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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten 

 Inleiding 

Op 14 april 2021 heeft Buma/Stemra het College van Toezicht collectieve 

beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of het 

CvTA) op grond van artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wet toezicht en 

geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 

rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) verzocht om in te stemmen met een 

wijziging in het Reglement Geschillencommissie Buma/Stemra (verder: 

Reglement). Het College heeft aan Buma/Stemra op 9 juni 2021 een advies 

als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet toezicht cbo’s uitgebracht. 

Het College adviseert Buma/Stemra om binnen een termijn van drie weken 

naast de voorgelegde wijzigingen in het Reglement tevens de eisen op te 

nemen die met de wijziging van de Wet toezicht cbo’s per 1 januari 2021 aan 

de leden van de aan te wijzen Geschillencommissie worden gesteld, zoals 

beschreven in artikel 23, derde lid, tweede zin, van de Wet toezicht cbo’s. 

Besluit op verzoek om instemming 

Bezoek- en postadres: 

Krom Boomssloot 22-II 

1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon mr. A. Smit 

E-mail 

Telefoon 

info@cvta.nl 

020 30 30 261 

Datum 

Ons kenmerk 

19 juli 2021 

2021114 

Bijlage(n) - 
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Ook adviseert het College Buma/Stemra om binnen dezelfde termijn de 

verwijzingen naar het Reglement in de toelichting bij het Reglement aan te 

passen aan de voorgestelde wijzigingen in het Reglement. Op 30 juni heeft 

Buma/Stemra gereageerd op het advies door middel van het aanleveren van 

een aangepast Reglement en een bijgewerkte Toelichting op het Reglement. 

 Het verzoek 

Het verzoek om instemming met het gewijzigde Reglement heeft betrekking 

op de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Reglement. Aan artikel 2 

van het Reglement is een nieuw tweede lid toegevoegd waarin bepaald 

wordt dat het Reglement van toepassing is op geschillen als bedoeld in artikel 

23, eerste lid onder b. en c. van de Wet toezicht cbo’s. Het gaat daarbij om 

geschillen tussen Buma/Stemra en rechthebbenden en tussen Buma/Stemra 

en andere cbo’s in het kader van Multi territoriale licentieverlening voor 

onlinerechten inzake muziekwerken. Voor de behandeling van deze 

geschillen is deze geschillencommissie samengesteld overeenkomstig de 

eisen die de Wet toezicht cbo’s in artikel 23, tweede lid, stelt aan de leden 

van de geschillencommissie, te weten “(…) De leden van de 

geschillencommissie zijn onafhankelijk en deskundig op het gebied van het 

tot stand komen, toepassen en de billijkheid van door collectieve 

beheersorganisaties in rekening gebrachte vergoedingen voor gebruik van 

werken van letterkunde, wetenschap of kunst en ander materiaal.” De leden 

van deze geschillencommissie worden benoemd door de Raad van Bestuur 

van Buma/Stemra. De leden van de geschillencommissie die zaken als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Reglement behandelen worden 

benoemd door de leden en aangeslotenen van Buma /Stemra, op voordracht 

van de Raad van Bestuur en gehoord de voorzitter van de 

geschillencommissie.  

Beoordeling van het verzoek 

Reglement Geschillencommissie Buma/Stemra 

Buma/Stemra geeft als aanleiding voor de wijziging van het Reglement, het 

voornemen van de Minister om de geschillencommissie Buma/Stemra aan te 

wijzen voor de beslechting van geschillen tussen Buma/Stemra en 

rechthebbenden en andere collectieve beheersorganisaties in het kader van 
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Multi territoriale licentiëring, op grond van artikel 23, eerste lid, aanhef, Wet 

toezicht cbo’s.  

In artikel 23 van de Wet toezicht cbo’s is bepaald dat de Minister van Justitie 

en Veiligheid een geschillencommissie aanwijst voor de beslechting van 

geschillen tussen in Nederland gevestigde cbo’s die Multi territoriale  

licenties voor onlinerechten inzake muziekwerken aanbieden of verlenen en: 

a. feitelijke en potentiële aanbieders van onlinediensten betreffende de

toepassing van de artikelen 2l, 5c, 5d en 5e;

b. geschillen met één of meer rechthebbenden betreffende de

toepassing van de artikelen 5c tot en met 5i;

c. geschillen met een andere collectieve beheersorganisatie betreffende

de toepassing van de artikelen 5c tot en met 5h.

Voor de geschillen als beschreven onder b. en c. is de Minister voornemens 

de Geschillencommissie Buma/Stemra aan te wijzen.  

Naar aanleiding van een eerder uitgebracht advies van het CvTA aan Buma/ 

Stemra heeft Buma/Stemra aan artikel 3 van het Reglement 

Geschillencommissie Buma/Stemra een zesde lid toegevoegd waarin bepaald 

wordt dat behandeling van geschillen als bedoeld in artikel 23, eerste lid 

onderdeel b. en c. van de Wet toezicht cbo’s plaatsvindt door een 

geschillencommissie die bestaat uit tenminste drie onafhankelijke leden, 

waaronder een onafhankelijke voorzitter (die de hoedanigheid moet hebben 

van jurist met deskundigheid op het terrein van intellectuele 

eigendomsrechten). Ook de overige leden van die geschillencommissie 

moeten voldoen aan de onafhankelijk-, onpartijdig-, en deskundigheidseisen 

zoals per 1 januari 2021 beschreven in artikel 23, derde lid van de Wet 

toezicht cbo’s. Daarmee heeft Buma/Stemra voldaan aan het Advies van het 

CvTA op dit punt. Bij de aanwijzing  - door de Minister van Justitie - van de 

geschillencommissie kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de 

samenstelling, inrichting, procedures, bekostiging, werkwijze van en toezicht 

op de geschillencommissie. 

Toelichting op het Reglement 

Het College constateert dat een aantal van de ter goedkeuring voorgelegde 

wijzigingen in het Reglement is verwerkt in de Toelichting, maar dat nog niet 

alle verwijzingen kloppen. Aan Buma/Stemra wordt daarom het advies 

gegeven om de verwijzingen in de Toelichting na te lopen en daar nog 
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aanpassingen in aan te brengen. Het gaat daarbij om verwijzingen in de 

artikelen D. sub e., G. sub c., G. sub h. en artikel H.  

Besluit 

Het College stemt in met het op 30 juni 2021 voorgelegde aangepaste 

Reglement Geschillencommissie Buma/Stemra. 

Advies 

Het College adviseert Buma/Stemra om de Toelichting bij het Reglement 

nogmaals na te lopen op verwijzingen naar het Reglement en andere 

documenten. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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  Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW  AMSTERDAM. 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht; 

d) de gronden van het bezwaar. 


