
 
 
 
 

Sena Performers Muziekproductiefonds tranche 3 – Bezwaar 

Indien uw aanvraag bij het Noodfonds Muziek voor een werk- of productiebijdrage door 

Sena is afgewezen, danwel uw aanvraag voor deze tranche bij het Sena Performers 
Muziekproductiefonds (tranche 3) danwel uw aanvraag bij het Sena 

Muziekproductiefonds (tranche 4) (gedeeltelijk) is afgewezen, bestaat de mogelijk om 

hiertegen bezwaar aan te tekenen. Uw bezwaar wordt alleen in behandeling genomen, 

indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

• U heeft de status van ‘aangeslotene’ (artikel 8 statuten Sena) bij Sena of u kunt 

aantonen als professioneel muzikant minimaal 20 uur per week werkzaam te zijn als 

uitvoerend kunstenaar; 
• U kunt geen bezwaar indienen tegen de gestelde criteria; 

• Het bezwaar ziet op hoe Sena de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor 

een bijdrage uit het Noodfonds Muziek en/of het Sena Performers 
Muziekproductiefonds (tranche 3) en/of het Sena Muziekproductiefonds (tranche 
4) heeft getoetst; 

• U dient uw bezwaar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van het bericht dat uw 

aanvraag is afgewezen in te dienen via: bezwaarnoodfondsmuziek@sena.nl; 

• U dient in uw bezwaar toe te lichten, waarom u van mening bent, dat u wel in 
aanmerking zou moeten komen voor een bijdrage uit het Noodfonds Muziek en/of 
het Sena Performers Muziekproductiefonds (tranche 3) en/of het Sena 
Muziekproductiefonds (tranche 4); 

 

• Uw bezwaar wordt vervolgens door een driehoofdige onafhankelijke commissie in 
behandeling genomen; 

• Deze onafhankelijke commissie bestaat uit de heren F. Teeven (voorzitter), A. 

de Jong en A. Beets. 

• Uiterlijk 31 dagen nadat de commissie uw bezwaar heeft ontvangen, zal de 
commissie u per e-mail laten weten of uw bezwaar wordt gehonoreerd; 

• De commissie toetst marginaal of de procedure en de criteria juist gevolgd zijn en 

treedt niet in artistieke beoordeling(en). 

• De beslissing van de commissie is definitief, wat inhoudt dat er geen beroep 
ingesteld kan worden tegen de beslissing op het bezwaar van de commissie. 


