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Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede
Kamer
Amsterdam, 13-11-2020

Betreft: Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt en
Wetsvoorstel wijziging wet Toezicht collectief beheer

Geachte leden,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de beraadslaging tijdens het
wetgevingsoverleg van maandagavond 9 november jongstleden.
Namens de bij ons aangesloten vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en
artiesten en de bij hen aangesloten, ruim 30.000, professionele makers, verzoeken wij u de
beide wetsvoorstellen (de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale
eengemaakte markt en Wetsvoorstel wijziging wet Toezicht collectief beheer) zo spoedig
mogelijk ongewijzigd aan te nemen. Wij sluiten ons daarmee aan bij het ontraden door de
Minister van Rechtsbescherming van de beide amendementen van Chris van Dam, bij de
betreffende wetsvoorstellen. Dit uiteraard met alle waardering en respect voor diens
inbreng tijdens het wetgevingsoverleg.
Juist in deze tijden, waarin grote delen van onze achterban geen of nauwelijks inkomen
kunnen verwerven, is spoedige implementatie van de nieuwe Auteursrecht Richtlijn van
groot belang. Waar het onmogelijk is voor velen op te treden en ook overige exploitatie
offline goeddeels stil ligt is het van essentieel belang rechthebbenden de wettelijke
aangrijpingspunten te geven mee te profiteren van alle exploitatie van hun werken online.
Een mogelijk uitstel van stemming ten behoeve van een nieuwe gang langs de Raad van
State, een weg die tijdens het wetgevingsoverleg door de indiener van het amendement
werd gesuggereerd als mogelijke weg, zou daarom zeer ten nadele van rechthebbenden
zijn.
Nederland heeft in dezen letterlijk de tekst van de richtlijn overgenomen. Bij invoering
van het amendement zou Nederland het risico lopen in strijd met de richtlijn te handelen

zoals de minister heeft aangegeven. Interpretaties zijn (naar wij menen verstandig) waar
noodzakelijk, aan de rechter. Als de (Europese) rechter het eens blijkt te zijn met de
interpretatie die door de heer Van Dam wordt verdedigd, dan geldt die interpretatie ook
voor de Nederlandse wet. Een bevestiging daarvan zou in de Eerste Kamer nog aan de
minister kunnen worden gevraagd.
Ook wat betreft de voorgestelde wetswijziging Wet Toezicht op Collectief Beheer
verzoeken wij u, als gezegd, het liggende wetsvoorstel ongewijzigd aan te nemen. Voor
inhoudelijke motivatie voor afwijzen van het ingediende amendement bij dit wetsvoorstel
verwijzen wij graag naar de brief van 12 november 2020 van VOICE voorzitter Fred
Teeven, namens de gezamenlijke Collectief Beheersorganisaties.
Platform Makers acht overheidstoezicht van grote waarde, ook voor rechthebbenden. Van
belang is echter hierin niet te ver te gaan en niet uit het oog te verliezen dat Nederlandse
rechtenorganisaties internationaal moeten kunnen concurreren en op de markt moeten
onderhandelen met vaak grote partijen met vergelijkbare of grotere marktmacht. Het is
van belang rechtenorganisaties niet te ver “te ketenen” ten opzichte van organisaties in de
landen om ons heen en/of de marktpartijen waarmee CBO’s namens rechthebbenden
moeten kunnen onderhandelen.
Uiteraard zijn wij altijd voor nadere toelichting beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Erwin Angad-Gaur
Voorzitter Platform Makers

