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Advíes n.a.v. verroek goedkeuringalgemeen repa¡titiereglement
Sena

Geachtef

op 4 oktober 2018 ontving het college van sena een verzoek tot goedkeuring

van wijziging van het algemeen repartitiereglement van sena. Dit betreft een

verzoek in het kader van art. 3 lid 1 onder b Wet toezicht.

Aonleiding voor de wijziging

Op 26 apriljl. adviseerde ons College (zie onze brief: kenmerk 2018080) Sena

om uit oogpunt van transparantie de regelingen betreffende het onderscheid
ín prime t¡me en non prime time tarieven en de reductie van 2STo die door
Sena wordt toegepast bij repartitíe op de minuutwaarde van
vormgevingsmuziek in het repartitiereglement van Sena kenbaar te maken.

wij besloten tot dit advies naar aanleiding van achtereenvolgens een klacht
van AMP c.s. en onze constatering dat bovengenoemde regelingen niet in het
algemeen repart¡tiereglement van Sena waren opgenomen.

Conclusie

De nu voorgestelde wijzigingen zijn een stap in de goede richting, maar zij zijn

nog niet voldoende. Daarom geven wij hierna nogmaals een advies dat
inhoudt dat het repartitiereglement nog verder moet worden aangepast.

Eevindingen : procesgong binnen Seno

Het College constateert dat de Raad van Aangeslotenen van Sena op 21

september jl. unaniem besloten heeft de genoemde regelingen in het
algemeen repartitiereglement van Sena te codificeren en hierop het
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repartitiereglement aan te passen

Bevìndingen: wiiziging t.a.v, de reductie van 25% op de minuutwoorde van

vormgevingsmuziek

Gelet op het feit dat de Raad van Aangeslotenen van Sena unaniem heeft

ingestemd met een reductie van25% op de minuutwaarde van

vormgevingsmuziek en met de uitleg die het cvTA in een gesprek met sena

op 1 oktober jl. mocht ontvangen, waarbij vormgevingsmuziek niet wordt

gedefinieerd als een bepaald type muziekwerk, maar gedefinieerd wordt aan

de hand van het type gebruik (ter identificatie of omlijsting van radio- en

televisieprogramma's en/of zenders), beoordeelt het cvTA de voorgestelde

wijziging van het repartitiereglement op dit punt positief.

Bevindingen: wijziging t.a.v. de prime time en non prime tíme tarieven

Hoewel de Raad van Aangeslotenen van Sena unaniem heeft ingestemd met

de wijziging van het repartìtiereglement inzake de prime time en non prime

time tarieven is het College van mening dat de uitleg hiervan in het

repart¡tiereBlement onvoldoende transparant is. Het betreft een zeer

complexe regeling voor verdeling van gelden aan rechthebbenden, zo ís ook

gebleken u¡t de toelichting die het cvTA op 1 oktober jl. van sena mocht

ontvangen, die naar het oordeel van het college onvoldoende helder in het

repart¡tiereglement wordt beschreven en onvoldoende van heldere en

objectieve grondslagen voor berekening is voorzien. Dat een individuele

rechthebbende op zijn periodieke afrekening van Sena wel wordt

geTnformeerd over de grondslagen van deze berekening voor het specifieke

gebruik (op zender-niveau) van zÍjn afzonderlijke muziekwerken doet hier

niet aan af.

De wettelijke transparantievereisten (artikel 2p, lid 1e van de wet toezicht)

met betrekking tot het algemene beleid inzake de aan rechthebbende

verschuldigde bed ragen (i.c. het a lgemeen repa rt¡tiereglement) zien immers

toe op het openboor moken ervan. Deze wettelijke verplichting moet niet

worden verward met de wettelijke verplichtingen voor CBO's om minimaal

éénmaal per jaar informatie bekend te maken aan iedere rechthebbende aan

wie zij rechteninkomsten heeft toegewezen of betalingen heeft gedaan voor

de periode waarop de informatie betrekking heeft (artikel 2m, lid 1 van de

Wet toezicht).

Advies

Het College adviseert Sena, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van de Wet

toezicht, het ter goedkeuring aangeboden algemeen repartitiereglement op

het punt van de toepassing van prime time en non prime time tarieven op de

uitkering van gelden te verduidelijken. Deze verduidelijking heeft naar
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oordeel van het College zowel betrekking op het verbeteren van de
toelichting op de gehanteerde berekeningssystematiek inclusief de

Sehanteerde objectieve grondslagen, alsmede op het - zo mogelijk via een
verwijzing in het repartitíereglement naar een elders op de websíte van sena
vindbaar overzicht - transparant maken van de integrale effecten van deze
berekeningsystematiek op de minuutwaarde van olle televisiezenders met
een onderverdeling naar prime time en non prime time.
Het college krijgt graag zo spoedig mogelijk een gewijzigde versie van het
algemeen repart¡tiereglement, zo mogelijk met bijlagen, ter goedkeuring
voorgelegd.

Tot slot

Het college wil erop wíjzen dat artikel 4 lid 2 van het ter goedkeuring
aangeboden repartitiereglement, zowel ten aanzien van de tekst als de
toepassing ervan, vragen oproept. Gelet op het feit dat d¡t advies conform
artikel 3, lid 1b van de wet toezicht alleen toeziet op een besluit van een cBo
tot vaststelling of wijziging van een repartitiereglement en derhalve niet op
onderdelen van een reeds vastgesteld repartitiereglement die niet wijzigen,
wil het college hierop separaat terugkomen. wij zullen u hierover zo spoedig
mogelijk informeren.

Met vriendelijke groet,

drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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