Rapportage van de Vergadering van Aangeslotenen van de Federatie
Auteursrechtbelangen op maandag 6 december 2022

De eerste statutaire Vergadering van Aangeslotenen heeft vanwege de coronamaatregelen in
de vorm van een videovergadering moeten plaatsvinden. De geplande fysieke bijeenkomst
in Beeld en Geluid Den Haag, met externe sprekers, wordt uitgesteld tot volgend jaar.
Alleen het formele gedeelte, de goedkeuring van het activiteitenplan van de Federatie en het
budget voor de collectieve bestedingen in 2022, is voor vandaag geagendeerd.
Goedkeuring Activiteitenplan
Een korte samenvatting van het activiteitenplan:
Steunfonds Rechtensector: Inmiddels is er 20 miljoen subsidie verdeeld; de uitvoering loopt
via de VOI©E-leden. Op initiatief van stichting NORMA is de website Cultuurexplosie.nu
opgezet, waar rechthebbenden hun met hulp van het steunfonds gemaakte werken kunnen
promoten. De website is vorige maand in een feestelijke bijeenkomst door minister Van
Engelshoven van OCW geopend. Mogelijk komt er binnenkort meer geld beschikbaar.
In het kader van de contacten met overheid en politiek wordt het kwartaaloverleg tussen de
Federatie en de drie relevante ministeries voortgezet.
Ontwikkelingen wetgeving: Op 20 januari vindt een Commissiedebat auteursrecht plaats,
waar onder meer het auteurscontractenrecht en het toezicht door het CvTA zijn
geagendeerd. (Inmiddels verzet naar 13 april 2022.) Concept wetgeving
auteurscontractenrecht wordt vermoedelijk eind 2021 in consultatie gegeven. Op gebied van
EU voorstellen gaat de aandacht onder andere uit naar de Digital Services Act, over
aanscherping van verantwoordelijkheden voor grote digitale platformen; het behoud van de
uitgangspunten van artikel 17 van de Auteursrechtrichtlijn: de value gap bepaling; het
belang van collectief beheer voor rechthebbenden en consumenten; de reparatie van het
RAAP arrest: herstel van de wederkerigheid.
Technologische ontwikkelingen: De Federatie zal een begin maken met het monitoren van
technologische ontwikkelingen die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het
auteursrecht, zoals AI. Het bestuur beraadt zich op welke wijze dit het best kan worden
gedaan.
Dossier Arbeidsmarktagenda, Platform ACCT: De Federatie neemt deel in de werkgroep
Auteursrecht en in drie sub-werkgroepen daarvan, over promotie en bewustwording van
auteurs- en aanverwante rechten, over ACR, en over onderzoek: samen met OCW wordt
onderzoek voorbereid naar het verdienvermogen van makers.
Onderwijsproject: dit goed lopende project wordt ook in 2022 gecontinueerd. Begin 2022
wordt een nieuwe les over het thema muziek gemaakt, met medewerking van twee bekende
influencers die een challenge aangaan. Hiervoor heeft EUIPO € 60.000 subsidie beschikbaar
gesteld.
Collectieve handhaving: De Federatie, BREIN en de Nederlandse internetaanbieders hebben
onlangs namens alle rechthebbenden een ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend.
Hiermee is overeenstemming bereikt over het blokkeren van websites met content die

volgens de rechter inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten. Het overleg is
tot stand gekomen en begeleid door de ministeries van J&V en EZK.
Voorlichting voor toezichthouders: samen met VOI©E wordt bekeken op welke wijze
(nieuwe) toezichthouders beter kunnen worden voorbereid dan wel uitgerust voor het
uitvoeren van toezicht op hun CBO. VOI©E verwacht in 2022 te kunnen starten met een
opleidingsprogramma.
Onderzoek bijdrage auteursrecht aan de nationale economie: Het lijkt erop, afgaande op
geluiden uit de kring van ambtenaren, dat in 2022 weer een onderzoek uitgevoerd gaat
worden. Het is nog niet duidelijk wie hierin leidend zal zijn. De Federatie zal in elk geval bij
het onderzoek betrokken worden.
Communicatiebeleid: Het gezamenlijke bureau van de Federatie en VOI©E beheert twee
websites die in Nederland de standaard zijn voor informatie over auteursrecht en naburige
rechten, auteursrecht.nl, waar ook informatie over de Federatie te vinden is, plus een
pendant speciaal op de jeugd gericht: auteursrechtvoorjou.nl. Verder worden voor interne
communicatie het ‘Nieuws van het Lange Voorhout’ en ‘Focus op auteursrechtbelangen’
verspreid, en voor een wat breder publiek is er de wekelijkse nieuwsbrief van VOI©E:
VOI©Email.
Het activiteitenplan 2022 van de Federatie Auteursrechtbelangen is bij algemene stemmen
goedgekeurd.
Goedkeuring begroting collectieve bestedingen
De Federatie heeft zelf niet echt een begroting, omdat de uitvoering en financiering van de
onder auspiciën van de Federatie vallende activiteiten zijn overgeheveld naar VOI©E. De
Federatie heeft nog wel een kleine reserve, die voorlopig wordt aangehouden. Omdat er
enige verwarring bleek te bestaan over wat de VvA nu precies goedkeurde, is toegelicht dat
er drie begrotingsposten zijn die door de Federatie moeten worden goedgekeurd, maar die
in feite onder de begroting van VOI©E vallen. Het gaat hierbij om bijdragen voor de
collectieve handhaving, de collectieve voorlichting en Platform Makers.
De vergadering is akkoord gegaan met de begroting 2022 van de Federatie
Auteursrechtbelangen, onder voorbehoud van eventuele opmerkingen naar aanleiding van
een toelichting die later is toegezonden; hierop zijn geen opmerkingen ontvangen.
Vergadering(en) in 2022
De jaarvergadering ter goedkeuring van activiteiten en begroting vindt plaats op
maandag 12 december 2022.
Mogelijk dat de uitgestelde themabijeenkomst die gehouden zou worden op 6 december
2021 in Beeld en Geluid Den Haag in het voorjaar plaatsvindt; de datum wordt dan nog
bekendgemaakt.

