Reglement op de behandeling van plagiaatgeschillen
tussen deelnemers van Buma en Stemra
Vastgesteld door het Bestuur van Buma/Stemra op 4 april 2007. Goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering van de Vereniging Buma en de vergadering van
aangeslotenen van de Stichting Stemra d.d. 14 mei 2007.

Incl. Toelichting op regelement op de behandeling van plagiaatgeschillen tussen
Deelnemers van Buma en Stemra.
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Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. VCP: de Vaste Commissie Plagiaat;
b. Buma: de Vereniging Buma, gevestigd te Amstelveen;
c. Stemra: de Stichting Stemra, gevestigd te Amstelveen;
d. uitgever: een door een natuurlijke persoon gedreven eenmanszaak dan wel een door
en/of voor rekening van meerdere natuurlijke personen of door een rechtspersoon
gedreven bedrijf die/dat de economische functie van muziekuitgever vervult;
e. deelnemer: de belanghebbende bij het muziekauteursrecht en/of mechanische
reproductierechten, die hetzij in de hoedanigheid van auteur of zijn rechtverkrijgende, hetzij
in de hoedanigheid van uitgever of uitgeversbedrijf een exploitatiecontract met Buma en/of
Stemra heeft gesloten.
f.
rechtverkrijgende: de rechtverkrijgende als bedoeld in artikel 2, sub t van de statuten van
Buma en Stemra.
De Vaste Commissie Plagiaat
Artikel 2
1.

2.

3.
4.
5.

Er is een vaste commissie voor de behandeling van plagiaat- of soortgelijke geschillen
waarbij een of meer deelnemers zijn betrokken, bij afkorting genaamd Vaste Commissie
Plagiaat.
De VCP bestaat uit tenminste vijf leden, te weten een lid-voorzitter en een lidplaatsvervangend-voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten moeten
hebben, alsmede tenminste drie andere leden, die componist, tekstdichter en/of uitgever
van muziek (of belast met een leidinggevende functie in een muziekuitgeverij) moeten zijn.
De leden van de VCP worden benoemd en ontslagen door de besturen van Buma en
Stemra. De benoeming geschiedt telkens voor een periode van 5 jaar, gehoord hebbende
de leden van de VCP. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
De leden van de VCP moeten in Nederland woonachtig zijn.
De samenstelling van de VCP wordt gepubliceerd evenals eventuele mutaties in de
samenstelling.

Artikel 3
1.

2.

De besturen van Buma en Stemra wijzen in overleg met de voorzitter van de VCP de
secretaris van de VCP aan, die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te
hebben.
De secretaris woont alle zittingen bij en notuleert deze; hij heeft een raadgevende stem.

De klacht
Artikel 4
1.

Een deelnemer van Buma of Stemra kan als klager bij de VCP een klacht indienen:
a. wanneer hij meent dat een werk van of uitgegeven door een andere deelnemer
inbreuk maakt op het auteursrecht van een eerder werk, waarvan klager de maker of
diens rechtverkrijgende, respectievelijk de uitgever is;
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b.

2.
3.

wanneer hij de maker, respectievelijk de uitgever van een werk is, waarvan een
andere deelnemer stelt de maker of diens rechtverkrijgende, respectievelijk de
uitgever te zijn;
c. wanneer hij meent dat een werk van of uitgegeven door een andere deelnemer een
nodeloze stijlnabootsing bevat van een werk waarvan klager de maker of diens
rechtverkrijgende, respectievelijk de uitgever is, welke stijlnabootsing gevaar oplevert
voor verwarring.
De klager dient de klacht, voorzien van de nodige toelichting en motivering, schriftelijk in bij
de secretaris van de VCP en legt daarbij de benodigde bewijsstukken over.
Klachten als in lid 1 bedoeld kunnen bij de VCP ook worden ingediend door het Bestuur
van Buma of Stemra of door een buitenlandse organisatie voor of namens componisten,
tekstdichters of uitgevers, die bij die organisatie zijn aangesloten, mits die organisatie met
Buma of Stemra met betrekking tot de exploitatie van het muziekauteursrecht of van
mechanische reproductierechten op voet van wederkerigheid verbonden is.

Artikel 5
1.

2.
3.

4.

De VCP neemt een klacht alleen in behandeling indien het desbetreffende werk van de
klager als zijn werk is aangemeld - of anderszins gemeld - bij Buma en/of Stemra en
ongeacht of het werk, waartegen de klacht is gericht, al of niet bij Buma en/of Stemra is
aangemeld of anderszins gemeld.
Indien de beklaagde geen deelnemer is doch de uitgever van dat werk wel, kan de klacht
(mede) gericht worden tegen die uitgever.
Indien de klacht betrekking heeft op een werk dat is uitgegeven door een deelnemer en de
klacht alleen is gericht tegen de componist of tekstdichter van dat werk, kan de VCP de
klacht beschouwen als mede gericht tegen de uitgever.
De VCP is ook bevoegd een klacht in behandeling te nemen en af te doen, die gericht is
tegen een componist, tekstdichter en/of uitgever die geen deelnemer is, indien deze zich
vrijwillig aan de jurisdictie van de VCP onderwerpt.

Waarborgsom
Artikel 6
1.
2.

De VCP kan alvorens een klacht in behandeling te nemen van de klager de storting van
een waarborgsom verlangen, te bepalen door de voorzitter van de VCP
Een waarborgsom bedraagt ten hoogste € 1.362 en wordt voldaan op de bank- of
girorekening van Buma.

Behandeling
Artikel 7
1.

2.

Zodra de voorzitter heeft vastgesteld, dat een klacht voldoet aan de vereisten vermeld in
artikel 4 en artikel 5 en dat de klager heeft gevolg gegeven aan een verzoek van de VCP
tot storting van een waarborgsom, roept de voorzitter de VCP bijeen om de klacht in
behandeling te nemen.
Van een binnengekomen klacht ex artikel 4 lid 1, sub a of b stelt de secretaris Buma en
Stemra te zelfder tijd in kennis opdat de uitkeringen zowel op het desbetreffende werk van
de klager als op het werk van de beklaagden geblokkeerd kunnen worden.
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Artikel 8
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

De VCP houdt haar zittingen daar waar Buma kantoor houdt, tenzij de voorzitter anders
bepaalt.
Zij stelt zelf de procesorde vast.
Zij is verplicht, alvorens uitspraak te doen, zowel de klager als degene(n) tegen wie de
klacht is gericht te horen, althans de gelegenheid te geven gehoord te worden.
leder van partijen bij een klacht heeft het recht een lid van de VCP, dat aan de behandeling
van die klacht deelneemt, te wraken op grond van een van de redenen in artikel 29
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vermeld voor de wraking van rechters.
Indien de VCP de aangevoerde reden(en) voor de wraking aanvaardt, neemt het
gewraakte lid niet meer aan de behandeling van de desbetreffende klacht deel.
De gegevens die de administraties van Buma en Stemra ten aanzien van het werk van de
klager en het werk van de beklaagde(n) behelzen, staan ter beschikking van de VCP.
De VCP mag slechts uitspraak doen op stukken, waarvan alle partijen kennis hebben
kunnen nemen.
De VCP kan zich door een of meer deskundigen te harer keuze doen voorlichten en deze
honoreren.
Partijen kunnen zich desgewenst door een of meer raadslieden doen bijstaan.
De VCP doet slechts uitspraak over een zaak indien tijdens de zitting de voorzitter dan wel
de plaatsvervangend voorzitter aanwezig zijn, alsmede tenminste twee andere leden.
Indien voorafgaand aan een zitting blijkt dat dit aantal niet zal worden gehaald, wordt een
nieuwe zittingsdatum bepaald.

Artikel 9
1.
2.
3.

De VCP onthoudt zich van een oordeel omtrent het gehalte aan kunst of de kunstwaarde
van het werk van de klager en van de beklaagde.
Zij overtuigt zich ervan of het werk van de klager origineel is, te weten de uitdrukking van
zijn persoonlijkheid.
Indien de beklaagde meent, dat het werk van de klager zelf niet nieuw is, rust het bewijs
daarvan op de beklaagde.

Artikel 10
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

De VCP beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt
de klacht afgewezen.
Voor alle leden en de secretaris geldt het geheim van raadkamer.
De uitspraak van de VCP wordt behoorlijk met redenen omkleed en vermeldt tenminste de
feiten en de gebezigde bewijsmiddelen.
De uitspraak van de VCP wordt schriftelijk gegeven. De VCP zendt daarvan afschrift aan
alle partijen en aan de besturen van Buma en Stemra.
De VCP is bevoegd mondeling en verkort ter zitting uitspraak te doen, onveranderd het
bepaalde in de leden 3 en 4. Van een dergelijke verkorte uitspraak wordt ter zitting
aantekening gedaan waarvan aan partijen afschrift kan worden verstrekt. De aantekening
wordt door de voorzitter getekend en bevat in ieder geval de namen, adressen en
woonplaatsen van klager en beklaagde, de namen van de leden van de VCP die aan de
behandeling hebben deelgenomen, de al dan niet ontvankelijkheid en gegrondheid van de
klacht.
De uitspraak van de VCP strekt partijen tot niet-bindend advies.
Een uitspraak van de VCP werkt terug tot de datum van ontvangst van de klacht door de
secretaris van de VCP. De uitspraak heeft geen betrekking op daarvoor uitgekeerde
gelden, tenzij door de gewone rechter in een in kracht van gewijsde gegane uitspraak
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anders wordt bepaald. Als datum van ontvangst van de klacht wordt beschouwd de dag
waarop de klacht voldoet aan de in artikel 4 lid 2 van dit reglement vermelde eisen.
8. In het geval dat de VCP een uitspraak doet in een plagiaatgeschil zijn Buma en Stemra
gehouden zich met betrekking tot de repartitie naar de uitspraak van de VCP te gedragen
totdat de meest gerede van partijen bij het geschil hen in kennis stelt van een in kracht van
gewijsde gegane uitspraak van de gewone rechter op grond waarvan een andere wijze van
repartitie geboden is.
9. De VCP geeft ten behoeve van de door Buma en Stemra toe te passen repartitie, indien
sprake is van inbreuk op het auteursrecht van een werk, zo veel mogelijk aan in hoeverre
het inbreuk makende gedeelte essentieel is voor het gehele werk waartegen de klacht is
gericht.
10. In het geval dat de VCP een uitspraak doet in een geschil over nodeloze stijlnabootsing die
gevaar oplevert voor verwarring kunnen Buma en Stemra aan die uitspraak slechts
gevolgen voor de repartitie verbinden nadat de meest gerede van partijen bij het geschil
hen in kennis heeft gesteld van een in kracht van gewijsde gegane, met het oordeel van de
VCP overeenstemmende uitspraak van de gewone rechter.
11. De VCP adviseert aan de besturen van Buma en Stemra van geval tot geval of en in welke
vorm haar uitspraak gepubliceerd zal worden.
12. De rechten en plichten van Buma en Stemra als bedoeld in de leden 8 en 10 van dit artikel
gelden evenzeer wanneer de meest gerede van partijen bij het geschil Buma en Stemra in
kennis stelt van een uitspraak, op verzoek van beide partijen als arbitrale uitspraak in de
zin van artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedaan.

Artikel 11
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Indien de VCP een klacht gegrond oordeelt, ontvangt de klager, die een waarborgsom
gestort heeft, deze onverkort terug.
In het geval bedoeld in lid 1 kan de VCP de beklaagde(n) al dan niet veroordelen tot
betaling van de kosten van de behandeling van de klacht, of van een gedeelte daarvan.
Indien de VCP een klacht ongegrond oordeelt, kan zij de klager veroordelen tot betaling
van de kosten van behandeling van de klacht en/of de gestorte waarborgsom verbeurd
verklaren.
Indien een klacht tussentijds wordt ingetrokken, kan de VCP de gestorte waarborgsom
geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaren.
Behalve in het geval, dat de VCP een gestorte waarborgsom verbeurd verklaart, strekt een
gestorte waarborgsom in mindering van een kostenveroordeling als bedoeld in de leden 3
en 4; de klager ontvangt alsdan restitutie van het bedrag waarmee de waarborgsom het
bedrag van zijn veroordeling in de kosten overtreft.
Het bedrag van een kostenveroordeling, respectievelijk het bedrag waarmee een
kostenveroordeling ten laste van een klager het bedrag van de door hem gestorte
waarborgsom overtreft, moet aan Buma voldaan worden binnen veertien dagen na de
mededeling van de uitspraak; bij gebreke van dien kan Buma het bedrag te eigen name
innen.

Artikel 12
1.
2.

Het staat partijen vrij aan de VCP te verzoeken in een bij haar ingediende klacht een
bindende uitspraak te doen.
De ingevolge het eerste lid van dit artikel gedane bindende uitspraak geldt dan als arbitrale
uitspraak in de zin van artikel 10, lid 12 van dit reglement.
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Vergoedingen
Artikel 13
1.
2.
3.

leder lid van de VCP heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten en op
presentiegeld per door hem bijgewoonde zitting van een halve dag of gedeelte daarvan,
vast te stellen door de besturen van Buma en Stemra.
Deze bedragen komen evenals de honoraria bedoeld in artikel 8, lid 7 ten laste van Buma
ter nadere verrekening als in lid 3 voorzien.
Het nadelig verschil tussen het bedrag van de door Buma ontvangen kostenveroordelingen
en verbeurd verklaarde waarborgsommen enerzijds en de kosten van inning en de
vergoedingen en honoraria bedoeld in de leden 1 en 2 anderzijds wordt per kalenderjaar
vastgesteld en door Buma en Stemra voor gelijke delen gedragen.

Artikel 14
Indien Buma aan kostenveroordelingen en verbeurd verklaarde waarborgsommen in enig jaar
meer ontvangt dan zij in dat jaar ex artikel 13 en/of aan inningskosten verschuldigd is, draagt zij
het meerdere af aan de Stichting Sociaal Fonds Buma.

Artikel 15
1.

2.

Dit reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bestuur van de Vereniging Buma en
het Bestuur van de Stichting Stemra d.d. 4 april 2007 en goedgekeurd door de
ledenvergadering van de Vereniging Buma en de vergadering van aangeslotenen van de
Stichting Stemra d.d. 14 mei 2007.
De in het vorige lid van dit artikel bedoelde wijziging treedt in werking met ingang van de
datum van goedkeuring door de ledenvergadering van de Vereniging Buma en door de
vergadering van aangeslotenen van de Stichting Stemra.
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Toelichting op reglement op de behandeling van plagiaatgeschillen tussen deelnemers
van Buma en Stemra
Hieronder staat de toelichting op de aanpassingen van 2007, zoals toegezonden aan de
ledenvergadering Buma en vergadering van aangeslotenen Stemra d.d. 14 mei 2007. De
aanpassingen waren nodig i.v.m. de introductie van de Auteurs NV of BV in de Statuten van
Buma/Stemra.
De tekst van het VCP reglement gaat er vanuit dat de klager ook de maker is. Dat is niet langer
het geval als de maker is overleden of als de maker zijn repertoire aan een NV of BV (hierna te
noemen: BV) heeft verkocht. Het is niet redelijk deze rechtverkrijgenden uit te sluiten van een
beroep op de VCP. Volgens het exploitatiecontract zal een klacht van een BV namens de BV
worden ingediend door de auteur/maker.
Vandaar de introductie in 2007 van het begrip ‘rechtverkrijgende’ in artikel 2, lid 1, sub f en in
artikel 4 lid 1, sub a t/m c.
In artikel 15 is de inwerkingtreding geregeld. De wijzigingen als zodanig zijn onmiddellijk in
werking getreden. Iets anders is dat het moment en de voorwaarden van de overgang van een
auteursexploitatiecontract naar een BV- exploitatiecontract wel het nodige overleg tussen de
betrokkenen (denk aan auteur, uitgever, bank, fiscus) en Buma/Stemra vereist.
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