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1. Inleiding

De vertegenwoordigers van de collectieve beheersorganisaties (CBO's), VOI©E en van 

het bedrijfsleven, VNO-NCW en MKB-Nederland, hebben op 3 september 2010 het eerste 

'Onderhandelingsprotocol' ondertekend waarin was vastgelegd dat een gezamenlijke 

werkgroep werd gevormd, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken met 

inzet van een secretaris en onafhankelijk voorzitter en met ambtelijke adviseurs van de 

ministeries van Justitie en Economische Zaken ("de werkgroep Pastors"). 

Uitgangspunten voor de werkgroep waren het bereiken van harmonisatie, meer 

efficiency, minder administratieve lasten, die zowel de rechthebbenden als de gebruikers 

ten goede komen (uiteraard rekening houdend met de investeringen en inspanningen die 

gedaan zijn om die efficiencyvoordelen te behalen) en verbreding van het draagvlak. 

2. Gerealiseerd

De werkgroep Pastors ging aan de slag met een zestal onderwerpen: Basisregistratie; E

Factureren; Gezamenlijk onderhandelen; Operationaliseren gedragscode (keurmerk); 

Klachten- en geschillenregeling en Gezamenlijke voorlichting. 

Daarvan zijn in de loop der tijd de volgende verwezenlijkt: 
• De Basisregistratie is vorm gegeven door Buma en Sena in de vorm van Scan;
• Er is een gedragscode (nu CBO-Keurmerk);

• Er is een Geschillencommissie ingesteld
• E-Factureren is in den brede (nog) niet zo aangeslagen als destijds werd verwacht;

• Gezamenlijke voorlichting: aandacht voor "Muziek werkt" en met de sector

winkelambacht is de "wegwijzer" voor ondernemers tot stand gekomen.

Klachtenafhandeling 

In 2012 zijn afspraken gemaakt over een VOI©E klachtenmeldpunt. Via het meldpunt 

kan escalatie naar de geschillencommissie voorkomen worden. Via het CBO-Keurmerk 

dienen alle CBO's over een klachtenregeling voor gebruikers/betalingsplichtigen te 

beschikken. 

Nieuwe collectieve vergoedingsregeling 

Collectieve brancheovereenkomsten worden gesloten tussen de individuele CBO's en 

individuele brancheorganisaties of desgewenst tussen een collectief van 

brancheorganisaties en/of samenwerkende CBO's. 

Het staat partijen vrij om wel of niet een collectieve brancheovereenkomst aan te gaan. 

In 2017 en 2018 is gewerkt aan afspraken over herziening van de collectieve 

vergoedingsregeling voor diensten van brancheorganisaties. Dit vormde de aanleiding 

voor deze geactualiseerde versie van het Onderhandelingsprotocol. 

Aanmeldvergoeding voor individuele ondernemers 

De aanmeldvergoeding wordt door Buma, Sena en Videma gegeven voor het vrijwillig 

aanmelden en/of registreren van de voor de genoemde CBO's relevante bedrijfs- en 

gebruiksgegevens en voor het tijdig betalen van het geldende tarief. De 

aanmeldvergoeding wordt voor het eerst verleend bij vrijwillige aanmelding - spontaan of 

na een mailing - met ingang van het jaar van aanmelding. In de daaropvolgende jaren 

dient de gebruiker/betalingsplichtige tijdig te betalen om in aanmerking te blijven komen 

voor de aanmeldvergoeding. De opgave van gebruiksgegevens kan steekproefsgewijs 

gecontroleerd worden. 
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7. Relatie met Geschillencommissie

De toepassing van àe door CBO's in rekening gebrachte vergoedingen is vertrekpunt. 

De tarieven en langs deze weg overeengekomen regelingen worden geacht, buiten de 

voorwaarden die specifiek voor de leden van een brancheorganisatie of onderdelen van 

een groep van ondernemingen gelden, van toepassing te zijn op alle ondernemingen en 

instellingen in l1et desbetreffende cluster en/of in de desbetreffende branche (ook al zijn 

deze geen lid van een bij de regeling betrokken branchevereniging of neemt de 

branchevereniging geen deel aan de CAR). 

Het staat iedere onderneming of instening die een factuur van een CBO ontvangt vrij om 

geschillen over (de toepassing van) tarieven voor te leggen aan de wettelijke 

Geschillencommissie. 

De Geschillencommissie zou daarbij naar het oordeel van VNO-NCW, MKB-Nederland en 

VOI©E hetgeen volgens het Onderhandelingsprotocol tot stand is gekomen, als 

uitgangspunt dienen te hanteren. 

8. Overzicht bijlagen

Bijlage 1. Vergoedingsregeling voor diensten van branches 

In 2018 zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de standaard brancheovereenkomst, 

een vergoedingsregeling voor diensten van branches met een collectieve overeenkomst 

De geldende afspraken zijn opgenomen in de bijlage van het Onderhandelingsprotocol. 

Deze bijlage kan in overleg tussen partijen worden aangepast of aangevuld. Naast deze 

voorbeeldovereenkomst blijft ruimte bestaan voor individuele onderhandelingen tussen 

CBO en brancheorganisatie. 

Andere bijlagen kunnen in overleg worden toegevoegd. 

Ondertekend op 20 december 2018 

Job Cohen, voorzitter VOI©E Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW 

Michel Frequin, directeur VOI©E Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland 
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