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Stichting ter exploitatie van naburige rechten 

Verslag klankbordgroep repartitie – producenten en uitvoerende kunstenaars d.d. 7 februari 2020 om 

10.00 uur ten kantore van Sena 

 

Aanwezigen deelnemers/aangeslotenen: 

17 

 

Afvaardiging RvA: 

5 

 

Bestuur: 

2 

 

Bureau: 

3 

              

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het doel en de rol van de 

klankbordgroep repartitie wordt toegelicht*. 

 

2. Voorstelrondje 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

3. Verslag klankbordgroep repartitie d.d. 20 september 2019 – ter kennisgeving 

Hier is kennis van genomen. 

 

4. Sena & Streaming  

De voorzitter licht de rol van de producenten toe i.r.t. streaming diensten. De producenten zijn van 

mening dat dergelijke exploitaties onder het exclusieve recht van hen vallen; de uitvoerende 

kunstenaars zien dat anders. Onderzocht wordt of Sena wellicht een rol zou kunnen spelen in de 

licensering of de afhandeling van de geldstromen afkomstig van dergelijke diensten. De Ntb en de 

NVPI zijn hierover met elkaar in gesprek en hebben beiden advies gevraagd aan juridische experts.  

De vicevoorzitter geeft aan dat er meerdere discussies lopen. On demand exploitaties vallen niet 

onder het wettelijke mandaat van Sena. De vraag is op de exploitaties van de streamingdiensten als 

on demand zijn aan te merken, dat is een onderdeel van de discussie die speelt. Daarnaast wordt de 

DSM-richtlijn in juni 2021 geïmplementeerd. In de DSM-richtlijn zijn bepalingen opgenomen die een 

rol spelen i.r.t. de voornoemde discussiepunten. Artikel 17 van de Richtlijn bepaalt dat aanbieders 

van onlinediensten waar gebruiker content kunnen delen een licentie nodig hebben voor het 

aanbieden van die content. In artikel 18 van de Richtlijn is bijvoorbeeld het recht op een billijke / 

evenredige vergoeding voor makers opgenomen en artikel 19 en 20 van de Richtlijn zien op 

transparantieverplichtingen en een bestsellers-bepaling. Op verzoek van de sectie producenten en 

de sectie uitvoerende kunstenaars zijn de Ntb en de NVPI gesprekken aan het voeren. Tijdens de 

komende VvA kan er wellicht meer over dit onderwerp gedeeld worden.  

Het bestuur licht toe, dat het Sena bureau geen rol speelt in deze discussie, maar als er een beroep 

op Sena wordt gedaan om uitvoering te geven aan het vorenstaande, dan is Sena daar graag toe 

bereid. Gevraagd wordt, of commercials in streamingdiensten en podcasting ook in de gesprekken 

worden meegenomen. Aangegeven wordt, dat daar de focus niet op zal liggen, maar dat het wellicht 

onderdeel van het geheel zou kunnen zijn. De voorzitter is echter van mening dat podcasts en 

muziek in commercials (sync.) het exclusieve recht van de producenten zal blijven.  



 
 

2 

 

Stichting ter exploitatie van naburige rechten 

 

5. Soundfiles 

Toegelicht wordt dat Sena sinds 2017 gebruik maakt van de techniek fingerprinting door 

SoundAware. SoundAware vergaart soundfiles t.b.v. het fingerprinting, maar rechthebbenden kunnen 

deze ook uploaden via MySena. Om een soundfile te kunnen uploaden moet het repertoire met alle 

relevante meta data worden aangemeld.  

Gevraagd wordt waarom Sena geen gebruik maakt van de informatie van Buma/Stemra. Het bestuur 

licht toe dat Sena andere meta data nodig heeft dan Buma/Stemra en die koppeling i.r.t. de 

soundfile is van belang. Daarnaast zijn er twee partijen nodig voor een samenwerking.  

Opgemerkt wordt dat als een soundfile is geüpload, dat er geen terugkoppeling wordt gegeven. Het 

is dan niet duidelijk of de soundfile correct is aangeleverd. Het bureau meldt dat eraan gewerkt 

wordt om het in de nieuwe release van MySena duidelijker zichtbaar te maken wanneer een 

soundfile succesvol is geüpload.  

Vervolgens wordt aangegeven dat bepaalde muziek in commercials, waarvan wel soundfile is 

ingediend, deels wordt herkend. Het bestuur licht toe dat het van belang is, dat soundfiles van alle 

versies van een track worden aangeleverd.  

Gevraagd wordt of het mogelijk is / om het mogelijk te maken om in bulk aan te kunnen leveren en 

ook als er iets verkeerd is gegaan bij het aanmelden, dan zou het fijn zijn om dat zelf, zonder 

tussenkomst van Sena, te kunnen corrigeren. Gemeld wordt, dat het vermoedelijk in Q3 2020 

mogelijk is om als rechthebbende zelf bepaalde informatie te kunnen wijzigen.  

Gemeld wordt dat het inloggen op de Sena app sinds vorige week niet goed lijkt te werken. (Na 

afloop van de bijeenkomst is hierover contact geweest met de betrokkenen en is het probleem 

opgelost - bureau).  

 

6. Aanlevering repertoire & bewijs 

Als muzikanten hun repertoire aanmelden bij Sena, dan wordt er gevraagd om bewijs toe te voegen. 

Dit doet Sena ter controle op het rechtmatig claimen. Het bewijs dat wordt aangeleverd, dient door 

Sena geverifieerd te kunnen worden. Voorbeelden van bewijs dat door Sena geaccepteerd wordt: 

inlay met daarop te controleren informatie, screenshot / url link Spotify, Discogs etc., repertoire 

opgave formulier getekend door de producent / hoofdartiest / studioproducers, rechtsgeldige 

documenten met daarop relevante informatie.  

Op MySena kan iedereen die heeft meegespeeld op een track zien wie de overige muzikanten zijn op 

die betreffende track.  

Opgemerkt wordt, dat het soms lastig en omslachtig is om een handtekening te krijgen; zeker omdat 

muzikanten en producers elkaar steeds minder fysiek ontmoeten bij het inspelen van een nummer. 

Het bureau licht toe, dat o.a. onderzocht wordt, of producenten betere line up informatie kunnen 

aanleveren, wat doorgestuurd kan worden naar de muzikanten. Voorts wordt opgemerkt dat het 

aanleveren van een hoes, niet als voldoende bewijs werd aangemerkt door Sena. Dit wordt niet 

herkend door de aanwezige bureaumedewerkers en zal worden uitgezocht. 

De vicevoorzitter licht toe, dat er al vaker binnen de sectie is gediscussieerd over het al dan niet 

kunnen verplichten van het laten aanleveren van line-up informatie door de producenten. De 

conclusie is echter, dat een dergelijke verplichting er niet is. Wellicht dat artikel 19 van de DSM-

richtlijn (transparantieverplichting) daar mede verandering in zou kunnen brengen.  

De vraag wordt gesteld, of een producent die tevens de hoofdartiest is ook nog bewijs moet 

aanleveren, aangezien dat overbodig lijkt. Hiervoor wordt aangeven dat dit wel nodig is. Tevens 

wordt gemeld dat wanneer een directe relatie bestaat tussen de naam van de band en/of 

hoofdartiest en de performer zelf, deze door Sena automatisch wordt toegevoegd, nadat het voor 

deze combinatie gevalideerd is. Voor nieuw repertoire van hoofdartiesten die een ruime bekendheid 
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hebben, wordt door Sena de claim toegevoegd. Het bestuur geeft aan, dat in algemene zin er bewijs 

gevraagd wordt, om fraude tegen te gaan.  

Desgevraagd zou een factuur, afhankelijk van de informatie die op de factuur staat, ook als bewijs 

kunnen dienen. 

 

7. Rondvraag 

Gevraagd wordt of het bureau in het geval van een klacht van een rechthebbenden, tevens de 

overige rechthebbenden op een track meeneemt in de afhandeling van de klacht. Omdat dit om een 

specifieke vraag, samenhangend met een concrete klacht die in behandeling is gaat, zal dit separaat 

met de betreffende rechthebbende worden besproken.  

Gevraagd wordt hoe het kan, dat een liedje dat heel veel streams heeft op Spotify, maar heel weinig 

geld bij Sena oplevert. Toegelicht wordt dat tracks met veel spins op streaming diensten niet als 

vanzelfsprekend ook veel airplay hebben op RTV zenders. Het bureau zal dit specifieke geval gaan 

bekijken. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 

 

 

 

 

 

 

* De Klankbordgroep Repartitie is een informeel adviesorgaan (en dus niet beleidsbepalend) voor de RvA. Naast onderwerpen 

die door de RvA (kunnen) worden geagendeerd, is het voor aangeslotenen van Sena mogelijk om aan de repartitie 

gerelateerde agendapunten in te brengen, die daarmee onder de aandacht van de RvA worden gebracht. Aangezien dit een 

adviesorgaan betreft voor de RvA, is de voorzitter van de RvA tevens de voorzitter van het klankbordgroep overleg. Naast een 

afvaardiging vanuit de RvA zijn ook het Bestuur en enkele medewerkers van het bureau aanwezig. Ook is het mogelijk dat de 

RvA specifieke aangeslotenen uitnodigt voor het overleg. De Klankbordgroep Repartitie is niet bedoeld om klachten te 

bespreken. 

  


