Ter informatie

Wijzigingen reglement Geschillencommissie
Inleiding
Wijzigingen op basis van uitingen van de geschillencommissie, Buma/Stemra-bestuur en de
secretaris zoals genoteerd in 2012. Soort wijzigingen:
1. Samenstelling: naar aanleiding van opmerkingen bestuur (2:1) en voorzitter
geschillencommissie (oneven).
2. Plaatsvervangend secretaris en stukken in zesvoud: aan de hand van opmerkingen
secretaris.
3. Geschillenbijdrage: naar aanleiding van opmerkingen geschillencommissie.

HUIDIG
SAMENSTELLING EN BENOEMING
COMMISSIE

Nieuw 4-3-2013
SAMENSTELLING EN BENOEMING
COMMISSIE

Artikel 3
1. De geschillencommissie bestaat uit drie
leden, te weten:
a. een onafhankelijke Voorzitter (die de
hoedanigheid moet hebben van jurist met
deskundigheid op het terrein van
intellectuele eigendomsrechten);
b. twee leden, Deelnemers van Buma en/of
Stemra;

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.

c. leden van de geschillencommissie mogen
niet in dienst zijn van Buma of Stemra.
2. Voor ieder lid van de geschillencommissie
wordt een plaatsvervanger benoemd.

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

2. Een geschil wordt behandeld door
tenminste 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.
Etc.

SECRETARIAAT
Artikel 4
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1. Het bestuur van Buma en Stemra
gezamenlijk wijst in overleg met de Voorzitter
een 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

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 telefoonen/of faxnummer;
b. de naam, het adres en de woon-,
vestigings- of feitelijke verblijfplaats van de
wederpartij alsmede zijn of haar telefoonen/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 na dagtekening van
de uitnodiging schriftelijk op de aanmelding te
reageren.

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 telefoonen/of faxnummer;
b. de naam, het adres en de woon-,
vestigings- of feitelijke verblijfplaats van de
wederpartij alsmede zijn of haar telefoonen/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.

AFGIFTE STUKKEN

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.
5. Alle hiervoor genoemde stukken worden in
vijfvoud ingediend bij de Secretaris, die de
betreffende stukken steeds onverwijld
toezendt aan de andere partij onder
vermelding van de dag van ontvangst.

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.
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WAARBORGSOM

GESCHILLENBIJDRAGE

Artikel 13
1. De Voorzitter is bevoegd van de
aanmelder een waarborgsom te verlangen als
voorschot in de kosten.
2. Een waarborgsom bedraagt ten hoogste €
1.500,00 en wordt voldaan op de bank- of
girorekening van Buma/Stemra.
3. De Voorzitter is bevoegd de procedure op
te schorten zolang de aanmelder de van hem
verlangde waarborgsom niet heeft voldaan.
Indien na een tweede schriftelijke aanmaning
door de Secretaris een aanmelder de van
hem verlangde waarborgsom niet heeft
gestort, wordt hij geacht zijn klacht te hebben
ingetrokken.
4. Ingeval de geschillencommissie een
aanmelder in het gelijk stelt, ontvangt deze de
waarborgsom, zonder rentevergoeding, terug.

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 .

KOSTENVEROORDELING
Artikel 14
De geschillencommissie is bevoegd bij haar
uitspraak de in het ongelijk gestelde partij
te veroordelen tot betaling van de redelijke
kosten van de wederpartij tot een maximum
van € 5.000,00 als bedoeld in artikel 11 lid 1
en/of tot betaling van de kosten als bedoeld in
artikel 11 lid 2. Deze kosten kunnen worden
verrekend met de betaalde waarborgsom.
Indien partijen ieder voor een deel in het gelijk
zijn gesteld, kan de geschillencommissie de
kosten verdelen.

Artikel 14 vervalt gelet op nieuw artikel 13.
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