Licentieovereenkomst
Commercieel landelijk televisiestation
CONTRACTNUMMER:

DE ONDERGETEKENDEN:
DE STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd en
kantoorhoudende aan de Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX Hilversum, (KvK nummer
41194330), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer M.J.
Bos, hierna te noemen "Sena"
en
NNN, gevestigd en kantoorhoudend aan de ADRES, POSTCODE te WOONPLAATS (KvK
nummer XXXXXXXX), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, NAAM
BESTUURDER, hierna te noemen “NNN”.

OVERWEGENDE DAT:
-

NNN op dit moment een commercieel televisiestation exploiteert
en daarmee landelijke televisieprogramma's verzorgt en uitzendt, waarbij gebruik
wordt gemaakt van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen dan
wel reproducties daarvan (hierna te noemen ‘fonogrammen’);

-

De aldus verzorgde en uitgezonden televisieprogramma’s en de commercialisering
daarvan, op Nederland zijn gericht;

-

uit de exploitatie van het betreffende televisiestation inkomsten worden gegenereerd.

-

de (her)uitzending van de televisieprogramma’s naar huishoudens in Nederland
plaatsvindt analoog en/of digitaal:
1. via de ether; en/of
2. via de satelliet; en/of
3. via glasvezel / koperdraad; en/of
4. via de kabel; en/of
5. via simulcasting (d.w.z. de gelijktijdige, onverkorte en ongewijzigde doorgifte van
de televisieprogramma’s ongeacht de gebruikte techniek en/of platform,
waaronder maar niet beperkt tot internet en/ of mobiele technologie onder de
verantwoordelijkheid van NNN).
6. Via gratis ‘Uitzending gemist’-dienst, Instant Restart en/ of Pauze TV ongeacht de
gebruikte techniek en/of het platform, waarbij enkel vastlegging plaatsvindt voor
zover nodig voor (her)uitzending in het kader van deze diensten door de omroep
en/ of de distributeur.
Bovengenoemde wijzen van doorgifte vinden plaats al dan niet middels één of
meerdere derde partijen die krachtens een daartoe met NNN gesloten overeenkomst
gerechtigd zijn tot de gelijktijdige, onverkorte en ongewijzigde openbaarmaking van
de televisieprogramma’s aan hun abonnees;

-

NNN bereid is voor het (her)uitzenden van voor commerciële doeleinden
uitgebrachte fonogrammen aan Sena overeenkomstig artikel 7 WNR een billijke
vergoeding te betalen;

-

Sena door de Minister van Justitie is aangewezen als rechtspersoon die met uitsluiting
van ieder ander is belast met het incasseren van deze vergoeding en de verdeling
hiervan onder rechthebbende uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen;

-

de (her)uitzending en ontvangst van de televisieprogramma's door huishoudens
buiten Nederland buiten het bestek van deze overeenkomst valt;

ZIJN OVERGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 – Inwerkingtreding en duur overeenkomst
1.

Deze overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 20XX en
eindigt op 31 december 20XX, met dien verstande dat zij na 31 december 20XX
steeds stilzwijgend van jaar tot jaar zal worden verlengd, tenzij één van beide partijen
deze overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling en met inachtneming
van een termijn van minimaal drie maanden opzegt tegen 31 december van een
bepaald kalenderjaar.

2.

Indien één van beide partijen deze overeenkomst opzegt, treden partijen binnen
dertig dagen na opzegging met elkaar in onderhandeling over de voorwaarden en
modaliteiten waaronder de overeenkomst na de einddatum kan worden voortgezet.

3.

Na afloop van deze overeenkomst en alleen zolang partijen met elkaar in
onderhandeling zijn met het doel tot een volgende overeenkomst te komen, zal NNN
voorschotbetalingen doen aan Sena in overeenstemming met de bepalingen in deze
overeenkomst en zullen partijen ook voor het overige handelen conform het
bepaalde in deze overeenkomst. De hiervoor genoemde betalingen gelden als
voorschotten ter zake van de nakoming van de verplichtingen van NNN uit een
volgende overeenkomst. Beide partijen zijn gerechtigd op ieder moment de
onderhandeling te beëindigen in welk geval ook de verplichting tot het handelen in
overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst zal komen te vervallen.

Artikel 2 – Omvang en reikwijdte licentie
1.

Het krachtens deze overeenkomst toegestane muziekgebruik betreft uitsluitend het
gebruik van commerciële fonogrammen in het door NNN verzorgde format van
televisieprogramma’s - welke worden openbaar gemaakt zoals aangegeven in deze
overeenkomst - en voor zover vallend onder Nederlandse wetgeving.

2.

Indien NNN de televisieprogramma’s in de toekomst op andere wijze dan vermeld in
de considerans zal openbaar maken en/of indien er een essentiële wijziging van het
format van NNN plaats zal vinden, zal NNN dit tijdig aan Sena melden. Partijen zullen
direct in onderhandeling treden omtrent de voorwaarden en modaliteiten waaronder
deze overeenkomst kan worden voortgezet.
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Artikel 3 - Hoogte vergoeding
1.

Voor het gebruik van commerciële fonogrammen in door NNN verzorgde en
uitgezonden televisieprogramma’s als omschreven in artikel 2.1 van deze
overeenkomst, is NNN per jaar een vergoeding verschuldigd van 0,6% van de totaal
in enig kalenderjaar door NNN netto ontvangen inkomsten uit de exploitatie van de
televisieprogramma's.

2.

Voor (de televisieprogramma’s van) het televisiestation wordt onder inkomsten
verstaan:
1.1. het uitzenden van reclameboodschappen zoals bedoeld in artikel 1.1 onder 1 van
de Mediawet 2008, en;
1.2. het uitzenden van (een onderdeel van) gesponsorde programma’s zoals bedoeld
in artikel 1.1 onder 1 van de Mediawet 2008, en;
1.3. het verzorgen van telecommunicatiediensten (waaronder sms- en belverkeer), en;
1.4. reclame uitingen via simulcasting en uitzending gemist-dienst (zoals het plaatsen
van banners, pop-ups, advertorials, pre- en endroll commercials etc. op de website, of
anderszins via IP, al dan niet met behulp van een app), alsmede
1.5. alle distributie-inkomsten die NNN van derde partijen daadwerkelijk ontvangt ten
behoeve van het aan derde partijen verleende recht tot (her)uitzending van de
televisieprogramma’s via de kabel en/ of IPTV.
1.6. ‘Dissimilar bartering’, waaronder wordt begrepen het in onevenredigheid uitruilen
van de overeenkomsten die het betreft.
Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 3.2.1.2 tot en met 3.2.1.4 geldt dat met
totale netto ontvangen inkomsten wordt bedoeld: de verkregen inkomsten minus de
hiervoor gemaakte productiekosten. Van de netto ontvangen inkomsten zoals
bepaald in artikelen 3.2.1.2 tot en met 3.2.1.4 geldt dat slechts 50% hiervan zal
worden meegerekend.

3.

Bovengenoemde vergoeding geldt zonder enige aftrek van verwervingskosten of
anderszins. Indien NNN zelf zorg draagt voor de verwerving van de commerciële
inkomsten als omschreven in artikel 3 lid 2, mag op de hiervoor genoemde
vergoeding, zoals berekend op basis van het bepaalde in artikel 3.2.1.1 tot en met
3.2.1.6, een aftrek van 23% worden toegepast.

4.

Bovengenoemde vergoeding wordt berekend voor zover de jaarlijkse inkomsten als
hierboven omschreven een bedrag ad € 22.689.011,-- niet overschrijden. Is dat
bedrag hoger dan € 22.689.011,--, dan geldt voor het meerdere steeds de volgende
aftoppingsregeling:
>
>
>
>

5.

€ 22.689.011,-- t/m € 45.378.022,-€ 45.378.022,-- t/m € 68.067.032,-€ 68.067.032,-- t/m € 90.756.043,-€ 90.756.043,--

0,55 %
0,50 %
0,45 %
0,40 %

Bij de berekening en vaststelling van de onder lid 1 bedoelde vergoeding worden
eventuele inkomsten uit hoofde van bartering, zowel met betrekking tot goederen als
diensten, buiten beschouwing gelaten.
Dit geldt niet voor inkomsten uit dissimilar bartering, die wel meetellen (zie lid 2).
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De staffelbedragen van lid 4 zullen jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 20XX,
aangepast worden conform het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI).
Artikel 4 - Opgave gegevens en facturering
1.

Jaarlijks vóór 31 maart zal NNN schriftelijk opgave doen van de verwachte inkomsten
als bedoeld in artikel 3 in het betreffende kalenderjaar.

2.

Op basis van de gegevens genoemd in lid 1 van dit artikel bepaalt Sena de ter
verrekening door NNN te betalen voorschotvergoeding voor het betreffende
kalenderjaar. NNN betaalt deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum op de in de
factuur aangegeven wijze.

3.

Vóór 1 juli van ieder kalenderjaar, levert NNN aan Sena een door een
registeraccountant gecertificeerde opgave, conform het protocol zoals in bijlage 1 bij
deze overeenkomst is bijgevoegd, met betrekking tot het verschuldigde bedrag over
het voorafgaande kalenderjaar, berekend en vastgesteld conform het bepaalde in
artikel 3.
Aan de hand van deze opgave factureert Sena, met verrekening van het bij wijze van
voorschot (conform artikel 4) betaalde, het door NNN aan Sena definitief
verschuldigde jaarbedrag, dan wel crediteert Sena NNN, indien en voor zover de bij
wijze van voorschot betaalde bedragen het definitief verschuldigde jaarbedrag
overschrijden. Betaling van de factuur zal binnen dertig dagen plaats vinden.

Artikel 5 - Aanleveren playlists
1.

Teneinde Sena in de gelegenheid te stellen haar wettelijke opdracht betreffende de
verdeling van de gelden onder rechthebbenden naar behoren uit te voeren, verplicht
NNN zich een zo nauwkeurig mogelijke playlist van alle in de programma’s gebruikte
(onderdelen van) fonogrammen bij te (doen) houden en aan Sena aan te leveren.
Voor de duidelijkheid wordt vastgesteld dat onder fonogrammen in dit artikel wordt
verstaan alle fonogrammen zoals gedefinieerd in artikel 1 sub c WNR en derhalve niet
alleen de commerciële fonogrammen waarvoor ex artikel 7 WNR een vergoeding is
verschuldigd.
Aanlevering van de playlists geschiedt maandelijks, binnen 3 maanden na afloop van
de maand waarop de playlist betrekking heeft, elektronisch, in de daartoe door Sena
gehanteerde standaard Media-Record lay-out.

2.

Sena zal de in het vorige lid bedoelde gegevens uitsluitend ten behoeve van de
vaststelling van de door NNN verschuldigde vergoeding en de verdeling van de
geïncasseerde gelden onder haar rechthebbenden aanwenden. Sena zal deze
gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van NNN voor andere doeleinden
aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 6 - Accountantscontrole
Sena heeft het recht om de boekhouding van NNN eenmaal per jaar te doen onderzoeken
door een registeraccountant, voor zover deze boekhouding betrekking heeft op de uitvoering
van deze overeenkomst. Indien de uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een door NNN
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aan Sena verschuldigde vergoeding die 5% hoger is dan de werkelijke door NNN voor dat jaar
betaalde vergoeding, komen de kosten voor het onderzoek voor rekening van NNN,
dientengevolge zal Sena NNN voor het meerdere aanvullend factureren; in het andere geval
komen de kosten voor Sena.
Indien de uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een aanpassing van de vergoeding zal het
verschuldigde jaarbedrag worden (her)berekend en gefactureerd volgens artikel 4 lid 3.
Sena zal het bepaalde in artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek in acht nemen bij de
uitoefening van voornoemd recht - met name bij de selectie van de betreffende
registeraccountant - alsmede bij de eventuele doorbelasting van de betreffende kosten.
Dit betekent dat zij zich in die situatie heeft te gedragen overeenkomstig de eisen van
redelijkheid en billijkheid.
Artikel 7 - Inspanningsverplichting
NNN zal zich, optimaal inspannen om de betreffende programmaredacties ertoe te brengen
dat:
a) fonogrammen niet door middel van een ‘voice over’ ten behoeve van
reclameboodschappen in de zin van de Mediawet 2008 overstemd zullen worden, tenzij
hiervoor toestemming van de individuele rechthebbenden is verkregen,
en
b) bij aan- en afkondiging van programma-onderdelen – waar naar redelijkheid mogelijk en
passend in het format van de betreffende programma-onderdelen – vermelding wordt
gemaakt van de titel en de uitvoerenden van de op de fonogrammen vastgelegde
muziekwerken.

Artikel 8 - Vrijwaring
NNN is uit hoofde van deze overeenkomst gevrijwaard tegen alle aanspraken van uitvoerende
kunstenaars en producenten, dan wel hun rechtverkrijgenden, terzake van de rechten als
bedoeld in artikel 7 WNR met betrekking tot het muziekgebruik als omschreven in artikel 2
van deze overeenkomst.
Deze vrijwaring gaat niet verder dan het bedrag dat de betreffende rechthebbenden op grond
van het repartitiereglement van Sena zou zijn uitgekeerd, indien zij wel bij Sena waren
aangesloten.
Artikel 9 - Verbod overdracht
Het is NNN niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst over
te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sena.

Artikel 10 - Toepasselijk recht/forum
Op deze overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of de uitvoering ervan,
worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde Rechter te Den Haag.
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Artikel 11 - Overig
1.

Indien deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend is of wordt, blijven
de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn
en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst,
zoveel mogelijk overeenstemmen met het ongeldige of onverbindende gedeelte.

2.

Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

3.

De personen die deze overeenkomst ondertekenen verklaren daarmee daartoe
rechtsgeldig bevoegd te zijn, al dan niet krachtens volmacht van de voorafgaand aan
de considerans (in vet schrift vermelde) partijen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
te Hilversum, d.d.______________
namens Sena:

te Amsterdam, d.d_______________
namens NNN:

M.J. Bos
Algemeen Directeur

NAAM BESTUURDER
FUNCTIETITEL

Bijlage: 1. accountantsprotocol zoals vermeld in artikel 4 lid 3
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