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Reactie CvTA op verzoek om goedkeuring statutenwijziging

Geachte xxxx,
Naar aanleiding van uw brief van 6 april 2017, betreffende het verzoek om
goedkeuring van de wijziging van de statuten van stichting Sena, willen wij u
als volgt informeren.
Ten aanzien van het flexibel rechtenbeheer en de licentieverlening voor nietcommercieel gebruik heeft het College kennis genomen van de memo van
prof. mr. D.J.G. Visser d.d. 3 april jl.
Een regeling met betrekking tot het flexibel rechtenbeheer (art. 2a lid 2 Wet
toezicht) is opgenomen in art. 7 lid 2 en lid 3 van de statuten en in de door
Sena op 12 maart jl. toegestuurde en op de website beschikbare
exploitatieovereenkomsten. Ten aanzien van het onderwerp licentieverlening
voor niet-commercieel gebruik bij eigen recht organisaties zoals Sena
constateert het College een tegenstrijdigheid in wet- en regelgeving. Dit is
nader uiteengezet in de notitie van het College (nadere uitwerking
beleidskader toezicht d.d. 26 april 2017). Het College heeft dit ook ter kennis
gebracht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In afwachting van
nadere duidelijkheid over dit onderwerp, zal het College Sena vooralsnog niet
toetsen op de mogelijkheid die Sena de rechthebbenden biedt om licenties te
verlenen voor niet-commercieel gebruik.
Het College constateert dat de overige voorgelegde wijzigingen in de statuten
tegemoet komen aan de reactie van het College, zoals opgenomen in de brief
van 6 maart jl. Op basis hiervan kunnen wij instemmen met de voorgelegde
wijzigingen van de statuten.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep
is gericht;
d) de gronden van het bezwaar of beroep.
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