Aangepast n.a.v. BSb 9 december 2015
REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BUMA/STEMRA
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Buma: de Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen;
b. Stemra: de Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen;
c. Deelnemer: de deelnemer als bedoeld in artikel 2 van de statuten van Buma en Stemra, dan
wel een gewezen deelnemer voor zover het gaat om een afrekening waarvan de reclametermijn,
als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het exploitatiecontract van Buma respectievelijk Stemra, nog
niet is verstreken;
c-bis. voor de toepassing van dit reglement wordt onder Deelnemer mede verstaan de
collectieve beheersorganisatie ten behoeve van wie een geschillenprocedure ter beschikking
dient te worden gesteld als bedoeld in (thans: artikel 22 wetsvoorstel versie juli 2015) alsmede
een Zusterorganisatie als bedoeld in artikel 1 sub j van het Repartitiereglement van Buma resp.
Stemra.
d. Voorzitter: de overeenkomstig artikel 3 lid 1 van dit reglement benoemde voorzitter van de
geschillencommissie;
e. Secretaris: de overeenkomstig artikel 4 lid 1 van dit reglement aangewezen secretaris van de
geschillencommissie;
f. Reglement: het Reglement geschillencommissie Buma/Stemra met de bijbehorende
Toelichting Reglement Geschillencommissie Buma/Stemra.
TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
1. Dit Reglement is van toepassing op geschillen tussen enerzijds een Deelnemer en anderzijds
Buma en/of Stemra ter zake van besluiten van Buma en/of Stemra waardoor de desbetreffende
Deelnemer individueel en rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die genomen zijn ter
uitvoering van statuten, reglementen of exploitatiecontracten.
2. Dit Reglement is niet van toepassing op besluiten van de ledenvergadering van
Buma of de vergadering van aangeslotenen van Stemra, behoudens het bepaalde in lid 9.
3. Uitgesloten zijn geschillen ter zake van besluiten waarbij de directie en/of het bestuur
ingevolge de statuten, reglementen of exploitatiecontracten bevoegd is om het beleid van Buma
en/of Stemra nader in te vullen, dan wel beleidsvrijheid heeft, behoudens het bepaalde in lid 9.
4. Uitgesloten zijn geschillen die reeds bij een andere instantie, zoals de gewone burgerlijke
rechter, aanhangig zijn gemaakt of geweest.
5. De geschillencommissie zal besluiten om een geschil waarmee een belang gemoeid is dat
naar haar oordeel een bedrag van € 100.000,00 te boven gaat niet ontvankelijk te verklaren, en
partijen naar de gewone burgerlijke rechter te verwijzen.
6. Geschillen waarop het reglement op de behandeling Plagiaatgeschillen van Buma/
Stemra van toepassing is, worden niet door de geschillencommissie in behandeling
genomen.
7. Geschillen ten aanzien van een bepaalde afrekening worden pas in behandeling
genomen nadat de gangbare klachtenprocedure van Buma en/of Stemra volledig is
doorlopen, tenzij de geschillencommissie van oordeel is dat de termijn van afhandeling
onredelijk lang is.
8. Een geschil kan slechts één keer bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
9. Dit reglement is wel van toepassing, respectievelijk een klacht wel-ontvankelijk, indien de
klacht waarover het geschil gaat zich richt tegen een besluit van de ledenvergadering of
aangeslotenenvergadering of bestuur of tegen het algemene beleid van Buma/Stemra, maar
kan de geschillencommissie alleen marginaal toetsen of voldoende rekening is gehouden met de
individuele belangen van de desbetreffende individuele Deelnemer. Indien de
geschillencommissie van mening is dat dit onvoldoende het geval is, zal de geschillencommissie
vragen om een herbeoordeling van het geschil door de ledenvergadering of
aangeslotenenvergadering, of bestuur.
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SAMENSTELLING EN BENOEMING COMMISSIE
Artikel 3
1. De geschillencommissie bestaat uit tenminste zeven leden, te weten:
a) een onafhankelijke Voorzitter (die de hoedanigheid moet hebben van jurist met deskundigheid
op het terrein van intellectuele eigendomsrechten);
b) een plaatsvervangend onafhankelijke Voorzitter (die de hoedanigheid moet hebben van jurist
met deskundigheid op het terrein van intellectuele eigendomsrechten);
c) vijf gewone leden die Deelnemer van Buma en/of Stemra zijn, waarvan drie auteur en
twee uitgever.
d) leden van de geschillencommissie mogen niet in dienst zijn van Buma of Stemra.
2. Een geschil wordt behandeld door drie leden van de geschillencommissie, te weten:
a) de Voorzitter (of diens plaatsvervanger) en
b) twee door de Voorzitter (of diens plaatsvervanger) aan te wijzen gewone leden uit de
geschillencommissie.
3. Voorzitter, leden en plaatsvervangend leden van de geschillencommissie worden door de
ledenvergadering van Buma en de vergadering van aangeslotenen van Stemra benoemd en
ontslagen, op voordracht van de besturen van Buma en Stemra, gehoord de Voorzitter van
de geschillencommissie.
4. De benoeming geschiedt steeds voor een periode van drie jaar.
5. Een aftredend lid of plaatsvervangend lid is terstond herbenoembaar voor één periode.
SECRETARIAAT

Artikel 4
1. Het bestuur van Buma en Stemra gezamenlijk wijst in overleg met de Voorzitter een Secretaris
en een plaatsvervangend secretaris aan.
2. De Secretaris woont alle zittingen bij en notuleert deze; hij of zij heeft een adviserende stem.
3. Het secretariaat heeft zijn adres daar waar Buma/Stemra kantoor houdt.
AANMELDING GESCHIL

Artikel 5
1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door dit schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.
2. De aanmelding bevat de volgende gegevens:
a. de naam, het adres en de woon-, vestigings- of feitelijke verblijfplaats van de aanmelder
alsmede zijn of haar telefoon- en/of faxnummer;
b. de naam, het adres en de woon-, vestigings- of feitelijke verblijfplaats van de wederpartij
alsmede zijn of haar telefoon- en/of faxnummer;
c. een duidelijke uiteenzetting van het geschil, alsmede, voor zover van toepassing, van
hetgeen waarop de aanmelder aanspraak maakt met afschrift van, indien van toepassing,
relevante stukken.
3. De Secretaris bevestigt schriftelijk de aanmelder de ontvangst van de aanmelding, onder
opgave van de dag van ontvangst.
4. Van de aanmelding stelt de Secretaris Buma en/of Stemra te zelfder tijd in kennis.
5. De Secretaris nodigt Buma en/of Stemra uit om binnen zes weken nadat de ontvangst van de
geschillenbijdrage aan de Secretaris bekend is geworden schriftelijk op de aanmelding te
reageren
VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6
1. Partijen kunnen zich bij de behandeling van het geschil doen vertegenwoordigen door een
daartoe schriftelijk gevolmachtigde of door een advocaat.
2. Van de aanwijzing van een vertegenwoordiger geven partijen zo spoedig mogelijk kennis aan
de Secretaris en Buma en/of Stemra, tenzij van die aanwijzing reeds blijkt uit de aanmelding of
de schriftelijke reactie van Buma en/of Stemra.
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ZITTING GESCHILLENCOMMISSIE
Artikel 7
1. De geschillencommissie stelt zelf de procesorde vast. De termijnen voor de inbreng van
stukken en het tijdstip van een (hoor)zitting worden zodanig gekozen dat een geschil in beginsel
binnen zes maanden afgehandeld kan zijn.
2. De geschillencommissie stelt partijen ter zitting in de gelegenheid hun standpunten mondeling
toe te lichten.
3. Het niet ter zitting verschijnen van een partij zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren,
hoewel zij door de Secretaris behoorlijk is opgeroepen, belet de geschillencommissie niet
om de andere partij(en) te horen en uitspraak te doen.
4. De geschillencommissie kan zich door een of meer deskundigen te harer keuze doen
voorlichten en deze honoreren en/of Buma en/of Stemra, dan wel getuigen horen.
5. Ingeval een schikking tot stand komt, wordt deze schriftelijk in een overeenkomst tussen
partijen vastgelegd en door partijen ondertekend, waarmee de geschillenbeslechting ten
einde komt.
SCHRIFTELIJKE BEHANDELING

Artikel 8
1. De geschillencommissie kan, gelet op de aard en omvang van het geschil, ook besluiten het
geschil te beslechten bij wege van een schriftelijke behandeling.
2. Ingeval de geschillencommissie besluit tot schriftelijke behandeling, wordt de aanmelder
in de gelegenheid gesteld tot een nadere schriftelijke toelichting, waarna Buma en/of Stemra
in de gelegenheid wordt gesteld tot een nadere schriftelijke reactie.
3. De Voorzitter bepaalt de termijnen voor het indienen van de stukken en wel zodanig dat
een geschil in beginsel binnen zes maanden afgehandeld kan zijn.
AFGIFTE STUKKEN

Artikel 9
1. De geschillencommissie is te allen tijde bevoegd van partijen en/of Buma en/of Stemra
overlegging van bepaalde door haar voor het geschil van belang geachte stukken te verlangen.
2. Alle door een partij over te leggen stukken, waaronder de aanmelding van het geschil,
worden in zesvoud ingediend bij de Secretaris, die de betreffende stukken steeds onverwijld
toezendt aan de andere partij onder vermelding van de dag van ontvangst.
UITSPRAAK GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 10
1. De Voorzitter bepaalt na afloop van de behandeling van het geschil de dag waarop de
geschillencommissie uitspraak doet.
2. De geschillencommissie beslist bij meerderheid van stemmen.
3. De geschillencommissie slaat bij haar uitspraak alleen acht op die stukken, waarvan alle
partijen kennis hebben kunnen nemen.
4. De uitspraak van de geschillencommissie wordt gemotiveerd en vermeldt tenminste de feiten,
de gebezigde bewijsmiddelen, de redenen op grond waarvan de geschillencommissie tot haar
oordeel is gekomen, alsmede – voor zover van toepassing – de veroordeling tot betaling van de
kosten als bedoeld in artikel 14.
5. De uitspraak van de geschillencommissie wordt schriftelijk gegeven. De Secretaris zendt
daarvan afschrift aan alle partijen.
6. De uitspraak van de geschillencommissie strekt partijen tot een bindend advies.
7. Buma en/of Stemra is gehouden zich naar de uitspraak van de geschillencommissie te
gedragen, behoudens het bepaalde in lid 8.
8. De uitvoering van de uitspraak van de geschillencommissie wordt opgeschort indien één der
partijen de uitspraak ter beoordeling wenst voor te leggen aan de burgerlijke rechter en de
zaak daartoe binnen uiterlijk 6 (zes) weken na de datum van de uitspraak bij de burgerlijke
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rechter aanhangig heeft gemaakt. De opschorting duurt voort totdat de rechter onherroepelijk
uitspraak heeft gedaan, welk oordeel alsdan de uitspraak van de geschillencommissie
vervangt.
KOSTEN PROCEDURE

Artikel 11
1. Iedere partij draagt haar eigen kosten, waaronder de kosten voor juridische bijstand als
bedoeld in artikel 6.
2. De kosten en verschotten van de geschillencommissie, van het secretariaat en van de in
artikel 7 lid 4 bedoelde deskundigen komen ten laste van Buma en/of Stemra.

HONORARIUM EN VERSCHOTTEN LEDEN GESCHILLENCOMMISSIE EN SECRETARIS

Artikel 12
1. Het honorarium van de leden van de geschillencommissie en de Secretaris worden door de
besturen van Buma en Stemra gezamenlijk vastgesteld.
2. Onder de verschotten van de leden en Secretaris worden onder meer begrepen redelijke reis
en verblijfskosten alsmede porti en telefoon- en faxkosten.
GESCHILLENBIJDRAGE

Artikel 13
1. Voor de behandeling van een geschil is per aanmelding (een aanmelding kan meer geschillen
inhouden) door de aanmelder een geschillenbijdrage verschuldigd :
a) auteur: € 150 per aanmelding
b) uitgever: € 300 per aanmelding
2. De geschillenbijdrage dient uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de secretaris de ontvangst
van de aanmelding bevestigt te zijn overgemaakt op de rekening van Buma/Stemra.
3. Indien na schriftelijke aanmaning door de Secretaris een aanmelder de van hem verlangde
geschillenbijdrage niet binnen de door de Secretaris nader gestelde termijn heeft betaald, wordt
hij geacht zijn klacht te hebben ingetrokken.
4. Ingeval de geschillencommissie een aanmelder in het gelijk stelt, ontvangt deze de
geschillenbijdrage, zonder rentevergoeding, terug.
SLOTBEPALINGEN

Artikel 14
1. Alle voorstellen en tegenvoorstellen om tot een schikking te komen, die tijdens de procedure
door wie ook zijn gedaan, worden geacht onder voorbehoud van rechten te zijn gedaan.
2. De leden van de geschillencommissie en de Secretaris zullen noch als arbiter, noch als
advocaat of adviseur in enige gerechtelijke of arbitrale procedure optreden betreffende
geschillen, die geheel of gedeeltelijk in het kader van deze geschillenprocedure in behandeling
zijn geweest.
INWERKINGTREDING EN WIJZIGING REGLEMENT

Artikel 15
1. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd m.b.t. artikel 1 sub c-bis bij besluit van het
bestuur van de Vereniging Buma en het bestuur van de Stichting Stemra d.d. 9 december 2015.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de besturen van Buma en Stemra
gezamenlijk. Voor zover niet anders is bepaald geldt het reglement zoals dat luidt op het tijdstip
waarop het geschil aanhangig is gemaakt.

