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Onderwerp Verroek handhaving VCR

Geachte

op 3 augustus20tT heeft u een verzoek om handhaving ingediend, met het
verzoek een bindende aanwíjzing te geven aan Sena om haar
transparantieverplíchting van artikel 2p lid L sub c wet toezicht na te komen,
Bij brief van 27 oktober 2017 hebben wij u geinformeerd dat wij sena zouden
adviseren om alle door haar gehanteerde standaardlícentieovereenkomsten
en normaal toepasselijke tarieven op haar website te publiceren, inclusief díe
met OLON en Roos, maar exclusief de overeenkomst met NpO. Tegen deze
brief en het advies (eveneens van27 oktober 2017) heeft u bezwaar
gemaakt. Bij besluit op bezwaar van 13 maart 2018 is uw bezwaar tegen het
advies niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 1 oktober 2018 hebben wij sena een aanwijzing gegeven als
bedoeld in artikel 6 lid 2 wet toezicht, inhoudende dat sena alle door haar
gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten en normaa I toepasselijke
tarieven moet publiceren op haar website, inclusíef die met Npo. g¡j besluit
van 30 oktober 2018 hebben wij het advies van 27 oktober 2017 en het
besluit tot aanwijzing van 1 oktober 2018 ingetrokken en opnieuw een advies
gegeven. Bij besluit van 20 december 2018 hebben wij opnieuw een

aanwijzing gegeven aan Sena. Dat besluit treft u bijgaand aan.

U heeft ons erop gewezen dat onze briefvan 27 oktober 2OL7 een
gedeeltelijke weigering bevat van uw verzoek om handhaving, gelet op de
overweging met betrekk¡ng tot de overeenkomst met Npo. wij besluiten
hierbij alsnog het besluit tot gedeeltelijke weigering ¡n te trekken, Met het

1



c College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

Auteurs- en naburige rechten

nieuwe advies van 30 oktober 2018 en het besluit tot aanwijzing van sena

van 20 december 2018, dat als bijlage bíj deze brief is op8enomen, komen wij

aan uw handhavingsverzoek tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A. Koppejan

Voorz¡tter CVTA

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar

worden gemaakt door indienin8 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

gerichU

d) de gronden van het bezwaar of beroep.
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