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Aan de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

van de Tweede Kamer 

 

 

15 juni 2020 

 

 

Betreft: Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 935454 

– inbreng voor verslag 18 juni 2020 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens Platform Makers, de bij Platform Makers aangesloten organisaties en de 30.000 

bij hen aangesloten professionele auteurs en artiesten, hebben wij kennisgenomen van de 

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Platform 

Makers heeft in september van vorig jaar tijdens de openbare consultatieronde op het 

eerste concept wetsvoorstel gereageerd en is door het Ministerie in de gelegenheid gesteld 

enkele ingebrachte punten nader toe te lichten. Uit het nu liggende wetsvoorstel maken wij 

op dat het Ministerie goed nota heeft genomen van onze inbreng. Daar zijn wij uiteraard 

blij mee. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt is naar onze mening een correcte vertaling 

van de Richtlijn.  

Punten die wij aanliggend zouden willen adresseren hebben vooral plaats binnen de 

lopende evaluatie van het Auteurscontractenrecht, bijvoorbeeld de verdeling van 

opbrengsten (ook uit nieuwe aanspraken conform de wet) en de werking van de 

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Onderwerpen waarover wij graag in dat 

kader nader met u in gesprek gaan, zodra het evaluatieonderzoek naar het 

Auteurscontractenrecht is afgerond. 

Voor auteurs en uitvoerend kunstenaars is van groot belang dat met name de bepalingen 

rond de zgn. ‘value gap’, het recht op een eerlijke beloning, de specificatieverplichting, 

die makers het recht zal geven (beter) inzicht te krijgen in de exploitatie van hun werk en 

een verbeterde ‘best sellers bepaling’ zo spoedig mogelijk in de Nederlandse wet kunnen 

worden ingevoerd. 

 

 

 

 

 

http://www.platformmakers.nl/consultatie-implementatiewet-richtlijn-auteursrecht-in-de-digitale-eengemaakte-markt/
http://www.platformmakers.nl/consultatie-implementatiewet-richtlijn-auteursrecht-in-de-digitale-eengemaakte-markt/


 

 

Wij verzoeken u dan ook, mede verwijzend naar de brief die de Federatie 

Auteursrechtbelangen mede namens Platform Makers verzond, het wetsvoorstel na de 

schriftelijke ronde zo spoedig mogelijk goed te keuren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erwin Angad-Gaur 

Voorzitter Platform Makers 

 

 

 

 

 

 

 


