
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 
 
Nadat op 1 juli 2015 de wet auteurscontractenwet in werking is getreden is tevens 
voorzien in een onafhankelijke door de wetgever aangewezen geschillencommissie 
voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en 
exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Deze 
commissie is op 1 oktober 2016 opgericht. Uitgevers kunnen ook zelf een geschil 
aanbrengen bij de Geschillencommissie voor slechts 150 Euro klachtengeld (dat bij 
winst nog wordt vergoed door de wederpartij. 
 
Exploitanten dienen zich te registreren bij de Geschillencommissie om deel te (laten) 
nemen aan de procedure. De kosten bedragen € 150,- per jaar. Ook kunnen 
brancheverenigingen ervoor kiezen de kosten voor de leden op zich te nemen terwijl 
dat voor de branchevereniging ook maar € 150,- per jaar kost. De NMUV wil dat 
graag voor haar leden doen. 
 
In een e-mail heb ik de NMUV-leden hiervan op 6 oktober 2016 reeds op de hoogte 
gebracht. Ons aller Frans de Wit is inmiddels benoemd tot commissielid. 
 
Het bestuur van de NMUV stelt voor om een collectieve registratie te verzorgen 
namens haar leden.   
Hiervoor zal een bindend besluit van de Algemene Ledenvergadering nodig zijn, 
waarin de leden zich onderwerpen aan de bepalingen van het reglement van de 
Geschillencommissie Auteurscontractenrechten en er tevens mee instemmen de 
uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden wanneer het 
geschil niet binnen drie maanden na verzending van de uitspraak van de Commissie 
aan partijen bij de rechter aanhangig is gemaakt. (Deze strekking van het bindend 
besluit moet uit de notulen blijken en die moeten als bewijs overlegd kunnen 
worden). Wij zullen dit op de agenda van de vergadering van 5 mei 2017 zetten.  
 
Er wordt voorgesteld de leden aan te bevelen om een voorbeeldbepaling op te 
nemen in de model- en voorbeeldcontracten. De strekking van de tekst hiervan is als 
volgt:  
Partijen stemmen ermee in dat alle geschillen welke mochten ontstaan naar 
aanleiding van de onderhavige overeenkomst die op grond van artikel 25g 
Auteurswet kunnen worden beslecht volgens het reglement van de 
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht door een van beide partijen aan deze 
geschillencommissie kunnen worden voorgelegd (www.geschillencommissie.nl). De 
uitgever is geregistreerd bij de Stichting Geschillencommissie Bedrijfsleven (SGB). 
 
Voor exploitanten is er een ‘Keurmerk’ ontwikkeld dat zij kunnen gebruiken om zich 
te profileren. 

  
 



Om de collectieve registratie voor te bereiden is een formulier ontwikkeld dat door 
alle leden dient te worden ingevuld. Dit formulier wordt als bijlage meegestuurd met 
het verzoek dit in te vullen en aan het secretariaat terug te sturen. 
 
Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de Federatie Auteursrecht 
Belangen: http://www.auteursrecht.nl/Auteurscontractenrecht/Geschillencommissie-
ik-ben-exploitant 
 
Mochten er verder nog vragen zijn over de geschillencommissie, dan hoor ik dat 
graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Buhrs 
 
 
 


