SENA IN
CIJFERS
2018

€ 70,4 miljoen
€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

GEFACTUREERDE LICENTIE-INKOMSTEN
€ 62,4 miljoen
Gebruik Nederland

+ 5,0%

€ 7,3 miljoen
CBO’s Buitenland

- 9,1%

€ 69,7 miljoen
Totaal

+ 3,3%

€ 70,4 miljoen
€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

ONTVANGEN LICENTIE-INKOMSTEN
> € 1 miljard
Totaal ontvangen licentie-inkomsten 1993 t/m 2018

€ 62,6 miljoen
Gebruik Nederland

+ 4,7%

€ 7,8 miljoen
CBO’s Buitenland

+ 3,8%

€ 70,4 miljoen
Totaal

+ 4,6%

€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

ONTVANGEN LICENTIE-INKOMSTEN PER SEGMENT
€ 41,5 miljoen
Algemene licenties

+ 2,7%

€ 21,1 miljoen
Media

+ 9,0%

€ 7,8 miljoen
CBO’s Buitenland

+ 3,8%

€ 70,4 miljoen
Totaal

+ 4,6%

€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

ONTVANGEN LICENTIE-INKOMSTEN PER LAND
Duitsland		

€ 1,8 miljoen

USA			

€ 1,7 miljoen

België			

€ 0,9 miljoen

Overige landen < 0,2 miljoen

€ 0,8 miljoen

Verenigd Koninkrijk

€ 0,7 miljoen

Frankrijk			

€ 0,6 miljoen

Italië			

€ 0,6 miljoen

Japan			

€ 0,3 miljoen

Zweden			

€ 0,2 miljoen

Oostenrijk		

€ 0,1 miljoen

Polen			

€ 0,1 miljoen

€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

MUZIEKGEBRUIKERS
101.913
Aantal gefactureerde muziekgebruikers

- 2,2%

18
Aantal klachten van muziekgebruikers

- 65,4%

3.500
Aantal deelnemers aan Muziek Werkt winactie

€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

HIGHLIGHTS 2018
In 2018, vijfentwintig jaar nadat het naburig recht
zijn officiële intrede deed in Nederland, passeerden
wij de magische grens van één miljard euro incasso
voor onze rechthebbenden. Muziekmaatschappijen,
hoofdartiesten, sessiemuzikanten, dirigenten,
bands, koren en orkesten kregen via ons waar
zij recht op hadden wanneer hun muziek in het
openbaar gedraaid werd. Daar zijn wij trots op.
Inmiddels hebben wij sinds onze oprichting ruim
tweeënzestig duizend rechthebbenden een
vergoeding mogen uitbetalen. Dat doen wij
conform onze missie zo snel en accuraat mogelijk,
tegen zo laag mogelijke kosten.
De technologische ontwikkelingen binnen ons
vakgebied gaan snel. Wij spelen hier proactief op
in. Onze online portal MySena, onze app en onze
achterliggende IT-infrastructuur worden continu
geoptimaliseerd om repartitie-informatie op een
gebruiksvriendelijke manier te kunnen ontsluiten
voor onze rechthebbenden. Met de introductie van
fingerprintingtechnologie hebben wij een nieuwe
belangrijke stap gezet in de verdere verfijning van
onze repartitie. Ook participeren wij actief in diverse
internationale werkgroepen en projecten, waaronder
de totstandkoming van de Virtual Repertoire
Database (VRDB) primair voor performersorganisaties
binnen SCAPR en de MLC Dataportal voor
producentenorganisaties.

€ 7,0 miljoen
€ 60,4 miljoen

INKOMSTEN

EXPLOITATIELASTEN
12,0%
ongewijzigd
Feitelijk ingehouden kostenpercentage op de Nederlandse
licentie-inkomsten 2018
4% respectievelijk 6%
ongewijzigd
Feitelijk ingehouden kostenpercentage op de buitenlandse
licentie-inkomsten 2018
11,3%
gedaald met 0,3
Exploitatielasten (netto) in percentage van de Nederlandse
gefactureerde licentie-inkomsten
10,1%
gedaald met 0,1
Exploitatielasten (netto) in percentage van de totale
gefactureerde licentie-inkomsten
11,2%
gestegen met 0,1
Exploitatielasten (bruto) in percentage van de totale
gefactureerde licentie-inkomsten

€ 7,8 miljoen
Bruto

+ 4,4%

€ 7,0 miljoen
Netto

+ 2,0%

€ 60,4 miljoen

EXPLOITATIE

SOCIAAL-CULTUREEL FONDS
€ 3,6 miljoen
Toevoegingen

- 12,5%

€ 2,9 miljoen
Bestedingen

+ 12,2%

€ 4,7 miljoen
Saldo

+ 16,1%

110 toekenningen ter waarde van € 2,5 miljoen
Sociale, culturele en educatieve projecten
112 toekenningen ter waarde van € 385 duizend
Sena Performers Muziekproductiefonds
1/3e lening
Sena Performers Muziekproductiefonds
2/3e schenking
Sena Performers Muziekproductiefonds

€ 60,4 miljoen

EXPLOITATIE

FTE — VERHOUDING MAN-VROUW
41,7
Gemiddeld aantal fte’s

- 1,2%

46
Aantal medewerkers ultimo 2018

- 1,1%

19 – 41,3%
Man

27 – 58,7%
Vrouw

1

t/m 25 jaar

0

t/m 25 jaar

0

26 - 30 jaar

3

26 - 30 jaar

1

31 - 35 jaar

5

31 - 35 jaar

5

36 - 40 jaar

6

36 - 40 jaar

3

41 - 45 jaar

6

41 - 45 jaar

4

46 - 50 jaar

2

46 - 50 jaar

3

51 - 55 jaar

4

51 - 55 jaar

1

56 - 60 jaar

1

56 - 60 jaar

1

60 jaar en ouder

0

60 jaar en ouder

€ 60,4 miljoen

EXPLOITATIE

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
Sena stelt zich ten doel bij muziekgebruikers bewust
wording van de waarde van muziek te creëren, om voor
rechthebbenden – (inter)nationale performers en
producenten – een eerlijke vergoeding te incasseren,
die zo snel en correct als mogelijk wordt doorbetaald
tegen zo laag mogelijke kosten.
Vanuit onze passie voor muziek en de betrokkenheid bij
rechthebbenden, muziekgebruikers en elkaar streven wij
naar meer transparantie, efficiency en service. Waar nodig
leveren wij maatwerk. Hiermee streven wij naar intensi
vering van de samenwerking met zusterorganisaties,
zowel in Nederland als in het buitenland.
Goed werkgeverschap is hierbij randvoorwaardelijk;
trots op de eigen organisatie een logisch gevolg.
Vanuit onze kracht spelen wij flexibel in op belangrijke
ontwikkelingen in de (internationale) muzieksector,
technologische ontwikkelingen en regelgeving op het
gebied van auteurs- en naburige rechten. De materiële
als ook de immateriële doelen van onze rechthebbenden
worden hierdoor optimaal gefaciliteerd. Sena wil verder
groeien tot een (internationaal) gerespecteerde CBO
met een hechte achterban. Hierbij verwerken wij grote
hoeveelheden data en vervullen we een voortrekkersrol
op het gebied van onderzoek naar de impact van zakelijk
muziekgebruik en de inzet van digitale toepassingen in
onze processen.
Wij zijn professioneel, betrouwbaar en betrokken.

€ 60,4 miljoen

EXPLOITATIE

DOORBETALINGEN
301.403
+ 32,4%
Aantal titels waarop in 2018 een doorbetaling heeft
plaatsgevonden

+ 11,7%

€ 10,2 miljoen
Buitenlandse incasso (bruto)

+ 40,3%

€ 67,9 miljoen
Subtotaal (bruto)

+ 15,4%

€ 7,5 miljoen
Kosteninhouding doorbetaling

+ 12,1%

€ 60,4 miljoen
Totaal (netto)

+ 15,8%
DOORBETALINGEN

€ 57,7 miljoen
Nederlandse incasso (bruto)

RECHTHEBBENDEN
30.971
+ 14,7%
Aantal rechthebbenden met doorbetalingen in 2018
62.401
+ 6,4%
Aantal rechthebbenden met doorbetalingen t/m 2018
3.805
+ 13,2%
Aantal nieuwe ingeschreven rechthebbenden in 2018
> 90%
Vertegenwoordiging rechthebbenden

ongewijzigd

5
Aantal klachten van rechthebbenden

- 16,7%

DOORBETALINGEN

DOORBETALINGEN AAN RECHTHEBBENDEN
Wij betaalden in 2018 € 67,9 miljoen bruto door aan ruim
30.000 rechthebbenden. De stijging van 15,4 procent in onze
doorbetalingen was enerzijds het gevolg van een afname van
de onderhanden werk-positie waardoor het doorbetalings
percentage van met name muziekjaar 2015 en 2016 toenam.
Anderzijds konden wij in ons doorbetalingsproces een verdere
versnelling doorvoeren, waardoor wij reeds in maart 2018
licentie-inkomsten uit hetzelfde jaar konden uitkeren. Ook het
gebruik van de fingerprinting data en de mogelijkheid om
de Virtual Repertoire Database (VRDB) te raadplegen hebben
hieraan een positieve bijdrage geleverd. Tevens is er in 2018
meer geld dat in hetzelfde jaar werd geïncasseerd doorbetaald
dan in 2017. De bruto doorbetaling op de Nederlandse
incasso bedroeg € 57,7 miljoen (+ 11,7%).
De bruto doorbetaling op de buitenlandse incasso lag in
2018 op € 10,2 miljoen (+ 40,3%). Gedurende 2018 zijn
wij in staat geweest om de vanuit oudere jaren ontvangen
gelden door te betalen. Specifieke acties richting onze
zusterorganisaties hebben hieraan bijgedragen.

DOORBETALINGEN

Contact
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum
Telefoon
035-625 1700
E-mail
sena@sena.nl
Internet
www.sena.nl

