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Betreft Besluit op verzoek instemming met wijziging algemene voorwaarden 
Vereniging Buma  

Inleiding 
Op 29 augustus 2022 heeft Vereniging Buma (verder: Buma) het College van toezicht Auteursrechten 
(verder: CvTA of College) verzocht instemming te verlenen aan wijzigingen in de algemene 

voorwaarden van Buma. Ingevolge artikel 3, eerste lid, sub b, van de Wet toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs - en naburige rechten (verder: Wet 

toezicht cbo’s) behoeft een besluit tot wijziging van algemene voorwaarden de voorafgaande 
schriftelijke instemming van het College. 

Wijzigingen 

Aanleiding voor de voorgelegde wijzigingen is de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 24 
mei 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:1512), waarbij Buma wordt gelast:  

“3.2 (…) met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest maatregelen te treffen ter 
beëindiging van het via een door Buma verleende licentie bedrijfsmatig afspelen van muziek die door 

een streamingdienst slechts voor privégebruik is aangeleverd, in het bijzonder maatregelen die ertoe 
leiden dat: 

a. vanaf het moment dat zes maanden zijn verstreken na betekening van dit arrest in het kader van

iedere nieuwe verlening en iedere verlenging van een licentie tot bedrijfsmatig afspelen, alsmede in
de op die licenties toepasselijke algemene voorwaarden, een voorwaarde wordt opgenomen die
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ertoe strekt dat de verleende licentie niet de toestemming omvat tot het bedrijfsmatig afspelen van 
muziek die door een streamingdienst slechts voor privégebruik is aangeleverd; 

b. vanaf het moment dat negen maanden zijn verstreken na betekening van dit arrest de naleving
van de onder a. bedoelde voorwaarde is opgenomen in de gebruikelijke controles van Buma op

schendingen van licentievoorwaarden en muziekauteursrechten en dat bij constatering van een
schending de betrokken ondernemer wordt aangeschreven, alsmede dat dit beleid duidelijk wordt

bekend gemaakt op de website van Buma/Stemra.”

Om te voldoen aan de uitspraak van het Gerechtshof heeft Buma aan het CvTA op 29 augustus 2022 

een tekstvoorstel voor wijziging van artikel 11 van de algemene voorwaarden van Buma ter 
goedkeuring voorgelegd.  

Beoordeling wijzigingen 

Op 21 oktober 2022 heeft het CvTA Buma op het voorgelegde tekstvoorstel een Advies, in de zin van 
artikel 3, tweede lid, Wet toezicht verstrekt, inhoudende bij de wijziging van de algemene 

voorwaarden aan te sluiten bij de letterlijke bewoordingen van de uitspraak van het Gerechtshof.  

Buma heeft dit Advies opgevolgd en artikel 11 van de algemene voorwaarden aldus aangepast zodat 
artikel 11 thans luidt:  

“Het is de muziekgebruiker niet toegestaan om een muziekwerk ten gehore te brengen, dat een  
ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat behelst, of door middel van illegaal vervaardigde  

en/of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers, of een muziekwerk  
bedrijfsmatig af te spelen dat door een streamingdienst slechts voor privégebruik is  
aangeleverd aan de muziekgebruiker. Indien Buma dergelijk ongeautoriseerd gebruik  

constateert, zal de muziekgebruiker op eerste verzoek van Buma ter zake, de openbaarmaking  
van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden.” 

Conclusie 

Met de aanpassing van het voorgelegde tekstvoorstel voor wijziging van artikel 11 van de algemene 
voorwaarden heeft Buma voldaan aan het Advies van het CvTA. 
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Besluit 

Het CvTA stemt in met de naar aanleiding van het Advies aangepaste wijziging in artikel 11 van de 
algemene voorwaarden van Buma. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 

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 GV 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.
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