
Nieuws: SENA had in 2006 hogere inkomsten en lagere kosten 

 

De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) heeft 

een goed 2006 achter de rug. Uit het jaarverslag van de 

stichting blijkt dat de opbrengsten uit Nederlandse licenties 

met bijna 11% toenamen, terwijl de inkomsten uit het 

buitenland met maar liefst 45% stegen. De SENA-licenties 

vertegenwoordigden in 2006 een totaalbedrag van €45,5 miljoen, 

ruim €5 miljoen meer dan in 2005. De inkomsten uit overige 

rechten (Thuiskopie) daalden met ruim €7 miljoen als gevolg 

van eenmalige opbrengsten uit eerdere jaren, die in 2005 waren 

verwerkt. Van het totale resultaat (€48 miljoen) komt na 

aftrek van de kosten bijna €44 miljoen beschikbaar voor 

doorbetaling aan rechthebbende producenten, artiesten, 

studiomusici en orkesten. 

 

SENA-directeur Hans van Berkel toont zich zeer tevreden met 

het kostenpercentage: “Het verder terugdringen van de kosten 

is altijd al de rode draad geweest in ons bedrijfsproces maar 

een percentage van 11% plaatst ons zo ongeveer bovenaan de 

lijst van Europa en omstreken.” Niet alleen de absolute 

incassocijfers, maar ook de doorbetaling aan rechthebbenden 

‘dwingt respect af’, meent Van Berkel. “Door een tweetal 

eenmalige factoren was het brutobedrag voor doorbetaling hoger 

dan aan licentieopbrengsten was ontvangen. Een herziening van 

een aantal reserveringen had namelijk tot gevolg dat er extra 

geld voor doorbetaling beschikbaar kwam. De doorbetaling van 

de in Nederland geïncasseerde bedragen vertegenwoordigde in 

2006 een bedrag van €40,4 miljoen, ten opzichte van 2005 een 

stijging van maar liefst 47%.” Volgens Van Berkel zijn deze 

resultaten voor veel grote internationale namen reden genoeg 

om hun zaken bij SENA onder te brengen. “Ons repertoire stopt 

niet bij Frans Bauer of Bløf, maar laat ook namen zien als 

Elton John, The Rolling Stones, Bocelli, Clapton, Queen en 

Pavarotti, om er maar een paar te noemen.” 

 

Overigens noemt de SENA-directeur 2006 ‘een jaar van gemengde 

gevoelens’. “Heftige kritiek, vaak ongenuanceerd, waarbij 

geprobeerd is een negatief beeld van auteurs- en naburige 

rechtenorganisaties te schetsen, heeft mij behoorlijk 

gestoord”, aldus van Berkel. “Ik verbaas mij echt over de 

hoeveelheid tijd en energie die soms vrijgemaakt wordt om de 

positie van het auteurs- en naburig recht af te zwakken. De 

impact van de teruglopende verkopen, het internet, het 

downloaden en niet te vergeten het kopiëren, moet absoluut 

niet worden onderschat. Evenals het belang van de inkomsten 

uit naburige rechten.” 


