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Bijlage(n)

Onderwerp

-Besluit op verzoek Buma Stemra d.d. 1 maart 2019 tot goedkeuring
wiJziglng Modelovereenkomst collect¡eve overeenkomst

brancheverenigingen.

Geachtef
Op L maart 201.9 ontving het College van u, namens vereniging Buma, het
verzoek ex art. 3 lid 1 sub b van de wet toezicht tot goedkeuring van de
aa ngepaste Mode lovereen komst co llectieve ove reen komst
bra ncheverenigingen (de overeenkomst).

Aanleiding voor voorstel tot w¡jziging Overeenkomst
Vereniging Buma stelt dat de aanleiding voor de wijziging van de
gehanteerde overeenkomst het gevolg is van de wijziging in de opbouw van
de modulaire vergoedingsregeling zoals binnen het platformoverleg auteursen naburige rechten overeengekomen tussen vNo-Ncw en MKB -Nederland,

VolcE en de collectieve Beheersorganisaties (cBo's). Deze modules zijn in
het herzien onderhandelingsprotocoltussen volcE en vNo-NCW en MKBNederland op 20 december 2018 overeengekomen en houden in dat een
vergoeding wordt verstrekt aan brancheorganisaties in ruil voor verleende
diensten door de branche. De totale vergoeding die kan worden verstrekt
aan branches in ruil voor verleende diensten bedraagt ongewijzigd 79,s%.
De opbouw van de regeling is zodanig gewijzigd dat de vergoedingspercentages in de modules L, 2 en 3 zijn opgesplitst. Deze splitsing is
toegepast om de verschillende diensten afzonderlijk voor een
vergoedingspercentage in aanmerking te laten komen in het gevaléén (of
meerdere) van de diensten uit de module niet door de brancheorganisatie

wordt geleverd.
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Wijzigingen in de Overeenkomst
ln de voorgelegde aangepaste overeenkomst zijn de modules 1t/m 4 zoals
beschreven in bijlage L bij het Onderhandelingsprotocol overgenomen in art.
5 lid 2 van de overeenkomst en de artikelen 1.A t/m l'.D van Bijlage 1

-

Vergoed ngen regeling va n de overeen komst. De vergoed ingsperce ntages zijn
i

overeenkomstig de wijzigingen in het onderhandelingsprotocol opgesplitst in
twee delen van elk 2,5/oin module 1(art. 1.Avan Bijlage l bijde
overeenkomst), module 2 (art. 1.8 van Bijlage 1 bij de overeenkomst) en
module 3 (art.

1.C

van Bijlage 1 bij de overeenkomst).
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ln de door vereniging Buma voorgelegde aangepaste overeenkomst heeft
Buma de wijzigingen in de opbouw van de modulaire vergoedingsregeling
zoals overeengekomen tussen vNo-NCW en MKB-Nederland en VolcE en
neergelegd in het herzien onderhandelingsprotocol d.d. 20 december 2018
verwerkt in de modelovereenkomst voor brancheverenigingen en de Bijlage
bij deze modelovereenkomst voor brancheverenigingen.
Het college is van oordeel dat er met betrekking tot de wijziging van de
modulaire vergoedingsregeling met succes (leidend tot een overeenkomst)
1,

onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen cBo Buma (via VOICE,
namens alle aangesloten CBO's) en een aanmerkelijke groep van gebruikers
van de Buma licentie (via VNO-NCW en MKB -Nederland) en daarmee
voldaan is aan de wettelijke verplichting om in goed vertrouwen
onderhandel¡ngen te voeren met betalingsplichtigen voor de
licentieverleningvan rechten als bedoeld in art. 2llid L van de Wettoezicht
Eesluit
Het College stemt in met het door vereniging Buma voorgelegde aangepaste
M ode lovereen komst voor col lectieve overee n ko mst bra ncheveren igi ngen'

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA
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Bezwaør
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmoking schriftetijk bezwoar

worden gemaakt door indiening von een bezwoorschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend en bevat ten
mìnste:

o)

de naam en het adres von de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het bestuit woartegen het bezwqor is gerìcht;

d)

de gronden von het bezwaar.
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