De Geschillencommissie
De Geschillencommissie is een landelijke organisatie die klachten tussen
consumenten en ondernemers behandelt én tussen ondernemers onderling.
Op dit moment zijn er in totaal 53 consumenten commissies en 11 zakelijke
commissies, elke commissie behandelt een specifiek onderwerp.
Voor de zakelijke markt zijn dat (december 2013):
- Advocatuur
- Koude en klimaat
- Makelaardij
- VvE Management
- Woningbouw
- Energie
- Water
- Notariaat
- Handhaving Verenigingsregels BOVAG
- Storing 800 MHz-band
- Auteursrechten
De Geschillencommissie Auteursrechten
In 2009 bracht de werkgroep verbetering incasso auteursrecht een advies uit.
Doel van de werkgroep was het verbeteren van de facturen die collectieve
beheersorganisaties (cbo’s) stuurden. De werkgroep ontdekte onder meer dat
een onafhankelijke klachtenregeling ontbrak. Er zat geen lijn in de procedures
die cbo’s hanteerden en het werd ondernemers niet makkelijk gemaakt om
een klacht in te dienen wanneer zij het niet eens waren met de factuur.
De adviezen van deze werkgroep zijn mede aanleiding voor de minister van
Veiligheid en Justitie geweest om tot de oprichting van een
geschillencommissie Auteursrecht onder de vleugels van De
Geschillencommissie in Den Haag te komen. Op 1 november 2011 ging de
onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten van start. Deze
commissie behandelt klachten van ondernemers (zogenoemde
betalingsplichtigen) tegen CBO’s.
In de praktijk
In januari ontvangen alle ondernemers die muziek draaien in hun bedrijf een
factuur van de CBO’s voor het afdragen van auteursrechten. Stel dat een
ondernemer een factuur van € 2.000,-krijgt van een CBO. Deze factuur is
gebaseerd op het aantal vierkante meters van zijn onderneming (in dit geval
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bijvoorbeeld 1000 m x € 2,-). Maar wat als de ondernemer van mening is dat
het aantal gehanteerde vierkante meters niet klopt, bijvoorbeeld omdat de
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oppervlakte van zijn pand maar 800 m is of hij het tarief van € 2,- per
vierkante meter te hoog vindt? Wat kan hij dan doen?
In ieder geval moet de ondernemer een klacht indienen bij de CBO waarvan
de factuur is ontvangen. Komen ze er samen niet uit of is de ondernemer het
niet eens met de resultaten van de klachtenprocedure, dan kan hij een
klachtenprocedure starten bij de Geschillencommissie Auteursrechten. De
procedure is heel eenvoudig waardoor hulp van een advocaat niet nodig is.
De procedure bij De Geschillencommissie bestaat uit een paar stappen:
1. Een klacht indienen bij De Geschillencommissie
Nadat de ondernemer een klacht heeft ingediend bij de CBO kan deze
een klacht indienen bij De Geschillencommissie. Dit kan 24/7 gedaan
worden door op www.degeschillencommissie.nl een vragenformulier
in te vullen en alle stukken (bijvoorbeeld de factuur, de klachtenbrief
aan de cbo, etc.) aan het dossier toe te voegen.
De volgende stap is het betalen van het klachtengeld. Bij de
Geschillencommissie Auteursrechten is de hoogte van het

klachtengeld afhankelijk van de hoogte van de factuur. Het
klachtengeld varieert van € 50,- tot € 750,-. Stelt de Commissie de
ondernemer in het gelijk? Dan krijgt hij het klachtengeld terug.
Betreft het geschil een factuur / facturen van € 50.000,- of meer
(exclusief rente en kosten) en kan de Commissie het geschil
behandelen? Dan krijgt de ondernemer een factuur
voor het bedrag dat hij/zij nog niet aan de cbo heeft betaald. Dit
bedrag moet de ondernemer aan de Commissie overmaken. De
Commissie neemt dit bedrag in bewaring (in ‘depot’) en bepaalt bij de
uitspraak aan wie het toekomt. Uiteraard moet de ondernemer het
deel van de rekening waarover hij geen geschil heeft, wel aan de cbo
betalen.
2. Verweer vragen aan de andere partij
De Geschillencommissie Auteursrechten vraagt de CBO om een
reactie op de klacht van de ondernemer. Reageert de CBO, dan krijgt
de ondernemer hier een kopie van. Reageert de CBO niet, dan gaat
de Geschillencommissie Auteursrechten gewoon verder met het
behandelen van de klacht.
3. Onderzoek door een deskundige
Als het nodig is, schakelt de Geschillencommissie Auteursrechten een
rapport op.
4. Zitting en uitspraak
Als de Geschillencommissie Auteursrechten over alle benodigde
informatie beschikt, houdt zij een zitting. In deze zitting beoordeelt een
onpartijdige commissie de ingediende klacht. De Commissie bestaat
uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter, een lid voorgedragen
door VNO-NCW en MKB-Nederland gezamenlijk en een lid
voorgedragen door VOI©E (Vereniging van Organisaties die
Intellectuele eigendom Collectief Exploiteren); de brancheorganisatie
van CBO’s. Hoewel VNO-NCW en MKB-Nederland en VOI©E een lid
van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak
hebben het belang van de zakelijke verbruiker respectievelijk het
bedrijf te behartigen.
Beide partijen worden uitgenodigd om bij de zitting aanwezig te zijn en
kunnen tijdens de zitting hun mening mondeling toelichten.
Na de zitting doet de Commissie binnen zes weken een schriftelijke
uitspraak. Na het verzenden van de (herstelde of verbeterde)
uitspraak hebben de betrokken partijen drie maanden de tijd om het
geschil bij de rechter aanhangig te maken. Gebeurt dit niet? Dan
komen de partijen hetgeen in de uitspraak is vastgesteld overeen in
de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Partijen kunnen
hiertegen niet in hoger beroep gaan.

