
‘ Noem jij dát 
een redelijke
vergoeding?’

Een geschil zit in een klein hoekje. Wil je er samen uitkomen?



Wat kan de Geschillencommissie voor 
mij betekenen? 
De gang naar de rechter heeft doorgaans nadelige 

gevolgen: het kost je veel tijd, veel geld en kan 

de samenwerking ernstig beschadigen. Toch lijkt 

het soms de enige oplossing. Met de Geschillen-

commissie Auteurscontractenrecht heb je een 

eenvoudig alternatief dat jou niet alleen veel tijd 

en geld bespaart, maar ook rekening houdt met 

jouw zakelijke belangen op de langere termijn. 

Daarnaast ben je ervan verzekerd dat de mensen 

die zich over jullie zaak zullen buigen, gespeciali-

seerd zijn in jouw vakgebied. 

Wanneer kan ik een beroep doen op de 
Geschillencommissie? 
In de brochure en in het reglement op de website 

van De Stichting Geschillencommissie staat in 

welke gevallen een beroep kan worden gedaan op 

de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Belangrijk is dat je jouw contractspartner éérst hebt 

ingelicht dat jij ontevreden bent over de uitleg of 

naleving van de exploitatieovereenkomst en dat 

het niet gelukt is om samen tot een oplossing te 

komen. Bijvoorbeeld wanneer jullie een conflict 

hebben over de redelijkheid van een in het contract 

opgenomen vergoeding als dat contract na 1 juli 

2015 is afgesloten. Of als er sprake is van een 

discussie over de redelijkheid van een contractuele 

voorwaarde, ongeacht wanneer het contract is 

gesloten. De commissie die jullie geschil behandelt 

bestaat uit een in auteursrecht gespecialiseerde 

rechter als voorzitter en een auteur en een 

exploitant die in uw vakgebied zeer ervaren zijn.

Wat gebeurt er als ik een beroep doe op 
de Geschillencommissie? 
Zodra jij jouw klacht hebt aangemeld, zal de  

Geschillencommissie eerst checken of de 

exploitant is geregistreerd of dat alsnog wil doen. 

Daarna wordt om een reactie van jouw contracts- 

partner gevraagd en onderzocht of alsnog een 

schikking mogelijk is. Mocht dat niet lukken, dan 

zal er een zitting plaatsvinden. Tijdens deze zitting 

krijgen beide partijen de gelegenheid hun klachten 

mondeling toe te lichten en vragen van de 

Geschillencommissie te beantwoorden. 

Mochten partijen daarvoor voelen, dan kan 

ook tijdens de zitting een schikking worden 

beproefd. Circa een maand na de zitting 

ontvangen partijen een 

schriftelijke uitspraak.

Met de 
Geschillencommissie 
kom je er samen uit
Gedoe over vergoedingen en exploitatiecontracten, iedereen kan ermee te maken krijgen. 
Nog vervelender is het wanneer een van de partijen zich genoodzaakt voelt naar de rechter te 
stappen. Willen jullie er samen uit zien te komen en de gang naar de rechter voorkomen, dan 
kan vanaf nu een beroep worden gedaan op de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.



Wat betekent de uitspraak van de 
Geschillencommissie? 
Een uitspraak van de Geschillencommissie 

wordt geacht onderdeel te zijn geworden van de 

exploitatieovereenkomst, tenzij het geschil alsnog 

door een van de partijen of door beide partijen 

aan de rechter wordt voorgelegd. Dat kan binnen 

drie maanden na verzending van de uitspraak.

Wat kost het om de Geschillencommissie 
in te schakelen? 
Het klachtengeld bedraagt € 150,-. Voor dit 

bedrag wordt zo nodig ook een deskundigen-

rapport opgemaakt of bemiddeld.  

Ben jij exploitant? Check of je al bent 
geregistreerd. 
Ook de exploitant kan de Geschillencommissie 

Auteurscontractenrecht inschakelen. De exploitant 

dient zich wel eerst te registreren. Ook jouw branche-

organisatie kan dat voor zijn leden doen. Check dit 

bij de directie of jouw brancheorganisatie. Registreer 

je vandaag nog als dat nog niet is gedaan. 

Registreren kan op www.geschillencommissie.nl.

Wil je meer weten of een klacht indienen?
Meer informatie is te vinden op 

www.auteursrecht.nl/auteurscontractenrecht.

Op de website van de stichting geschillen- 

commissies vindt u onder auteurscontractenrecht 

tevens het vragenformulier aan de hand waarvan 

u uw klacht kunt indienen. Hier vindt u ook 

de brochure Geschillencommissie Auteurs-

contractenrecht en het reglement voor de 

voorwaarden en het verloop van een procedure.

Let op het label. 
Het is altijd prettig te weten dat uw zakenpartner 

er net zo over denkt als u. Dat u het beiden een 

goed idee vindt om een beroep te doen op de 

Geschillencommissie als u er onverhoopt samen 

niet uitkomt. 

Met het label laat de exploitant zien dat hij 

is geregistreerd bij de Geschillencommissie 

Auteurscontractenrecht om geschillen over 

het contract langs deze ook voor de maker 

voordelige weg op te laten lossen. Partijen 

kunnen dit ook in het contract laten opnemen 

(een voorbeeldbepaling is beschikbaar op 

www.auteursrecht.nl/auteurscontractenrecht).



‘Samen 
weer door 
één deur.’

 www.auteursrecht.nl/auteurscontractenrecht
De zaaksgerelateerde kosten van geschillen bij 

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht worden 

gefinancierd door de Federatie Auteursrechtbelangen.


