid 

functioneert en wijzigingen in het reglement niet nodig zijn.  

De samenstelling van het bestuur van Stichting Leenrecht is als volgt: 

 

Dhr. A.D.H. Fockema Andreae 

 

 

 

 

 

Dhr. C.P.A. Holierhoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. S. Brandsteder 

 

• Voorzitter van Stichting Leenrecht 

(vanaf 1 september 2007) 

Dhr. Fockema Andreae is lid Raad van Commissarissen NDC|VBK 

de uitgevers, vice-voorzitter Stichting Cedar en lid bestuur 

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (namens 

Stichting Leenrecht) 

Dhr. Fockema Andreae is onafhankelijk voorzitter 

 

• Secretaris/Penningmeester van Stichting Leenrecht  

Dhr. Holierhoek is voorzitter Stichting Lira, voorzitter Stichting 

Lira Fonds, penningmeester Stichting Onderhandelingen 

Leenvergoedingen (namens Stichting Leenrecht), voorzitter 

Stichting Rechtshulp Auteurs, penningmeester Stichting 

Pensioenfonds der Vereniging van Schrijvers en Vertalers, 

voorzitter Stichting Auteursraad, vice-voorzitter Stichting 

Reprorecht, penningmeester bestuur Stichting Federatie 

Auteursrechtbelangen, voorzitter bestuur Stichting 

Dramaastricht, voorzitter Stichting Contractenbureau, voorzitter 

Stichting Cedar en lid bestuur Stichting Audiovisuele Export 

Dhr. Holierhoek is voorzitter van de secties Geschriften en 

Multimedia en in het bestuur benoemd namens de schrijvers 

 

• Bestuurslid Stichting Leenrecht 

Mevr. Brandsteder is directeur Vereniging VEVAM en lid bestuur 

vereniging VOI©E 

 
Mevr. Brandsteder is vice-voorzitter van de sectie Video en in 

het bestuur benoemd namens de regisseurs 
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Dhr. F. Jonkers • Bestuurslid Stichting Leenrecht 

Dhr. Jonkers is uitgever van Friese Pers Boekerij, Noordboek, 

Omniboek, Westfriesland en Zomer & Keuning bij de firma VBK 

Media in Utrecht, lid bestuur van Stichting PRO, sectie PLU, lid 

van de permanente commissie van het auteursrecht bij het 

Nederlands Uitgevers Verbond en hoofdbestuurslid Koninklijke 

Nederlandse Lawn Tennis Bond in Amersfoort 

Dhr. Jonkers is vice-voorzitter van de sectie Geschriften en in 

het bestuur benoemd namens de uitgevers 

 

Dhr. G. Bleijerveld • Bestuurslid van Stichting Leenrecht  

 

Dhr. Bleijerveld is lid van de Sectorraad Kunsten FNV KIEM, lid 
Bondsraad FNV KIEM, lid bestuur BVPop, lid bestuur Stichting 

Norma, lid bestuur Stichting Scobema, lid bestuur 
Beroepsvereniging PALM, lid bestuur sociaal fonds BUMA, docent 

Inholland Media Entertainment Management en zelfstandig 
juridisch consulent 

 
Dhr. Bleijerveld is vice-voorzitter van de sectie Visuele Werken 

en in het bestuur benoemd namens de uitvoerend kunstenaars 
 

Dhr. M. Schok 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. V. van den Eijnde 

 

 

• Bestuurslid van Stichting Leenrecht  

Dhr. Schok is hoofd Juridische Zaken van de NVPI, bestuurslid 

van Stichting Onderhandelingen Thuiskopie (SONT), bestuurslid 

van Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL), 

bestuurslid van Stichting de Thuiskopie, penningmeester van 

Vereniging voor Auteursrecht  en voorzitter van Stichting Boogie 

Promotions Holland 

Dhr. Schok is voorzitter van de sectie Audio en in het bestuur 

benoemd namens de producenten 

 

• Bestuurslid van Stichting Leenrecht 

Dhr. Van den Eijnde is directeur Stichting Pictoright, lid bestuur 

Stichting Reprorecht, lid bestuur Vereniging VOI©E, lid bestuur 

Stichting Auteursraad en lid bestuur EVA. 

 

Dhr. Van den Eijnde is voorzitter van de sectie Visuele Werken 

en in het bestuur benoemd namens de visuele auteurs 
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Dhr. E. Angad-Gaur 

 

• Bestuurslid van Stichting Leenrecht  

Dhr. Angad-Gaur is muzikant/componist/tekstschrijver/producer 

(Angad-Gaur Muziekprodukties), secretaris/directeur van Ntb en 

SPAN (Stichting Personele Administratie Ntb), voorzitter van 

Platform Makers, secretaris van Scobema (werkorganisatie t.b.v. 

samenwerking collectieve belangenbehartiging tussen NORMA, 

Ntb en FNV KIEM, bestuurslid van Stichting de Thuiskopie, 

secretaris van Stichting Norma, voorzitter Raad van 

Aangeslotenen van Sena, voorzitter deelraad Uitvoerend 

Kunstenaars Sena, bestuurslid landelijke Thema Afdeling D66 

Cultuur en bestuurslid van SONT (Stichting Onderhandelingen 

Thuiskopievergoeding, bestuurslid namens Stichting de 

Thuiskopie) 

Dhr. Angad-Gaur is vice-voorzitter van de secties Multimedia en 

Audio en in het bestuur benoemd namens de uitvoerend 

kunstenaars muziek 

  

Mw. L. Rozenberg • Bestuurslid van Stichting Leenrecht 

Mw. Rozenberg is medewerker juridische zaken van Buma/ 

Stemra 

Mw. Rozenberg is voorzitter van de sectie Video en in het 

bestuur benoemd namens de muziekauteurs en -producenten 

 

 

Stichting Leenrecht heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar activiteiten 

ondergebracht bij het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (Cedar B.V.). Cedar 

voerde in 2012 de volledige facilitaire dienstverlening uit voor zes auteursrechtenorganisaties: Stichting 

Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pro, Stichting Reprorecht, VEVAM en Stichting de Thuiskopie. Daartoe 

behoren diensten als juridische zaken, financiële administratie, communicatie, huisvesting en personeelszaken. 

Daarnaast neemt Stichting Leenrecht deel in het bestuur van Stichting Cedar, de aandeelhouder van Cedar B.V. 

Cedar B.V. stond in 2012 onder leiding van de heer H.L.N. van Leeuwen. Het bureau van Stichting Leenrecht is 

het uitvoeringsorgaan van het bestuur van de stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de manager van de stichting, de heer A. Polman.  

 

 

Stichting Leenrecht 
 

Postadres 
Postbus 3060 

2130 KB  Hoofddorp 
 

Bezoekadres 
Kruisweg 793-795 

2132 NG  Hoofddorp 
 

T +31 (0)23 870 02 01 
F +31 (0)23 870 02 10 

leenrecht@cedar.nl 
www.leenrecht.nl 
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Controleverklaring  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


