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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
  

 

Geachte heer Bos, 

In reactie op uw verzoek voor goedkeuring door het CvTA van het 

bestuursbesluit van Sena tot wijziging van de Deelrepartitiereglementen voor 

‘uitvoerende kunstenaars’ en ‘producenten’ willen wij u als volgt informeren. 

Deelrepartitiereglement producenten    

Het besluit tot wijziging betreft het verlengen van de termijn waarbinnen 

Sena gerechtigd is ten onrechte uitgekeerde gelden terug te vorderen of te 

verrekenen van ‘drie jaar na uitbetaling’ naar ‘vier jaar na uitbetaling’ 

(wijziging artikel 10). De reden om deze termijn te verlengen is gelegen in de 

versnelling van de uitbetaling aan rechthebbenden (in september in het jaar 

van incasso) die Sena sinds september 2015 heeft doorgevoerd. Om 

aanspraken van producenten gedurende de reserveringsperiode (de periode 

van 3 jaar volgend op het jaar van incasso) mogelijk te maken (artikel 7) is 

verlenging van terugvorderings- of verrekeningstermijn noodzakelijk.    

Het College kan met deze wijziging instemmen. Wel wil het College erop 

wijzen dat de vereisten van de naar verwachting per 1 januari 2017 van 

kracht zijnde implementatiewet van de EU-Richtlijn Collectief Beheer onder 

andere op het punt van het treffen van maatregelen om rechthebbenden te 

identificeren en de onverdeelde gelden na 3 jaar na het jaar van incasso 

(artikel 2i van deze implementatiewet) nieuwe wijzigingen van het 

repartitiereglement noodzakelijk zullen maken die ter goedkeuring dienen te 

worden voorgelegd aan het College.       
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Deelrepartitiereglement uitvoerend kunstenaars     

Net als bij het deelrepartitiereglement voor producenten, heeft het bestuur 

van Sena besloten het deelrepartitiereglement voor uitvoerend kunstenaars, 

op het punt van het verlengen van de termijn waarbinnen Sena gerechtigd is 

ten onrechte uitgekeerde gelden terug te vorderen of te verrekenen, te 

wijzigen (van ‘drie jaar na uitbetaling’, naar ‘4 jaar na uitbetaling’; artikel 13 

van het deelrepartitiereglement uitvoerend kunstenaars). De reden voor 

deze wijziging is dezelfde als voor wijziging van het bovengenoemde 

deelrepartitiereglement.  

Het College kan met deze wijziging instemmen, waarbij de door het College 

gemaakte opmerking over de implementatiewet ook hier van toepassing is.  

Daarnaast heeft het bestuur van Sena besloten de definities, zoals 

opgenomen in artikel 7 van het deelrepartitiereglement uitvoerend 

kunstenaars, te wijzigen. Met deze wijziging wil het bestuur van Sena meer 

duidelijkheid geven over de te onderscheiden groepen rechthebbenden aan 

wie,  conform de in dit artikel opgenomen verdeelsleutels, de repartitie ten 

goede komt.  

Het College kan met deze wijzigingen instemmen.   

Het College verwacht uw verzoek hiermee op passende wijze te hebben 

beantwoord. 

Hoogachtend,  

 

 

 

J.W. Holtslag                                                                                                             

Voorzitter CvTA 
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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. 


