Kaderovereenkomst
naburige rechten
CONTRACTNUMMER:

DE ONDERGETEKENDEN:

DE STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd en kantoorhoudende aan
de Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX te Hilversum, (KvK nummer 41194330), hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer M.J. Bos, hierna te noemen "Sena",

T

en

NNN, gevestigd en kantoorhoudende aan …… te …….. (KvK-nummer: …………..), hierbij rechtsgeldig

EP

vertegenwoordigd door de haar directeur, …….., hierna te noemen “de Kabelexploitant”,

de

Kabelexploitant

één

of

meer

draadgebonden

O
N

(1)

C

OVERWEGENDE DAT:

elektronische

communicatienetwerken

(omroepnetwerken) exploiteert;
(2)

hij in het kader van die exploitatie een aantal televisieprogramma's, alsmede radioprogramma's, aan

zijn gericht;
(3)

C

zijn abonnees doorgeeft, waaronder een aantal programma’s die niet voornamelijk op Nederland

die doorgifte geschiedt gelijktijdig met de (oorspronkelijke) uitzending door de betrokken
omroeporganisaties, alsmede in ongewijzigde en onverkorte vorm;

(4)

de desbetreffende omroepprogramma's fonogrammen in de zin van artikel 7 van de Wet op de
naburige rechten (hierna: WNR) bevatten en de kabelexploitant mitsdien terzake een billijke
vergoeding verschuldigd is;

(5)

Sena, op grond van artikel 15 WNR, door de Minister van Justitie is aangewezen de billijke
vergoeding als bedoeld in artikel 7 WNR te incasseren en te verdelen;

(6)

partijen mitsdien een contractuele regeling wensen te sluiten met betrekking tot de vaststelling en
betaling van de door de kabelexploitant aan Sena verschuldigde (billijke) vergoeding;

(7)

deze overeenkomst betrekking heeft op programma’s die niet voornamelijk op Nederland zijn
gericht en niet geldt voor die programma’s ten aanzien waarvan de betreffende omroeporganisatie
op zich heeft genomen de billijke vergoeding rechtstreeks aan Sena te betalen;

(8)

deze overeenkomst in de plaats treedt van de tussen partijen gesloten ‘Kaderovereenkomst
Sena/kabelexploitant inzake de kabeldoorgifte van radio- en/of televisieprogramma’s’ en alle
eerdere of overige tussen partijen (en hun rechtsvoorgangers) gesloten overeenkomsten met

T

betrekking tot naburige rechten;

EP

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

Sena verleent hierbij aan de Kabelexploitant onder de voorwaarden vervat in deze overeenkomst

C

1.

heruitzenden van

O
N

toestemming voor openbaarmaking via zijn netwerk(en) voor het ongewijzigd en onverkort
voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen of reproducties

daarvan (hierna: “fonogrammen”), die zijn opgenomen in de programma’s van omroeporganisaties

2.

C

die voorkomen op de lijst die van tijd tot tijd tussen Sena en NLKabel wordt overeengekomen.
Met betrekking tot de openbaarmaking van de fonogrammen zoals omschreven in lid 1 van dit
artikel, is de Kabelexploitant overeenkomstig art. 7 WNR een billijke vergoeding verschuldigd die
overeenkomstig artikel 5 van deze overeenkomst wordt vastgesteld.
3.

Ten

aanzien van

de

samenstelling

van bovengenoemde lijst (hierna:

"de lijst") van

omroeporganisaties en programma's wijst de Kabelexploitant hierbij NLKabel aan als zijn
vertegenwoordiger.
4.

Deze overeenkomst heeft betrekking op programma’s van omroeporganisaties die niet voornamelijk
op Nederland zijn gericht. Deze overeenkomst geldt niet voor die gevallen waarin een
omroeporganisatie zich schriftelijk bereid heeft verklaard de in verband met de doorgifte van haar
programma(‘s) verschuldigde billijke vergoeding rechtstreeks aan Sena te betalen. Partijen stellen in
dit kader vast dat de Kabelexploitant – zijnde de organisatie die de programma’s openbaar maakt –
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eindverantwoordelijk blijft voor die openbaarmaking, hetgeen inhoudt dat – indien een hiervoor
bedoelde omroeporganisatie weigerachtig zou blijken om (een deel van) de billijke vergoeding
(tijdig) te betalen – Sena de billijke vergoeding bij de Kabelexploitant in rekening mag brengen en
de Kabelexploitant deze vergoeding zal voldoen, een en ander onder de voorwaarden als vervat in
deze overeenkomst.

Artikel 2
1.

Sena vrijwaart de Kabelexploitant voor elke financiële aansprakelijkheid terzake claims van
beheersmaatschappijen en/of enige andere derde die geen partij is bij deze overeenkomst met
betrekking tot gedurende de looptijd van deze overeenkomst openbaar gemaakte fonogrammen,

T

opgenomen in programma’s van de omroeporganisaties die voorkomen op de lijst en waarvan de

2.

EP

rechten door Sena vertegenwoordigd worden.

De omvang van de in het vorige lid bedoelde vrijwaring is beperkt tot het bedrag dat degene die de
claim heeft ingediend zou hebben ontvangen voor het betrokken gebruik van een fonogram van

C

dezelfde aard als het omstreden fonogram, indien hij door Sena zou zijn vertegenwoordigd. De
vrijwaring is bovendien beperkt tot claims ingediend tot 3 jaren na de aanvang van de dag volgende

Artikel 3

Iedere tekortkoming van een van de partijen in de nakoming van deze overeenkomst doet hem van

C

1.

O
N

op die waarop het fonogram door de Kabelexploitant is openbaar gemaakt.

rechtswege en automatisch in gebreke zijn.
De andere partij heeft dan, onverminderd de overige hem ter beschikking staande rechtsmiddelen,
het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te verlangen en alsdan het eventueel verschuldigde
in of buiten rechte te vorderen, vermeerderd met in en buiten rechte te maken kosten alsmede met
de wettelijke rente vanaf de in artikel 8 lid 1 van deze overeenkomst genoemde datum, hetzij door
middel van een schriftelijke verklaring zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis
deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

2.

Alle kosten die naar het oordeel van één der partijen redelijkerwijze noodzakelijk zijn ter incassering
van hun vorderingen op de andere partij als bedoeld in het voorgaande lid, daaronder de
gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van het verschuldigde bedrag, komen ten laste van
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die andere partij. De buitengerechtelijke kosten (zoals inspectie en aanmaningskosten), de kosten
die door derden in rekening worden gebracht daaronder begrepen, worden gesteld op 20% (twintig
procent) van de te incasseren bedragen.

Artikel 4
Sena is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de openbaarmaking door de Kabelexploitant van
de programma’s van de omroepen waarin fonogrammen van door haar vertegenwoordigde
rechthebbenden zijn opgenomen en is dientengevolge jegens de Kabelexploitant evenmin
verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot gerechtelijke acties van natuurlijke personen of
rechtspersonen die zich in hun eer of goede naam of anderszins voelen aangetast of die schade

EP

T

hebben geleden ten gevolge van de bovengenoemde openbaarmaking.

Artikel 5
1.

Als tegenprestatie voor de bij deze overeenkomst verleende toestemming zal de Kabelexploitant
met ingang van DATUM voor wat betreft de op de lijst voorkomende programma's die hij op die

C

datum reeds verspreidt en overigens met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het

O
N

kwartaal waarop de verspreiding van een of meer andere op de lijst voorkomende programma's start
of gestart is, aan Sena een vergoeding betalen volgens het in lid 2 van dit artikel omschreven tarief.
2.

Het volgens het eerste lid van dit artikel verschuldigde tarief is:

1 t/m 8
9 t/m 16

3.

C

aantal programma's

tarief in eurocent
(per abonnee per jaar)

tarief per kwartaal

5,25

0,01313

4,96

0,01241

17 t/m 24

4,38

0,01096

25 t/m 32

3,91

0,00979

33 t/m 64

3,39

0,00848

In de in dit artikel genoemde tarieven zijn begrepen de vergoeding voor doorgifte van de
radioprogramma’s van de desbetreffende omroepen.

4.

Indien een programma naast de analoge doorgifte ook op andere wijze (gelijktijdig met de
oorspronkelijke uitzending, ongewijzigd en onverkort) aan een abonnee wordt doorgegeven –via
DVB en/of via IP – is de vergoeding hiervoor inbegrepen bij de in dit artikel genoemde tarieven,
indien en voor zolang de Kabelexploitant voor die andere wijze(n) van doorgifte niet enige vorm van
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vergoeding (d.w.z. een vergoeding boven op de prijs voor de doorgifte van het standaard analoge
programmapakket) van de abonnee verlangt. Partijen stellen in dit kader vast dat er ten tijde van het
sluiten van deze overeenkomst een sterke stroming binnen de kabelsector is om de hiervoor
bedoelde extra vergoeding niet te verlangen van de abonnee. Indien en zodra deze omstandigheid
wijzigt en/of zich anderszins een belangrijke wijziging in de (markt)omstandigheden voordoet, zullen
partijen onmiddellijk met elkaar in overleg treden teneinde de (financiële) voorwaarden van deze
overeenkomst in redelijkheid aan te passen. Indien het bovengenoemde overleg niet binnen drie
maanden tot overeenstemming leidt, heeft Sena het recht de afspraak als verwoord in de eerste zin
van dit artikellid te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden, waarbij de overeenkomst
overigens onverkort blijft gelden.
Indien programma's die onder deze overeenkomst vallen gesegmenteerd worden aangeboden in

T

5.

EP

een pakket of als 'stand alone' programma en de abonnees daarvoor een vergoeding in rekening
gebracht wordt die meer dan € 5,- (vijf euro) hoger ligt dan het abonnementstarief van het digitale
basispakket, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een aanpassing van de in dit artikel

6.

C

genoemde tarieven.

De in lid 2 van dit artikel genoemde tarieven zullen jaarlijks worden aangepast met de CPI-index ‘alle

Artikel 6

De Kabelexploitant zal op of voor de laatste dag van de eerste maand van elk kwartaal opgave doen

C

1.

O
N

huishoudens totalen’; voor het eerst per 1 april 2017.

van welke programma’s aan hoeveel van zijn abonnees worden openbaar gemaakt op de eerste dag
van dat kwartaal. De opgave vermeldt de wijze van doorgifte (PAL, DVB, IP) per programma, de
aantallen abonnees die een programma op enige wijze ontvangen alsmede of van de abonnee enige
vorm van vergoeding ex artikel 5 lid 4 wordt gevraagd en zo ja, welke vergoeding. De opgave
geschiedt elektronisch, in een door Sena ontworpen sjabloon. De opgave betreft een overzicht van
alle (radio- en televisie)programma’s die door de Kabelexploitant worden openbaar gemaakt en
derhalve niet alleen de programma’s die voorkomen op de lijst.
2.

Indien en zodra de Kabelexploitant zijn verplichting tot het leveren van de opgave als omschreven in
lid 1 van dit artikel niet en/of niet tijdig nakomt, is de Kabelexploitant van rechtswege in verzuim. In
dat geval zal de Kabelexploitant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan Sena
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verschuldigd zijn van 250 Euro (zegge tweehonderdvijftig euro) per dag dat de Kabelexploitant in
gebreke blijft de benodigde gegevens aan Sena te verstrekken.
3.

De Kabelexploitant zal de vergoeding als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst op de dertigste
dag na ontvangst van de op het desbetreffende kwartaal betrekking hebbende factuur, verschuldigd
zijn. Wanneer de Kabelexploitant op bovengenoemde dag de vergoeding niet heeft voldaan, zal hij
vanaf deze dag zonder verdere aanmaning, daarenboven de wettelijke rente verschuldigd zijn.

4.

De Kabelexploitant zal alle verdere gegevens die in het kader van deze overeenkomst noodzakelijk
zijn op eerste aanvraag aan Sena overleggen. Sena kan éénmaal per jaar op kosten van de
Kabelexploitant waarmerking van de betrokken gegevens door een registeraccountant verlangen.

T

Indien Sena meermalen per jaar controle verlangt, is dit mogelijk, doch komen de kosten hiervan
voor rekening van Sena, tenzij de Kabelexploitant niet of onvoldoende voldoet aan de hem in dit lid

EP

opgelegde verplichting.

5. Technische onderbrekingen van de uitzendingen, door de betrokken omroeporganisaties om haar

C

moverende redenen verricht, zullen slechts van invloed zijn op de ingevolge artikel 5 van deze
overeenkomst verschuldigde vergoeding indien en voor zover deze onderbrekingen een reductie op

O
N

het door abonnees aan de Kabelexploitant te betalen bedrag tengevolge hebben.

Artikel 7

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening door alle partijen en treedt

C

1.

met terugwerkende kracht in werking op ……20XX.
2.

Deze overeenkomst loopt tot en met 31 maart 2017. Na deze datum wordt de overeenkomst steeds
automatisch met opeenvolgende perioden van één jaar verlengd, tenzij deze door één der partijen
schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.

Deze overeenkomst treedt in de plaats van de tussen (de rechtsvoorgangers) van partijen gesloten
‘Kaderovereenkomst

Sena/kabelexploitant

inzake

de

kabeldoorgifte

van

radio-

en/of

televisieprogramma’s’. Voor zaken die zich voordeden voor (ingangsdatum ovk lid 1), blijven de
bepalingen van de Kaderovereenkomst gelden.
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Artikel 8
Het is de Kabelexploitant niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te
dragen noch een derde in zijn plaats te subrogeren noch de rechten en/of verplichtingen uit deze
overeenkomst aan een derde in (sub)licentie te geven, hetzij geheel of gedeeltelijk, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Sena.

Artikel 9
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Naar aanleiding van deze
overeenkomst gerezen geschillen, die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden

EP

geschil aan een andere competente rechter voor te leggen.

Namens NNN:

M.J. Bos

C

O
N

Namens Sena:

Te ……………………. d.d……………..………

C

Ondertekend in tweevoud,

Te Hilversum, d.d.……………………

T

voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij partijen er de voorkeur aan geven het

xxxxx

Algemeen Directeur

Directeur
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