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Geachte heer Bos, 

U heeft het College op 30 juni 2015 gevraagd goedkeuring te verlenen aan 

een aantal wijzigingen in het Algemene Repartitiereglement, het 

Deelreglement producenten en het Deelreglement uitvoerende artiesten. 

Algemeen repartitiereglement 

Het College stemt in met de wijzigingen ten aanzien van de artikelen 1, 7 en 

8. 

Deelreglement producenten 

Ten aanzien van artikel 3 lid 3 is het College het in beginsel eens met het 

hanteren van een dergelijke procedure ten aanzien van dubbele claims. Wel 

heeft het College een aantal opmerkingen ten aanzien van de 

procedurebeschrijving: 

 Het is niet duidelijk wat het karakter is van de bevinding van Sena 

zoals beschreven in de scenario’s 1. en 3. (doorbetaling). Dient dat te 

worden gezien als een bindend advies? 

 Er wordt geen rekening gehouden met het mogelijke scenario dat 

partijen reeds met elkaar in een juridische procedure zijn verwikkeld 

omtrent de vraag aan wie de rechten toekomen. In een dergelijk 

geval zou het hanteren van de procedure achterwege kunnen blijven. 

 Aan het alsnog instellen van een gerechtelijke procedure of een 

procedure bij de geschillencommissie is geen termijn gesteld. In dat 

verband is ook relevant of in de scenario’s 1. en 3. de doorbetaling  
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direct plaatsvindt of dat wordt afgewacht of een van de partijen 

alsnog een procedure start. Het is in dat verband aan te raden om 

een termijn te stellen en met de doorbetaling te wachten of een 

dergelijke procedure wordt gestart. Dit is tevens van belang in het 

kader van mogelijke restitutierisico’s. 

Het College adviseert Sena de procedurebeschrijving aan te passen, rekening 

houdend met de voorgaande opmerkingen. De termijn voor dit advies is vier 

weken na de dagtekening van deze brief.  

Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars 

U heeft het College verzocht voorwaardelijke goedkeuring te verlenen aan de 

wijziging van de verdeling onder de sessiemuzikanten. Het College verleent 

echter geen voorwaardelijke goedkeuringen. Wel is het College bereid 

hierover nader met u van gedachten te wisselen. In dat verband verzoekt het 

College de motivering voor dit besluit nader toe te lichten en daarbij 

cijfermatig inzichtelijk te maken wat het herverdelingseffect zal zijn van deze 

wijziging. 

Hoogachtend, 

 

 

dr. V.L. Eiff                                                                                                                            

directeur CvTA 


