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INLEIDING

A) Doelstellingen van de rapporteur

Het voorstel voor een richtlijn over het beheer van auteursrechten en naburige rechten en de 
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de 
interne markt valt in twee delen uiteen.

Deel een (titels 1, 2 en 4) stelt de voorschriften vast die voor een goede werking van het 
beheer van auteursrechten en naburige rechten door rechtenbeheerders nodig zijn. Deel twee 
(titel 3 en de artikelen 36 en 40 van titel 4), beoogt de verlening van multiterritoriale licenties 
te vergemakkelijken voor rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik . 

De rapporteur heeft drie doelstellingen voor ogen: Allereerst een verbeterde bescherming van 
de belangen van makers en het behoud van de culturele verscheidenheid in de Europese Unie. 
Vervolgens de optimalisering van de relaties tussen rechtenbeheerders en commerciële 
gebruikers in het belang van de consument. Deze twee doelstellingen hebben betrekking op 
het eerste deel van de richtlijn. De derde doelstelling ten slotte beoogt de versterking van de 
eengemaakte digitale markt door een vereenvoudiging en verlaging van de kosten van 
licenties om de ontwikkeling van nieuwe multiterritoriale onlinediensten voor muziekwerken 
te bevorderen. 
Voordat het werkdocument werd opgesteld heeft de rapporteur een uitgebreide raadpleging 
van belanghebbenden gehouden die de komende maanden zal worden voortgezet. De 
rapporteur ziet erop toe dat rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van 
alle belanghebbenden hoewel zoals hierna zal blijken het niet altijd even gemakkelijk is om 
de eerste en derde doelstelling met elkaar te verzoenen en deze zullen dan ook bij de 
implementatie tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

B) Uiteenlopende praktijken in de lidstaten en tussen sectoren: een in aanmerking te nemen 
gegeven

Rechtenbeheerders zijn organisaties die van oudsher op nationale grondslag zijn opgericht en 
ingericht. Deze richtlijn is de eerste wettekst van de Europese Unie die gericht is op het 
onderling afstemmen van de voorschriften die noodzakelijk zijn voor een deugdelijk 
functioneren van deze organisaties. In de lidstaten is er sprake van allerlei uiteenlopende 
systemen en praktijken. 

Met het oog op deze situatie dienen de in de wettekst opgenomen vereisten te voldoen aan het 
subsidiariteitsbeginsel en moet de lidstaten de keuze worden gelaten om aan het niveau van 
goed bestuur en transparantie bij de rechtenbeheerders strengere regels te stellen. De richtlijn 
waarborgt m.a.w. een minimumniveau van harmonisatie. De richtlijn laat het voortbestaan 
van nationale praktijken onverlet zoals de systemen voor verlening van uitgebreide collectieve 
licenties.

Het eerste deel van de richtlijn, dat op de rechthebbenden in alle sectoren van toepassing is, 
stemt hiermee overeen. Het is derhalve van belang om na te gaan of de voorschriften niet 
alleen voor de muzieksector relevant zijn maar ook voor de reprografie, voor de audiovisuele 
sector enz.
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De rapporteur is ten slotte van plan in te gaan op de implicaties van de verwijzing naar de 
dienstenrichtlijn 2006/123/EG.
Na deze opmerkingen van algemene aard volgt de bespreking van bepaalde specifieke 
onderdelen van het wetsvoorstel in het licht van de drie doelstellingen.

Doelstelling 1: Bescherming van de belangen van de kunstenaars en behoud van de 
culturele verscheidenheid 

Een beter functioneren van de rechtenbeheerders waarbij met de belangen van de leden 
rekening wordt gehouden en een transparant auteursrechtenbeheer wordt gevoerd, is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de bescherming van de belangen van de rechthebbenden. Als 
aan deze voorwaarde wordt voldaan worden alle makers passend beloond en niet alleen 
degenen die commercieel succes hebben, en wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van 
de culturele verscheidenheid.

De rapporteur heeft in verband hiermee het volgende op te merken. 

Allereerst dient de definitie van de term "rechtenbeheerder" in artikel 3, onder a) te worden 
gewijzigd. Het is onder meer nodig dat de filialen van de rechtenbeheerders aan dezelfde 
eisen voldoen.

Ten tweede wordt in het voorstel onvoldoende rekening gehouden met de bestaande 
marktsituatie waarin commerciële bedrijven en agenten soortgelijke activiteiten ontplooien en 
de rechtenbeheerders beconcurreren. Voor deze natuurlijke of rechtspersonen zullen 
specifieke voorschriften moeten gelden.

De vrijheid van rechthebbenden om zelf te bepalen welke rechten of werken zij in beheer te 
geven en de vrijheid om het beheer met een redelijke opzegtermijn te beëindigen (artikel 5), 
versterken hun positie. Uw rapporteur is voorstander van deze regeling maar plaatst twee 
kanttekeningen. In de eerste plaats mag van deze vrijheden geen misbruik worden gemaakt. 
Ter bescherming van alle makers moet voorkomen worden dat beroemde kunstenaars hun 
rechten of werken die lage beheerskosten vergen, in eigen beheer houden en alleen moeilijk te 
exploiteren werken of rechten in beheer geven. Deze praktijk kan immers de doeltreffende 
uitvoering van de missie van de rechtenbeheerders in gevaar brengen1. In de tweede plaats 
kan een grotere versnippering van rechten de samenvoeging van het repertoire bemoeilijken 
die nodig is voor de multiterritoriale licentieverlening voor meerdere repertoires. Zoals reeds 
in de inleiding is opgemerkt moet er een afweging tussen de verschillende doelstellingen 
worden gemaakt.

In algemene zin is uw rapporteur voorstander van de exclusiviteit van het beheer maar beseft 
ook dat in bepaalde sectoren, zoals de audiovisuele, onder deze term het geheel aan rechten 
voor één distributiekanaal wordt verstaan. Exclusief beheer neemt niet alleen het grootste deel 
van de makers in bescherming maar ook de commerciële gebruikers. De gebruikers 
beschikken immers over een grotere rechtszekerheid en lopen minder risico om voor het 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie C-127/73, BRT/Sabam, zie in deze zin ook de beschikking COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo tegen Sacem van 12 augustus 2002.
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gebruik van dezelfde rechten meerdere malen te moeten betalen.

De rapporteur onderschrijft de bepalingen die de rechthebbenden ertoe bewegen actief deel te 
nemen aan het functioneren van en het toezicht op de rechtenbeheerders. De algemene 
vergadering moet de spil zijn in het besluitvormingsproces en het toezicht, met inachtneming 
van de wijze waarop de rechtenbeheerders op nationaal niveau zijn georganiseerd1. Een goed 
bestuur veronderstelt ook een snelle besluitvorming en bepaalde besluiten moeten dan ook 
kunnen worden gedelegeerd aan het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent. Aangezien er 
verschillende categorieën rechthebbenden lid zijn van een rechtenbeheerder moeten deze 
categorieën evenredig vertegenwoordigd worden om belangenconflicten te voorkomen. Deze 
balans in de organisatie en functionering van maatschappijen is essentieel voor een beter 
bestuur. Het voorstel voor een richtlijn moet dan ook op bepaalde punten aangepast worden 
zoals bijvoorbeeld artikel 7, lid 8, dat ieder lid het recht geeft om "een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon" als gevolmachtigde aan te wijzen om de algemene 
ledenvergadering bij te wonen en te stemmen. De leden zouden alleen aan andere leden van 
dezelfde categorie een volmacht moeten kunnen verlenen. 

Zonder enige twijfel is artikel 10 over het beheer van inkomsten uit auteursrechten een van de 
belangrijkste bepalingen ter bescherming van de belangen van de makers. Het is gebruikelijk 
bij rechtenbeheerders om in afwachting van de verdeling de gelden te beleggen. Deze praktijk 
is op zich niet discutabel als de besluiten om te beleggen door de bevoegde organen op een 
transparante manier worden genomen en de rechtenbeheerder zich als goed huisvader 
gedraagt. Naar de mening van de rapporteur moeten de opbrengsten van de beleggingen aan 
de leden worden uitgekeerd. De rechtenbeheerders kunnen de beheerskosten alleen op deze 
gelden in mindering brengen als de meerderheid in de algemene ledenvergadering hiertoe 
toestemming heeft gegeven. 

De rapporteur zal nagaan of de in artikel 12, lid 1 genoemde termijn van "twaalf maanden na 
afloop van het boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn geïnd" kan worden verkort. Artikel 
12, lid 2, dat bepaalt dat rechtenbeheerders over de gelden mogen beschikken die na een 
termijn van vijf jaar nog niet zijn verdeeld omdat de rechthebbenden niet zijn gelokaliseerd, 
moet worden herzien in de zin dat de bestemming van deze gelden nader moet worden 
bepaald.

De nakoming door de rechtenbeheerders van hun verplichtingen, met name met betrekking tot 
de verdeling van de gelden, vereist dat de commerciële gebruikers tijdig alle bruikbare 
informatie verstrekken. De rapporteur betreurt dan ook dat artikel 18 hun daartoe geen enkele 
verplichting oplegt.

Doelstelling 2: optimalisering van de relatie tussen rechtenbeheerders en commerciële 
gebruikers in het belang van de consument. 

Afgezien van de bepalingen van titel 3 die uitsluitend de onlinemuzieksector betreffen, 
moeten, met het oog op de verbetering van de relaties tussen rechtenbeheerders en 
commerciële gebruikers, bepaalde artikelen in de titels 2 en 3 worden aangescherpt, herzien 
                                               
1 In bepaalde lidstaten wordt het toezicht, zoals bedoeld in artikel 8, namelijk uitgevoerd door de raad van 
bestuur. De instelling van een bijzonder orgaan is niet nodig.
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en uitgebreid.

Conflicten tussen de rechtenbeheerders en commerciële gebruikers komen niet minder vaak 
voor in landen die een vergunningplicht kennen voor de rechtenbeheerders (prior 
authorisation) of waar voor hen een contracteerverplichting geldt. Artikel 15 over 
licentieverlening is in dit opzicht echter van kapitaal belang.

De formulering van artikel 15, lid 2 over de berekening van tarieven in het kader van 
licentieverlening roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Enerzijds betreft de 
notie van "economische waarde van de rechten in het handelsverkeer" in het kader van een 
vrijwillige licentieverlening, een onvolledige overname uit de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, en is deze onduidelijk en verwarrend. De rechtenbeheerders moeten onder meer hun 
tariefbeleid openbaar maken. De rapporteur meent dat dit beleid niet alleen op objectieve 
criteria gebaseerd moet zijn maar ook op duidelijke en transparante criteria die vóór de 
onderhandelingen moeten worden gepubliceerd en eventueel aan de bevoegde nationale 
autoriteit als bedoeld in artikel 39, worden voorgelegd. De publicatie van een tariefbeleid mag 
niet in de weg staan aan de mogelijkheid voor de rechtenbeheerders om commerciële 
gebruikers andere tarieven aan te bieden, met name als er sprake is van een nieuw 
bedrijfsmodel. Anderzijds vindt de licentieverlening onder bepaalde omstandigheden niet op 
vrijwillige basis plaats. Daarom moet het voor lidstaten mogelijk zijn om de tarieven wettelijk 
vast te stellen. 

Rechtenbeheerders moeten over licentieaanvragen van commerciële gebruikers binnen een 
redelijke termijn beslissen. 

De rapporteur onderstreept de belangrijke rol die alternatieve geschillenbeslechting kan 
spelen om conflicten tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn op te lossen. De 
rapporteur kijkt naar de verschillende mogelijkheden om deze bepalingen aan te vullen. 
Indien de partijen niet in dezelfde lidstaat gevestigd zijn moet onder meer worden bepaald 
welk recht van toepassing is en welke rechterlijke instantie bevoegd is. De richtlijn verplicht 
de lidstaten niet tot de oprichting van een nieuwe rechterlijke instantie. 

Artikel 39 maakt ten slotte melding van bevoegde instanties die in elke lidstaat belast zijn met 
het toezicht op de naleving van de richtlijn. De lidstaten mogen niet verplicht worden om 
nieuwe toezichthoudende instanties in het leven te roepen. Deze instanties moeten echter wel 
voldoende onafhankelijk zijn, over voldoende personele en financiële middelen beschikken en 
een doeltreffend toezicht op de rechtenbeheerders kunnen uit oefenen.

Doelstelling 3: versterking van de eengemaakte digitale markt in het belang van de 
Europese burgers

Titel 3 van het voorstel voor een richtlijn beperkt zich tot de exploitatie van muziekwerken 
online. De rapporteur steunt de keuze van de Europese Commissie om dit tweede deel te 
beperken tot de muzieksector. De structuur en de behoeften van andere sectoren, zoals de 
audiovisuele sector, zijn geheel anders en vragen, voor zover van toepassing, om andere 
initiatieven. De rapporteur stelt voor om, in geval van het gebruik van muziekwerken, 
omroepen geheel van het toepassingsgebied van titel 3 uit te sluiten (artikel 33). In 
tegenstelling tot providers die onlinediensten aanbieden blijven omroepen toch vooral
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verbonden aan de notie van fysieke nabijheid.

De rapporteur heeft altijd het standpunt verdedigd dat het probleem voor de interne markt niet 
bestaat uit de verlening van multiterritoriale licenties. Het grootste probleem is het opnieuw 
samenvoegen van het wereldrepertoire om het verlenen van multiterritoriale en
multirepertoire licenties via een of meerdere "aanspreekpunten" mogelijk te maken.

De toepassing van de mededingingregels verhindert de invoering van een enkel aanspreekpunt 
in de EU (one stop shop). De invoering van een mechanisme van uitgebreide licenties in 
combinatie met de toepassing van het principe van het "land van oorsprong"1 levert geen 
oplossing voor de grote moeilijkheden die commerciële gebruikers ondervinden bij het 
samenvoegen van het repertoire. Derhalve lijkt de keuze voor bepaalde rechtenbeheerders om 
multiterritoriale licenties te verlenen (artikel 21), met een verplichting van deze 
maatschappijen om het repertoire van de andere beheerders te vertegenwoordigen (artikel 29), 
het meest voor de hand te liggen.

Een van de punten die in de door de rapporteur gehouden brede raadpleging naar voren komt 
is het vertrouwen van de belanghebbenden2 in de verwezenlijking van de "Global Repertoire 
Database". Het bestaan van een gedetailleerde, volledige en bijgewerkte databank 
vergemakkelijkt ontegenzeggelijk de multiterritoriale licentieverlening van meerdere 
repertoires tegelijk. 

Zoals hiervoor is aangegeven moet een afweging plaatsvinden tussen de door de richtlijn 
nagestreefde doelstellingen die bij de uitvoering met elkaar in strijd kunnen zijn. Bepaalde 
belanghebbenden zijn bang dat de samenvoeging van repertoire en de eventuele instelling van 
"hubs" uitsluitend het Engels-Amerikaanse repertoire ten goede komt en schadelijk is voor 
lokaal repertoire en de culturele verscheidenheid. De rapporteur zal met name aan dit aspect 
aandacht besteden. 

Opgemerkt dient te worden dat er momenteel in Europa meer dan 250 websites zijn die 
onlinemuziekdiensten verlenen en dat bijna geen enkele daarvan uitsluitend het Engels-
Amerikaanse repertoire aanbiedt3. Vervolgens hebben alle geraadpleegde aanbieders van 
onlinemuziekdiensten laten weten dat zij de beschikking moeten hebben over het 
wereldrepertoire of een zeer gevarieerd repertoire om hun diensten te kunnen aanbieden. 

Met het oog op het evenwicht tussen de verschillende doelstellingen van de richtlijn zal de 
rapporteur er met name op bedacht zijn dat de "must-carry-verplichting" in artikel 29 op 
zodanige wijze wordt geformuleerd dat aan de doelstelling van behoud van culturele 
verscheidenheid volledig recht wordt gedaan. Men zou ook kunnen overwegen 
rechtenbeheerders die multiterritoriale licenties verlenen te laten bijdragen aan de 
ontwikkeling en financiering van de culturele verscheidenheid in de lidstaten waarvan zij de 
repertoires vertegenwoordigen.

                                               
1 Overeenkomstig de richtlijn 93/83/EEG inzake satelliet en kabel.
2 Rechtenbeheerders, uitgevers en commerciële gebruikers.
3 http://www.pro-music.org/index.php


