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Procedurebeschrijving dubbele claims producenten
- Zodra er een dubbele claim op een titel ontstaat, worden
de gelden die voor de betreffende titel gereserveerd staan
geblokkeerd voor uitbetaling.
- De betrokken partijen ontvangen vervolgens een automatisch
gegenereerde notificatie (via MySena), waarin melding
gemaakt wordt van de dubbele claim en welke partijen daarin
betrokken zijn.
- Partijen worden verzocht om binnen 3 maanden nadat zij
bekend zijn geworden met de dubbele claim, in onderling
overleg tot een oplossing te komen.
- Indien partijen de dubbele claim niet binnen de termijn van
3 maanden hebben opgelost en het uitstaande saldo groter
is dan € 1.000,--, dan zal Sena partijen vragen om bewijs te
overleggen om hun claim te onderbouwen. Partijen dienen
Sena binnen 3 maanden, nadat Sena hierom gevraagd heeft,
van bewijs te voorzien.
- Vervolgens zal Sena het ontvangen bewijs van partijen
beoordelen en binnen 2 maanden (na ontvangst van het
bewijs van partijen) een terugkoppeling geven, waarbij de
volgende 6 scenario’s zich kunnen voordoen:
1. Sena heeft van een of beide partijen binnen de termijn van
3 maanden informatie ontvangen waaruit blijkt dat partijen
de vraag over aan wie de rechten van de betreffende titel
toekomen reeds aan een andere instantie (bijvoorbeeld
de rechter of door arbitrage) hebben voorgelegd. Sena
zal in dit geval aan beide partijen bevestigen, dat dit aan
beoordeling van de dubbele claim door Sena in de weg staat.
De gereserveerde gelden op de betreffende titel blijven in dit
geval geblokkeerd, totdat een rechter of andere instantie een
bindende of - ingeval van reguliere rechtspraak - bij voorraad
uitvoerbare uitspraak heeft gedaan, over wie de rechten
op de betreffende titel toekomen, of totdat partijen alsnog
tot een overeenkomst zijn gekomen. Vervolgens zal Sena
bij de eerstvolgende repartitie uitbetaling overgaan tot het
doorbetalen van de gereserveerde gelden.
2. Beide partijen hebben Sena binnen de termijn van 3 maanden
van bewijs voorzien en op basis hiervan kan Sena duidelijk
beoordelen dat een van beide partijen de rechtmatige producent
van de titel is. Sena zal beide partijen hierover informeren. De
hiervoor genoemde beoordeling wordt door Sena aangemerkt
als een bestuursbesluit. Indien een partij bezwaar heeft tegen
het genomen bestuursbesluit, dan kan de betreffende partij
uiterlijk binnen twee maanden, nadat het bestuursbesluit
is gecommuniceerd, het geschil aanhangig maken bij de
Geschillencommissie repartitie van Sena of bij de rechter. In dat
geval blijven de gereserveerde gelden op de betreffende titel
geblokkeerd, totdat de Geschillencommissie of de rechter heeft
bepaald aan wie de rechten op de betreffende titel toekomen.
Doorbetaling van de gelden die op de betreffende titel
gereserveerd staan, vindt plaats bij de eerstvolgende repartitie
uitbetaling van Sena, nadat de bezwaartermijn van twee
maanden is verstreken en geen bezwaar is ingesteld.

3. Beide partijen hebben Sena binnen de termijn van 3 maanden
van bewijs voorzien, echter op basis van het aangeleverde
bewijs is het voor Sena nog steeds onduidelijk wie de
rechtmatige producent is. De gereserveerde gelden op de
betreffende titel blijven in dit geval geblokkeerd. Sena zal
beide partijen hierover informeren.
4. Slechts een van partijen heeft Sena binnen de termijn van
3 maanden van bewijs voorzien (de andere partij heeft of
helemaal niet gereageerd of heeft geen bewijs aangeleverd).
Op basis van het aangeleverde bewijs kan Sena duidelijk
beoordelen dat deze partij de rechtmatige producent is van de
titel. Sena zal beide partijen hierover informeren. De hiervoor
genoemde beoordeling wordt door Sena aangemerkt als
een bestuursbesluit. Indien een partij bezwaar heeft tegen
het genomen bestuursbesluit, dan kan de betreffende partij
uiterlijk binnen twee maanden, nadat het bestuursbesluit
is gecommuniceerd, het geschil aanhangig maken bij de
Geschillencommissie repartitie van Sena of bij de rechter. In
dat geval blijven de gereserveerde gelden op de betreffende
titel geblokkeerd, totdat de Geschillencommissie of de rechter
heeft bepaald aan wie de rechten op de betreffende titel
toekomen. Doorbetaling van de gelden die op de betreffende
titel gereserveerd staan, vindt plaats bij de eerstvolgende
repartitie uitbetaling van Sena, nadat de bezwaartermijn van
twee maanden is verstreken en geen bezwaar is ingesteld.
5. Slechts een van partijen heeft Sena binnen de termijn van
3 maanden van bewijs voorzien (de andere partij heeft of
helemaal niet gereageerd of heeft geen bewijs aangeleverd).
Op basis van het aangeleverde bewijs is het voor Sena
nog steeds onduidelijk wie de rechtmatige producent is.
De gereserveerde gelden op de betreffende titel blijven
in dit geval geblokkeerd. Sena zal beide partijen hierover
informeren.
6. Sena heeft van beide partijen geen bewijs ontvangen binnen
de termijn van 3 maanden. De gereserveerde gelden op de
betreffende titel blijven in dit geval geblokkeerd. Sena zal
beide partijen hierover informeren.
- Indien - hetzij naar het oordeel van Sena, danwel bij het
ontbreken van bewijs (scenario’s 3, 5 en 6) - de dubbele claim
niet is opgelost, dan kunnen partijen hun geschil voorleggen
aan de Geschillencommissie repartitie of de rechter.

Deze procedurebeschrijving is op 16 november 2015 in werking getreden en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 november 2018 door
de sectie-afgevaardigden van de sectie producenten.
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Boeteclausule
Deze boeteclausule is van toepassing op producenten, die
gedurende 1 kalenderjaar te veel onterechte dubbele claims
veroorzaken en treedt in werking indien een producent meer
dan 20 dubbele claims heeft ingediend.
Een dubbele claim wordt als onterecht (verloren) beschouwd, indien een producent zijn claim voor 100% intrekt.
De hoogte van de boete is gerelateerd aan een percentage van het aantal ingediende en verloren dubbele claims:
Boete
Tot en met 5% van de dubbele claims zijn verloren
€ 0,Vanaf 6%
€ 150,- per verloren dubbele claim met een waarde > € 1.000,De boete wordt jaarlijks in december separaat gefactureerd.

Deze procedurebeschrijving is op 16 november 2015 in werking getreden en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 november 2018 door
de sectie-afgevaardigden van de sectie producenten.
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