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Excellentie,
Hierbij ontvangt u de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op de consultatie
over de Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
Ontwikkelingen vragen om krachtiger toezicht op CBO's
Ondernemers willen betaald worden voor hun producten en diensten en wij vinden het
derhalve volstrekt normaal dat ook "makers" voor hun creatieve werken betaald worden
in de vorm van auteursrecht en naburig recht.
Het draagvlak om hiervoor te betalen neemt onder ondernemers wel af door een aantal
ontwikkelingen. Zo neemt het aantal collectieve beheersorganisaties (CBO's) dat
verschillende claims neerlegt steeds verder toe. Ook de hoogte en grondslagen van de
tarieven leiden tot hogere rekeningen, terwijl we meer beperkingen zien in de gegeven
vrijwaring. De tarieven en voorwaarden komen in belangrijke mate tot stand vanuit de
economische machtspositie van de CBO's, die de facto vaak een monopolie positie
hebben. Ook technologische veranderingen hebben grote invloed op de wijze van
gebruik en openbaarmaking van muziek en beeld, waardoor klantgedrag in vele sectoren
sterk verandert. Er is veel overleg over "betalen voor daadwerkelijk gebruik", maar door
de opstelling van de CBO's zijner weinig aanpassingen die tot modernisering op dit
vlak leiden. Tot slot zien we een voortdurende worsteling rondom kortingen die de
CBO's aan brancheverenigingen verstrekken in ruil voor het uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van de CBO's.
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Om het draagvlak te behouden en onrust in de markt te voorkomen hebben zowel de
individuele gebruikers (en hun vertegenwoordigende brancheorganisaties) enerzijds als
de CBO's anderzijds een krachtige toezichthouder nodig. Vanuit die optiek hebben wij
naar de voorgestelde wijzigingen gekeken.
Toezicht op tariefsverhogingen wordt uitgehold
Met de aanscherping van de wet Toezicht in 2013 heeft het College van Toezicht op de
CBO's (verder te noemen: College) een aantal bevoegdheden gekregen, die bijdragen
aan een betere balans in de tarieven en voorwaarden van CBO's, die van nature een
monopolistische positie hebben ten opzichte van de gebruikers.
Zoals blijkt uit de toelichting op het wetsvoorstel zijn CBO's nu op grond van artikel 3,
eerste lid, onderdeel c, verplicht om voorafgaande schriftelijke instemming aan het
College te vragen voor eenzijdig voorgenomen tariefverhogingen. Op grond van artikel
3, vierde lid, onthoudt het College zijn toestemming aan een verhoging —kort gezegd —
indien deze buitensporig is.
Dit wetsvoorstel leidt tot een verslechtering, omdat deze bevoegdheid van het College
tot instemming vooraf geschrapt wordt. De verplichting om het college te informeren
over een tariefsverhoging die in de plaats komt (artikel 5) kan niet voorkomen dat
CBO's straks vrij spel krijgen in het bepalen van tariefsverhogingen. Dit verslechtert de
toch al door gebruikers als onevenwichtig ervaren machtsverhouding tussen de
(vertegenwoordigers van) gebruikers en de CBO's.
Wij verzoeken u met klem deze wijziging ongedaan te maken, zodat het College blijvend
vooraf tariefstijgingen kan beoordelen en indien nodig afwijzen.
Voorstellen voor sterker toezicht en eerlijke positie gebruikers in besluitvorming
Zoals aangegeven kan het College instemming onthouden bij een buitensporige
verhoging van het tarief. Door het onthouden van de instemming te koppelen aan een
buitensporige verhoging, is de betreffende bepaling in de wet materieel inhoudsloos,
omdat het bij een buitensporige verhoging gaat om een verhoging die geen weldenkend
mens (en dus ook niet de bestuurders van de CBO's) zou willen voorstellen. Het begrip
`aanmerkelijke' verhoging biedt betere aanknopingspunten voor toetsing door het
College. Aanmerkelijk is een verhoging die behoorlijk fors uitgaat boven een
indexering. Veel Geschillencommissies hanteren daarbij de richtlijn, dat het daarbij gaat
om een verhoging van meer dan 10%.
Wij verzoeken dan ook om het College de bevoegdheid te geven om zijn instemming te
onthouden bij een aanmerkelijke verhoging (inplaats van een buitensporige verhoging).
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We onderschrijven de aanpassing in de wet om naast verhogingen van bestaande
tarieven ook "nieuwe tarieven" onder de werking van het toezicht te brengen. Het is
echter onvoldoende dat de bevoegdheden voor het College niet verder strekken dan de
informatieplicht voor CBO's als "besluit van wezenlijke invloed". Het toezicht zal
onvoldoende effectief zijn om mogelijk grote kostenstijgingen voor gebruikers als
gevolg van nieuwe tarieven tegen te houden. Sinds de wijziging wet Auteursrecht zijn er
al drie partijen bijgekomen die een nieuwe claim en nieuwe tarieven bij gebruikers van
beeld neer willen leggen. En het is niet uit te sluiten dat er nieuwe organisaties bij
komen. Gebruikers worden geconfronteerd met een steeds hogere totale rekening
doordat nieuwe rechthebbenden nieuwe tarieven leggen bovenop de al bestaande
claims. Deze praktijk ondermijnt het draagvlak bij ondernemers om te betalen voor
auteursrechthebbenden en rechthebbenden op een naburig recht, immers het product
(het beeld of het muziekstuk) dat gebruikers gebruiken of afnemen, verandert in geen
enkel opzicht. Voor gebruikers is dit een onverteerbare zaak.
Wij verzoeken u om in de wet te verankeren dat het College ook voorafgoedkeuring
moet verlenen voor het instellen van nieuwe tarieven door CBO's. Nieuwe tarieven
moeten daarbij beoordeeld worden op de "aanmerkelijke verhoging" van de kosten
voor gebruikers.
Naast eerlijke tarieven is ook van belang dat de hoeveelheid die aan de gebruikers in
rekening wordt gebracht juist is. De rekening wordt immers bepaalt door tarief maal
gebruik. Uit de praktijk ontvangen we regelmatig klachten hierover. Het door de CBO's
aangenomen gebruik is vaak niet in overeenstemming met het werkelijke gebruik.
CBO's zouden verplicht moeten worden om in hun communicatie duidelijk aan te geven
op basis van welk verbruik kosten in rekening gebracht worden, op basis van welke
aannames en berekeningen deze omvang bepaald is, en welke mogelijkheden de
ondernemer heeft om de hoeveelheid te corrigeren voor werkelijk verbruik.
Wij verzoeken u om voor alle CBO's een wettelijke plicht op te nemen om individuele
gebruikeYs te informeren over het gebruik en de achterliggende aannames bij het in
rekening brengen van kosten.
Verder willen wij en onze leden als gebruikers in de procedure waarin de CBO's
voorafgaand om instemming vragen voor (een) tariefverhogingen) betrokken worden
en de wettelijke mogelijkheid krijgen om als belanghebbenden bezwaar te maken tegen
de voorgenomen tariefsverhoging. De huidige auteursrecht-wetgeving, inclusief de
wetgeving met betrekking tot het toezicht op de CBO's, miskent de positie van de
gebruikers, die tenslotte de vergoedingen die worden opgelegd moeten betalen,
volledig. De gebruikers hebben in de procedures nauwelijks een positie en zijn
`overgeleverd' aan de macht van de CBO's.
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Wij verzoeken u daarom om uitdrukkelijk in de wet op te nemen dat gebruikers c. q. hun
vertegenwoordigeYs een formele positie krijgen in de besluitvormingsprocedures) van
de Wet Toezicht op de CBO's. Zij moeten niet alleen een mogelijkheid krijgen voor
bezwaar en beroep, maar ook betrokken worden bij de consultaties over voorgenomen
voorwaarden of nieuwe of hogere tarieven.
Doorberekening toezichtskosten
Wij zien steeds vaker dat toezichtskosten worden doorberekend aan degenen die onder
een wettelijk kader van toezicht vallen, zo ook in dit wetsvoorstel. Het lijkt erop dat een
bezuinigingsmaatregel van het departement afgewenteld wordt op ondernemers. Dit
leidt tot een lastenverzwaring voor bedrijven en extra adminïstratieve lasten. Het is
hierbij aannemelijk dat de CBO's zullen trachten de extra kosten door te schuiven naar
de gebruikers.
We verzoeken u daarom primair om het toezicht uit de algemene middelen te
bekostigen. Als dat niet mogelijk is moet in de wet verzekerd worden dat deze kosten
niet doorberekend kunnen worden aan betalingsplichtige gebruikers.
Graag bereid tot nadere toelichting,

Met vriendelijke groet,

~'' -~_-.
mr. J. M. Lammers
directeur Economische Zaken

