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Bljlage

Onderwerp

lntrekking besluit aanwijzing en advles; nieuw advles

Geachtelf
Bij besluít van L oktober 2018 heeft het college aan sena een bindende
aanwijzing gegeven in de zin van artikel 6 lid 2 wet toezicht (ons kenmerk:
20t82281. Deze aanwijzing volgde op het advies van het college aan sena van
27 oktober 2017, waarin Sena werd geadviseerd om alle door haar
geha nteerde sta ndaardlícentieovereen kom sten en normaa I toepasse lij ke

tarieven, inclusief kortingen, conform artikel 2p lid L sub c wet toezicht te
publiceren op haar website, waaronder de standaardlicentieovereenkomsten
met OLON en Roos.
Aangezíen niet kan worden uítgesloten dat in de voorbereiding van het
besluit tot aanwijzing een formeel gebrek schuilt, zal het college dit gebrek

met dit besluit rechtzetten.
Artikel 6 lid 3 wet toezícht bepaalt dat het college slechts een aanwijzing kan
geven indien de cbo binnen een door het college te bepalen periode na het
voorafgaand advies van het college het advies níet opvolgt. Het advies van 27
oktober 2ot7 is gebaseerd op de brief aan vcR van 27 oktober za!7. Daarin
heeft het college onder meer overwogen dat de overeenkomst van Sena met
de NPO anders moest worden beoordeeld dan de
standaardlicentieovereenkomsten van sena met oLoN en Roos. Het college
heeft daarom de overeenkomst tussen sena en Npo in het advies vanzT
oktober 20L7 niet genoe_md als een van de standaardlicentíeovereenkomsten
die openbaar moesten worden gemaakt.
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uit de ter voorbereiding op het besluit van 1 oktober 2018 door Prof. Mr.
Hugenholtz uitgebrachte opinie (zie þttps:#www.cvta'nUqitg/wp-

P.B

gebleken

contentluoloads/2018/10/AanwiizinEsbeslult-Sena.pdf) is evenwel
dat de overeenkomst met NPO wel als een standaardlicentieovereenkomst
c.q. 'normaal toepasselijke tarieven' moet worden gezien (pag' 9)'
ln het besluit tot aanwijzing van 1 oktober 2018 geeft het college Sena
daarom de aanwijzing om alle door haar gehanteerde
msten open baa r te ma ken, waa ronde r - naast
die met OLON en Roos - die met NPO en die met aanbieders van
kabelkranten, organisatoren van dance evenementen, en gebruikers van

sta ndaard I ice ntieoveree nko

Nu
muzíek online, alsmede de normaal toepasselijke tarieven en kortingen,
de
in
geen
advies
ter zake van de overeenkomst met NPO aan de aanwijzing

zin van artikel 6 lid

l wet toezicht is voorafgegaan,

zoals artikel 6 lid 3

wet

toezicht vereist, wil het college dit mogelijke formele gebrek herstellen.

om die reden worden het besluit tot aanwijzing van

1 oktober 201.8 en het

advies van27 oktober 2017 ingetrokken, en wordt opnieuw een advies
gegeven als bedoeld in artikel 6 lid 1 wet toezicht, ditmaal ook voor de
overeenkomst tussen Sena en NPO.
het
lndien Sena niet binnen de in het advies genoemde termijn laat weten
termijn
advies op te volgen en het advies ook niet binnen de genoemde
nemen
opvolgt, heeft het College het voornemen om opnieuw een besluit te

tot het geven van aanwijzingen in de zin van art¡kel

6 lid 2

wet toezicht'

in te
Voorafgaand daaraan zult u de gelegenheid krijgen om een zienswijze

dienen op het voorgenomen besluit'
Het nieuwe advies baseert het College op de opinie van Prof' Mr' P'B'
Hugenholtz van 19 september 2018 en op de uitwerking van het Beleidskader

toezicht die op 23 oktober 201.8 op de website van het college is
gepubliceerd (zie: llttos://wwvy.cyta,nl/niçuws/uitwqrline-beleidskadçrtoezich¡sta ndaa rd licenlieove reen konìste n/).
Besluit
Op grond van het voorgaande besluit het College:

1, Tot intrekking
2. Tot intrekking

3.

van het besluit

tot aanwijzing van

1.

oktober 2018;

van het advies van 27 oktober 2Ot7 , en
Tot het geven van een nieuw advies als bedoeld in artikel 6 lid 1 wet
toezicht, inhoudende dat sena conform artikel 2p lid 1 sub c wet toezicht
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alle door haar gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten en de
normaal toepasselijke tarieven en kortingen openbaar dient te maken,
voor zover zij dit nog niet heeft gedaan. Daaronder vallen - naast de
standaardl¡centieovereenkomsten

met oLoN en Roos - onder meer ook
met NpO, met aanbieders van

de standaardlicentieovereenkomsten

kabelkranten, organisatoren van dance evenementen, en gebruikers van
muziek onlíne. Deze opsommíng ís niet limitatief. lndien Sena andere

licentieovereenkomsten en andere normaal toepasselijke tarieven en
kortingen hanteert dan in dit advies expliciet worden genoemd, dient zij
ook díe openbaar te maken.
Het college verzoekt u binnen 14 dagen na dagtekening van deze bríef, dus
uiterlíjk 13 november 2018, te laten weten of u het advies opvolgt en hieraan
ook te voldoen.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwoor

dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmoking schriftetijk bezwoar
worden gemaakt door indiening van een bezwaorschrift bij het cottege von
Tegen

Toezicht Auteursrechten, Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o)

de naom en het odres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving von het bestuit woortegen het bezwaor of beroep
is gericht;

d)

de gronden

von het bezwaar of beroep.
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