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Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie 
 
 
 
 
Amsterdam, 14 november 2012 
 
 
Betreft: Reactie aandachtpunten makers t.b.v. het algemeen overleg van 22 november 
 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Het Platform Makers, het samenwerkingsverband van 19 beroepsorganisaties en vakbonden 
voor auteurs en uitvoerend kunstenaars, vraagt in voorbereiding op uw algemeen overleg 
betreffende diverse auteursrechtelijke onderwerpen van 22 november a.s. uw aandacht voor 
het navolgende. 
 
Thuiskopieregeling 
 
Platform Makers is verheugd over het kabinetsbesluit om op de belangrijkste voorwerpen voor 
het maken van thuiskopieën vanaf 1 januari 2012 eindelijk een heffing in te voeren. Op deze 
wijze kunnen consumenten ook in de komende periode blijven kopiëren en ontvangen 
rechthebbenden een vergoeding voor dit gebruik. 
Wel hechten wij er aan op te merken dat zowel de hoogte en reikwijdte van de tarieven als de 
duur van de AMvB ons teleurstellen.  
 
Wij verwijzen naar de inbreng die Stichting de Thuiskopie namens alle rechthebbenden aan 
uw Kamer zond.  
 
Aanvullend merken wij op dat: 
 
1. De netto opbrengst van het nieuwe systeem naar verwachting van de SONT rond de 27 
miljoen euro per jaar zal liggen, gelijk aan het in 2005 door Thuiskopie als vergoeding voor 
het toenmalige thuiskopiëren geïncasseerde bedrag; 
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2. In de tussenliggende jaren consumenten steeds meer zijn gaan kopiëren; een steeds 
groter aandeel in de consumptie van audio- en audiovisuele producten bestaat volgens 
onderzoek uit het beluisteren en bekijken van thuisgekopieerde werken (die overigens zowel 
vanaf bronnen offline als bronnen online gekopieerd worden); 
 
3. Onder de thuiskopie-exceptie ook het digitaal kopiëren van geschriften valt, terwijl 
voor deze werken tot op heden niet geïncasseerd kon worden en ook onder de nieuwe regeling 
slechts beperkt een vergoeding kan worden gerealiseerd. Een thuiskopie van geschriften 
(boeken, nieuwsbladen, tijdschriften en dergelijke) is onder de Nederlandse exceptie 
toegestaan. Met de opkomst van het e-book en de daaruit voortkomende nieuwe kopieën is in 
de nieuwe regeling onvoldoende rekening gehouden. Dit met name omdat voor deze categorie 
werken belangrijke voorwerpen (e-readers) buiten de nieuwe regeling zijn gebleven.  
 
4. Ook bij de vaststelling van de beoogde jaarincasso ten behoeve van rechthebbenden 
door zowel SONT als de regering is naar onze mening geen of onvoldoende rekening 
gehouden met het feit dat ten behoeve van ook deze in de digitale markt opkomende werken, 
die de komende jaren steeds vaker ook digitaal gekopieerd zullen worden, een redelijke 
vergoeding dient te worden verkregen. 
 
Wij verzoeken uw Kamer en de regering daarom bij de SONT aan te dringen zich, mede met 
het oog op de genoemde argumenten en feiten, gedurende het komende jaar te herbezinnen op 
de tarieven en de rijkwijdte daarvan. 
 
Richtlijnvoorstel Collectief Beheer 
 
Betreffende de Richtlijn Collectief Beheer verwijzen wij naar onze brief van 18 oktober jl. 
waarin wij op hoofdlijnen reageerden op het Richtlijnvoorstel, alsmede op de brief die de 
Consumentenbond, op die datum, mede namens Ntb en FNV KIEM aan u deed toekomen. 
 
Uiteraard zijn wij altijd tot een nadere toelichting bereid. 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Erwin Angad-Gaur 
Voorzitter Platform Makers 
 
 
 
 
 
 
c.c. Ministerie van Veiligheid & Justitie 
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Aangesloten organisaties Platform Makers 
 
 
ACT (acteurs) (www.acteursbelangen.nl) 
 
BCMM (componisten multimedia) (www.bcmm.nl) 
 
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers – BNO (ontwerpers en illustratoren) 
(www.bno.nl) 
 
Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers – BNS (www.bns.nl) 
 
Beroepsvereniging Zelfstandige Ondertitelaars (ondertitelaars) (www.bzo-ondertitelaars.nl) 
 
De Unie van Componisten (componisten en improviserende musici) 
 
Dutch Directors Guild – DDG (film- en televisieregisseurs) (http://directorsguild.nl) 
 
FNV Kiem en BV Pop (musici, componisten en muziektekstschrijvers, dansers, acteurs,  
beeldend kunstenaars) (www.fnv-kiem.nl, www.bvpop.nl) 
 
FotografenFederatie (fotografen) (www.fotografenfederatie.nl) 
 
FreeLancers Associatie – FLA (freelance journalisten) (www.fla.nl) 
 
Nederlandse Vereniging van Journalisten – NVJ ((foto-)journalisten, programmamakers) 
(www.nvj.nl) 
 
Netwerk Scenarioschrijvers (scenarioschrijvers) (www.netwerkscenario.nl) 
 
Ntb (musici, dansers, acteurs, componisten en muziektekstschrijvers) (www.ntb.net) 
 
Professionele Auteurs Lichte Muziek – PALM (componisten en muziektekstschrijvers) 
(www.palm.nl) 
 
Samen1Stem (freelancers werkzaam in nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk) 
(www.samen1stem.nl) 
 
Tekstnet (tekstschrijvers) (www.tekstnet.nl) 
 
Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb (componisten en tekstdichters) (www.vctn.nl) 
 
Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) (educatieve auteurs) (www.educatieveauteurs.nl) 
 
Vereniging van Letterkundigen – VvL (literaire schrijvers en vertalers) (www.vvl.nu) 
 


