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Besluit op verzoek om instemming wijziging Algemeen
Repartitiereglement Sena

Op 9 oktober 2019 ontving het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het college of het
cvTA) van sena een verzoek tot instemming met een wijziging van het
Alge meen Repa rtitieregleme nt. De te r i nstemm i ng voorgelegde wijzigi nge n

van het Algemeen Repartitiereglement zijn voorgesteld naar aanleiding van
adviezen van het cvTA van 26 april en 28 november 201g en 29 januari, 23
mei en 7 augustus 2019. conform de statuten van sena zijn de voorgelegde
wijzigingen van het Algemeen repartitiereglement vastgesteld door de Raad
van Aangeslotenen van Sena op 27 septembe r 2019.

Wijzigingen in het Algemeen Reportitiereglement

De wijzigingen betreffen een codificatie van maatregelen die eerder zijn
getroffen en uitgevoerd op grond van artikel 4, tweede lid, van het Algemeen
Repartitiereglement. De wijzigingen zijn neergelegd in artikel i. onder p, q en
r en artikel 4, vierde lid, van het ter instemming voorgelegde Algemeen
Repartitiereglement. onder meer is aan de definities in artikel L toegevoegd
dat onder'prime time' wordt verstaan: de tijd vanaf Lg:00 uur tot 00:00 uur
op televisiezenders en onder 'non prime time': de tijd vanaf 00:00 tot 1g:00
uur op televisiezenders en is in artikel 4, vierde lid, opgenomen dat op de
repartitie van titels die op de landelijke televisiezenders worden uitgezonden,
een onderscheid wordt toegepast in een waarde per minuut gedurende
prime time en een waarde per minuut gedurende non prime time. Tevens is
aan het Algemeen Repart¡tiereglement een bijlage toegevoegd met een
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rekenvoorbeeld over de totstandkoming van de minutenwaarde prime time

en de minutenwaarde non prime time op een (fictieve) televisiezender. Naar

deze bijlage wordt verwezen in art' 4, vierde lid, sub a van het Algemeen

Repa rtitiereglement.

Beoordeling van het verzoek

Het college constateert dat met de ter instemming voorgelegde wijzigingen

van het Algemeen Repartitiereglement uitvoering is gegeven aan de adviezen

van het College uit 201.8 en 201.9 met betrekking tot het verbeteren van de

transparantie van het repartitiereglement en het geven van een toelichting

op de door Sena gehanteerde berekeningsmethodiek.

Met betrekking tot het transparant maken van de integrale effecten van de

berekeningssystematiek op de minutenwaarde van alle televisiezenders met

een onderverdeling naar prime time en non prime time constateert het

College dat Sena de Raad van Aangeslotenen middels een presentatie en een

memo over dit onderwerp heeft geÏnformeerd. De Raad van Aangeslotenen

heeft vervolgens op 27 september 20L9, conform het advies van het bestuur

van Sena, besloten dat sena de definitieve minutenwaarden van het meest

recente jaar voorafgaand aan de reserveringsperiode (van drie jaar) zal

publiceren op de portalvoor rechthebbenden 'MySena'.

Met het consulteren van de Raad van Aangeslotenen heeft Sena het advies

van het college opgevolgd om de rechthebbenden te raadplegen over het al

dan niet openbaar maken van de integrale effecten van de

berekeningssystematiek op de minutenwaarde van alle televisiezenders met

een onderverdeling naar prime time en non prime time.
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Besluit

Het College stemt in met de voorgelegde wijziging van het Algemeen
Repartit¡ereglement Sena.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA

Bezwoar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmoking schriftetijk bezwaar
worden gemaakt door indiening von een bezwaarschrift bij het college van
Toezicht Auteursrechten, Postbus i.5072, 1001 MB Amsterdom. Het
bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

o) de naam en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving von het besluit wqartegen het bezwaor ìs gericht;

d) de gronden van het bezwaor.
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