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Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor 
Veiligheid & Justitie 

 
 
Amsterdam, 6 juni 2014 
 
Betreft: downloadverbod, thuiskopie en EU consultatie 
 
 
 
 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
Namens Platform Makers (het samenwerkingsverband van de Nederlandse 
beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en uitvoerend kunstenaars) en de ruim 
30.000 bij de leden van Platform Makers aangesloten auteurs en artiesten vraag ik uw 
aandacht voor het navolgende. 
 
Arrest van het Europese Hof van Justitie 
 
Platform Makers heeft 10 april jl. kennis genomen van het arrest van het Europese Hof 
van Justitie in de zaak ACI Adam BV cs versus Stichting de Thuiskopie en Stichting 
Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT), alsmede van de brief van het kabinet 
aan uw Kamer van 17 april jl. 
 
Hoewel Platform Makers de effectiviteit en wenselijkheid van een downloadverbod 
betwijfelt, is het gevolg van dit arrest dat downloaden uit illegale bron in Nederland een 
onrechtmatige daad is. Vast staat na het arrest dat alleen middels aanpassing van de 
Europese Richtlijn verandering in deze situatie te brengen is. 
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Het kabinet schrijft in haar brief geen aanleiding of noodzaak te zien om naar aanleiding 
van het arrest de Nederlandse wet aan te passen. Het kabinet is derhalve naar wij begrijpen 
niet van plan downloaden uit illegale bron expliciet strafrechtelijk te verbieden, noch wil 
het kabinet de thuiskopie exceptie in de Auteurswet wijzigen. 
 
Wij zijn blij met deze keuzes van het kabinet en verzoeken u deze beleidslijn te steunen.  
 
Afschaffing van de thuiskopie exceptie zou invoering van een algeheel verbod op het 
maken van thuiskopieën betekenen en zou daarnaast en daarmee tot een belangrijke 
vermindering van inkomsten voor auteurs en artiesten leiden. Platform Makers betwijfelt 
de handhaafbaarheid van een individueel downloadverbod, maar meent dat een algeheel 
kopieerverbod zo mogelijk nog minder te handhaven en zonder meer onwenselijk is. De 
opbrengst van handhaving van een dergelijk verbod zou het vervallen van de onlangs 
herstelde opbrengsten van de thuiskopieheffing, zeker voor auteurs en artiesten, nooit 
kunnen compenseren. Niet in de laatste plaats omdat de verdeling van Thuiskopiegelden 
op basis van (om en nabij) 1/3 auteurs, 1/3 artiesten en 1/3 producenten een aanzienlijk 
rechtvaardiger verdeling van gelden oplevert dan de verdeling van eventuele door 
individuele handhaving door de producent geïncasseerde gelden, zo dergelijke 
opbrengsten al een reële omvang zouden kunnen bereiken.  
Dit nog los van de gevolgen die een dergelijk verbod op het thuiskopiëren voor de privacy 
van de consument en voor de steun voor het auteursrecht zouden hebben. 
 
Wij verwijzen in dit kader graag naar de reactie die de Consumentenbond mede namens de 
(tevens bij Platform Makers aangesloten) artiestenbonden Ntb en FNV KIEM op 12 mei jl 
aan u zond.  
 
EU consultatie Auteursrecht 
 
Platform Makers is met het kabinet van mening dat hervorming van met name het auteurs- 
en naburig recht online in Europa van belang is. Op diverse punten menen wij echter dat 
hierbij meer ambitie op zijn plaats is en enkele accenten anders gelegd zouden moeten 
worden. 
Als bijlage bij deze brief zenden wij u ter informatie de reactie namens onze leden op de 
EU Consultatie. 
 
Enkele belangrijke hoofdlijnen: 
 

- auteurs en artiesten zijn (evenals overigens consumenten) nadrukkelijk niet gebaat 
bij een systeem van open normen (‘fair use’); een systeem dat immers louter 
rechtsonzekerheid voor met name de zwakkere marktpartijen zou creëren; 

- Platform Makers bepleit harmonisatie van de verschillende Thuiskopieregimes in 
de verschillende lidstaten –zie o.m. Hoofdstuk IV. Private copying and 
reprography (vooruitlopend daarop is overigens goed te constateren dat de huidige 
thuiskopietarieven in Nederland gebaseerd zijn op een benchmark van de tarieven 
in de vergelijkbare landen om ons heen); 
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- Tevens bepleiten wij diverse aanpassingen van het auteurs- en naburig recht ter 
versterking van de positie van auteurs en artiesten en ter verbetering van de 
werking van het auteurs en naburig recht online (zie onder meer beantwoording 
van de vragen 7, 20, 22, 23, 36, 37, 40, 41 en 72). 

 
 
Platform Makers is uiteraard altijd voor een nadere toelichting op bovenstaande punten 
beschikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Platform Makers, 
 

 
 
Erwin Angad-Gaur 
voorzitter 


