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Besluit op verzoek goedkeuring Deelrepart¡tiereglement
Uitvoerende Kunstenaars Sena

lnleiding

Op 13 juli 2020 heeft Sena het College van Toezicht Auteursrechten (verder

CvTA of College) verzocht ¡n te stemmen met een wijziging in het

Deelrepa rtitiereglement U itvoerende Kunstenaa rs.

lngevolge artikel 3 lid L sub b van de Wet toezicht en geschillenbeslechting

collectieve beheersorganisaties auteurs - en naburige rechten (verder: Wet
toezicht cbo's) behoeft een besluit tot wijziging van een (deel)repartitie-

reglement de voorafgaande schriftelijke instemming van het College,

Wijziging

De ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen zijn voorgesteld door de

klankbordgroep repartitie, een informeel adviesorgaan voor de Raad van

Aangeslotenen (verder: RvA). Op L3 maart 2020 heeft de RvA van Sena

besloten om een wijziging in het Deelrepartitiereglement Uitvoerende
Kunstenaars vast te stellen. ln de Vergadering van Aangeslotenen van 30 juni

2O2O zijn deze voorstellen aangenomen door de sectie Uitvoerende
Kunstenaars. Hiermee is voldaan aan de voor Sena geldende ¡nterne

besluitvormingsprocedure voor het wijzigen en vaststellen van

deelrepartitiereglementen.
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De wijzigingen die zijn aangebracht in artikel 7 van het Deelrepartitie-

reglement Uitvoerende Kunstenaars zijn van tekstuele aard en beogen een

verbetering van de leesbaarheid van de definities van 'hoofdartiest' en

'sessiemuzikanten'. De huidige definities bleken verwarrend te werken. Voor

de uitvoerende kunstenaars klassieke muziek is het begrip 'sessiemuzikanten'

gewijzigd in 'orkestlid/koorlid'; een begrip waarin klassieke musici zich beter

herkennen. De toevoeging van een derde lid aan artikel 7 van het

Deel re pa rtitiereglement U itvoe rende Ku nste naa rs ka n ook wo rde n

aangemerkt als een verduidelijking van de definities als bedoeld in het eerste

en tweede lid van artikel 7.

Beoordeling verzoek

De ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen betreffen wijzigingen in

definities zoals die in het repartitiereglement van Sena worden gehanteerd.

De wijzigingen brengen inhoudelijk geen wijziging aan in de wijze waarop

Sena de geïncasseerde vergoedingen aan rechthebbenden worden verdeeld.

Het College heeft geconstateerd dat het voorstel voor wijziging van het

Deelrepa rtitiereglement U itvoerende Kunstenaa r de interne

besluitvormingsprocedure bij Sena heeft doorlopen. Het College heeft

daarom geen bezwaar tegen de ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen in

artikel 7 van het Deelrepartitiereglement Uitvoerende Kunstenaars.

Besluit

Het College stemt ¡n met de door Sena ter goedkeuring voorgelegde

wijzigingen in artikel 7 van het Deelrepartitiereglement Uitvoerende

Ku nstenaars.

Met vriendelijke groet,

drs. A.J. Koppejan
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 von

Toezicht Auteursrechten, Postbus 15072, L00L MB Amsterdam. Het

bezwaorschrift wordt ondertekend en bevot ten m¡nste:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving von het besluit wdortegen het bezwaor is gericht;

d) de gronden von het bezwaar.
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