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Besluit op verzoek Sena d.d. 25 februar¡ 2019 tot goedkeuring van
gewiJzigde Modelovereenkomst Collectieve Licentieovereenkomst

GeachteJ

op 26 februari20tg ontving het college van u, namens sena, het verzoek ex
art. 3 lid 1 sub b van de Wet toezicht tot instemming met een aangepaste

Modelovereenkomst voor bra ncheorga nisaties, de Collectieve
Licentieovereen komst.

Aa n le id i ng voo r voorste I tot w ijz ig i ng co I I ectieve Li ce nti e ov e ree n ko mst
sena stelt dat de aanleiding voor de wijziging van de gehanteerde collectieve
Licentieovereenkomst voor brancheorganisaties het gevolg is van de wijziging
in de opbouw van de modulaire vergoedingsregeling zoals binnen het
platformoverleg auteurs- en naburige rechten overeengekomen tussen vNo-
NCW en MKB -Nederland, VOICE en de Collectieve Beheersorganisaties
(cBo's). Deze modules zijn in het herzien onderhandelingsprotocoltussen
VOICE en VNO-NCW en MKB-Nederland op 20 december 201g
overeengekomen en houden in dat een vergoeding wordt verstrekt aan

brancheorganisaties in ruil voor verleende diensten door de branche. De

totale vergoeding die kan worden verstrekt aan branches in ruil voor
verleende diensten bedraagt ongewijzigd Lg,S %.

De opbouw van de regeling is zodanig gewijzigd dat de vergoedings-
percentages in de modules L,2 en 3 zijn opgesplitst. Deze splitsing is

gemaakt om de verschillende diensten afzonderlijk voor een vergoedings-
percentage in aanmerking te laten komen in het geval een van de diensten
uit de module niet door de brancheorganisatie wordt geleverd.
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Wijzigingen in de Collectieve Licentieovereenkomst.

Sena heeft de wijzigingen in de Collectieve Licentieovereenkomst als volgt

toegelicht: ln de aangepaste voorgelegde Collectieve Licentieovereenkomst

zijn de modules LI/m4 zoals beschreven in bijlage 1' bij het

Onderhandelingsprotocol overgenomen in de artikelen 7.tt/m 7.8 van de

overeenkomst. De vergoedingspercentages zijn overeenkomstig de

wijzigingen in het Onderhandelingsprotocol opgesplitst in twee delen van elk

2,5/o in module 1 (art. 7.1 en 7.2 van de overeenkomst), module 2 (art. 7'3 en

7.4van de overeenkomst) en module 3 (art. 7.5 en 7.6 van de

overeenkomst).

Beoo rd eli ng wiizi g i ng e n Colle ctieve Lice ntieoveree nko mst

ln de door Sena voorgelegde aangepaste Collectieve Licentieovereenkomst

heeft Sena de wijzigingen in de opbouw van de modulaire vergoedings-

regeling zoals overeengekomen tussen VNO-NCW en MKB-Nederland en

VOICE en neergelegd in het herzien Onderhandelingsprotocol d.d' 20

december 20L8 verwerkt ¡n de Collectieve Licentieovereenkomst.

Het College is van oordeel dat er met betrekking tot de wijziging van de

modulaire vergoedingsregeling onderhandelingen hebben plaatsgevonden

door VOICE, mede namens CBO Sena, met VNO-NCW en MKB -Nederland,

waarin een aanmerkelijke groep van gebruikers van de sena Licentie is

vertegenwoordigd. Hiermee is voldaan aan de wettelijke verplichting om in

goed vertrouwen onderhandelingen te voeren met betal¡ngsplichtigen voor

de licentieverlening van rechten als bedoeld in art' 2l lid 1 van de Wet

toezicht. Daarnaast geven de wijzigingen het College geen redenen om

goedkeuring te onthouden.

Besluit

Het College stemt in met de door Sena voorgelegde aangepaste Collectieve

Licentieovereen komst.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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Bezwddr

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoor
worden gemoakt door indiening von een bezwoarschrift bij het college van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

o) de nøam en het adres von de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschr[ving von het bestuit woortegen het bezwaor is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.
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