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Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer 
 
 
Amsterdam, 12 november 2020 
 
 
Geachte leden, 
  
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de beraadslaging tijdens het 
wetgevingsoverleg op maandagavond 9 november jongstleden. Over twee punten maken wij ons 
grote zorgen. 
  
Ten eerste is dat het amendement van de heer Van Dam (CDA) met betrekking tot 
persuitgeversrecht en artikel 17 van de Auteursrechtrichtlijn. Dit artikel 17 is bijzonder belangrijk 
voor alle rechthebbenden. Zie ook de inbreng van Platform Makers in dagblad Trouw op dit punt. 
  
In de Europese Unie is zes jaar onderhandeld over artikel 17 dat inhoudt dat grote aanbieders van 
online diensten waar gebruikers content kunnen delen, een licentie moeten verkrijgen van 
rechthebbenden. Deze zullen met de invoering van de Auteursrechtrichtlijn eindelijk een 
rechtmatige vergoeding verkrijgen voor het omvangrijke gebruik van hun werken. Wij pleiten al 
langer voor een snelle implementatie mede gezien de gevolgen van COVID19 voor alle 
rechthebbenden. 
  
Indien het betreffende amendement in stemming zou worden aangenomen, vrezen wij dat dit 
aanleiding zou kunnen zijn voor de Minister om artikel 17 niet te implementeren omdat hij het in 
strijd acht met de richtlijn. Dat zou voor alle rechthebbenden bijzonder slecht nieuws zijn. Wij 
verzoeken u dan ook dringend om dit niet aan te nemen. 
  
Het tweede punt betreft het andere amendement dat door het CDA tijdens het wetgevingsoverleg 
is ingediend op de Wet Toezicht om het ex-ante toerzicht op raamovereenkomsten te 
herintroduceren. Ook dit amendement ontraden wij. Het amendement zal de CBO's op achterstand 
zetten in een wetsvoorstel dat verder, na uitgebreide consultatie, in balans is. Die balans verdwijnt 
als dit amendement wordt aangenomen. Voor de verdere argumentatie verwijzen wij graag naar de 
inbreng die de voorzitter van brancheorganisatie VOICE, Fred Teeven, u zal sturen. 
  
Hartelijk dank voor uw aandacht, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Anne de Jong  
anne.de.jong@nvpi.nl, 06-54365770 
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