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Aan de Vaste Commissie
voor Justitie en Veiligheid
van de Tweede Kamer

Den Haag, 15 juni 2020
Betreft: Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
935454 – inbreng voor verslag 18 juni 2020
Geachte commissieleden
De Federatie Auteursrechtbelangen (hierna “de Federatie”) brengt graag het volgende
onder uw aandacht namens de organisaties van makers en uitvoerende kunstenaars,
vertegenwoordigd door Platform Makers, van uitgevers, producenten en omroepen,
vertegenwoordigd door Platform Creatieve Media Industrie en namens de collectieve
beheersorganisaties vertegenwoordigd door VOI©E.
De Federatie onderschrijft de voor deze implementatie gehanteerde uitgangspunten en
heeft zich dan ook geconcentreerd op de vraag of met het consultatievoorstel de richtlijn
volledig en juist wordt omgezet.
In dat kader heeft de Federatie in het consultatieproces een aantal voorstellen tot
verbetering gedaan om zo dicht mogelijk bij formuleringen en bedoeling van de richtlijn
te blijven. De Federatie heeft tot tevredenheid geconstateerd dat aan deze voorstellen in
het wetsvoorstel voldoende recht is gedaan.
Het is van groot belang dat de Europese en de Nederlandse wetgever onderkennen dat
rechthebbenden niet voldoende profiteren van het op online platforms ontsluiten van hun
creatieve producten. Het zonder toestemming aanbieden van creatieve content heeft een
negatieve invloed op de normale exploitatie van rechthebbenden en leidt tot een
oneerlijk speelveld ten opzichte van de door en namens rechthebbenden gelicenseerde
diensten. De problematiek zit in de uitleg van nieuwe begrippen en in de praktische
uitwerking die per sector en repertoire zal verschillen. De Europese Commissie is bezig
daar sturing aan te geven door in samenwerking met de lidstaten dialogen met
belanghebbenden te houden om tot praktische richtsnoeren te komen. Harmonisatie is in
deze van groot belang en dus is het essentieel dat artikel 17 in de Europese Unie op
gelijke wijze wordt omgezet en dat Nederland het goede voorbeeld geeft door de
betreffende bepalingen en overwegingen uit de Richtlijn zo letterlijk mogelijk over te
nemen. De Federatie heeft vastgesteld dat deze suggestie – die overigens ook is gedaan
door belanghebbenden die deze problematiek van de zijde van de platforms bekijken – in
het wetsvoorstel is opgevolgd.
De stichting Federatie Auteursrechtbelangen, organisatie voor auteursrechten en naburige rechten heeft als aangeslotenen
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De Federatie concludeert derhalve dat de richtlijn volledig en juist is omgezet. Mogelijk
dat er nog enkele specifieke vragen tot verduidelijking bij de achterban leven die onder
uw aandacht worden gebracht, maar aannemende dat vragen in de nota naar aanleiding
van het verslag tot tevredenheid worden beantwoord, dringt de Federatie er bij u op aan
deze implementatie daarna zo snel als mogelijk goed te keuren.
De voor rechthebbenden met deze richtlijn beoogde verbeteringen, met name met
betrekking tot de zogenaamde ‘value gap’, kunnen dan op de kortst mogelijke termijn
worden gerealiseerd. Dat zou een basis kunnen betekenen voor nieuwe inkomsten voor
de door de covid 19 crisis zo ernstig gedupeerde sector.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan bureau@auteursrecht.nl.
Met vriendelijke groet

Erwin Angad-Gaur
Voorzitter Platform Makers

Paul Solleveld
Voorzitter PCMI

Fred Teeven
Voorzitter VOI©E
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