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Door Werner Schlosser

olgens architect Aart Bos heeft

zijn creatie een ‘levendig en afwis-

selend gevelbeeld’ en is het gebouw

geïnspireerd op ‘de laatmoderne Italiaanse bak-

steenarchitectuur, die zo’n 50 jaar geleden ook

veel in de Hollandse traditionele bouw te zien

was’. Eurocommissaris mr. drs. Frits Bolkestein,

die de openingshandeling verrichtte, noemde de

bouwstijl ‘opvallend in positieve zin’, en ook

Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/

Stemra, toonde zich ‘tevreden over wat er nu in

fysieke vorm bereikt is’. Maar ook over de hoge

graad van samenwerking in het nieuwe

‘copyright house’ kan hij content zijn.

Het pand huisvest immers naast

Buma/Stemra, onder de vlag van

CEDAR, elf rechtenorganisaties: Stich-

ting Beeldrecht, Musi@opy, Stichting

Burafo, Stichting Foto Anoniem, Stich-

ting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting

Nieuwswaarde, Stichting Publicatie- en

Reproductierechten Organisatie, Stich-

ting Reprorecht, Stichting Scrio en

Stichting Thuiskopie. Ook de interna-

tionaal opgezette organisatie IMJV

heeft haar intrek in het pand genomen.

IMJV is een samenwerkingsverband

van Buma/Stemra, de Britse MCPS/PRS-Allian-

ce, het Amerikaanse ASCAP en het Canadese

SOCAN. De vier organisaties werken samen aan

een ‘shared service center’ waarin de back-office-

activiteiten zullen worden samengevoegd. Ook

de Stichting BREIN (Bescherming Rechten En-

tertainmentindustrie Nederland), waarin de

industrie, detailhandel en Buma/Stemra hun

krachten bundelen bij de bestrijding van audio-,

video- en overige entertainmentpiraterij, is in het

nieuwe pand in Hoofddorp gevestigd.

Veranderingen
Bolkestein, die binnen de Europese Commissie

verantwoordelijk is voor de interne markt en fis-

cale aangelegenheden, en in die hoedanigheid

verantwoordelijk is voor het totstandkomen van

Europese auteursrechtelijke afspraken, noemde

in zijn toespraak het onder één dak samenbrengen

van een groot aantal auteursrechtenorganisaties

‘een heel waardevol initiatief’. “Een dergelijke

krachtenbundeling brengt niet alleen schaalvoor-

delen met zich mee, maar versterkt ook uw

mogelijkheden om te reageren op de vraag,

hetgeen essentieel is voor de zich snel bewegende

wereld waarin wij nu leven”, aldus de Eurocom-

missaris. “Dit initiatief is volgens mij een voor-

beeld van samenwerking dat elders in Europa

navolging verdient.” Het succes van dit initiatief

zal volgens hem echter afhangen van de capaci-

teiten en creativiteit van alle auteursrechten-

organisaties die eraan deelnemen. “U zult onge-

twijfeld al uw creatieve vaardigheden moeten

aanspreken. De auteursrechtensector kampt met

aanzienlijke uitdagingen, vooral door de ontwik-

kelingen op het gebied van digitale technologie.

Internet heeft al veranderingen teweeggebracht in

de traditionele methoden van de maatschappijen

voor collectief beheer. U hebt zich moeten aan-

passen, en diensten moeten aanbieden die proce-

dures vereenvoudigen, die verdergaan dan de

traditionele concepten gebaseerd op territoriale

licentieverlening. En u hebt samenhangende en

werkbare oplossingen moeten vinden, vooral met

betrekking tot zaken, zoals het verlenen van

licenties in de internetomgeving. De komst van

het zogenaamde digitale-rechtenbeheer zal nieu-

we uitdagingen met zich meebrengen. In de EU

zijn wij ons van deze uitdagingen en mogelijkhe-

den bewust.”

Richtlijn
Hij noemde onder meer de richtlijn inzake het

auteursrecht in de informatiemaatschappij om dit

te illustreren. Deze is in juni van dit jaar in wer-

king getreden, en moet vóór december 2002 door

alle lidstaten in wetgeving zijn omgezet.

Volgens Bolkestein is de richtlijn, die

hij omschreef als ‘de hoeksteen voor

de aanpassing van de auteursrechten-

bescherming aan de technologische

ontwikkeling’, al toepasbaar: “Wij

bevinden ons nu in de uitvoeringsfase

van deze richtlijn. De Europese Com-

missie bespreekt momenteel de tenuit-

voerlegging van de richtlijn met alle

betrokken partijen en zal ervoor zor-

gen dat dit op een coherente manier

gebeurt en dat alle lidstaten de richtlijn

tijdig zullen uitvoeren. Dit is essen-

tieel. Het landschap verandert snel en

de richtlijn zou veel aan nut inboeten indien zij

niet onmiddellijk wordt toegepast.”

Piraterij
Als tweede punt dat hoog op de agenda van de

EC staat, noemde de commissaris ‘het probleem

van namaak en piraterij’. Zonder aan te geven

over welk(e) land(en) en welke formaten hij

sprak, meldde hij dat “het aantal in beslag geno-

men artikelen steeg van ongeveer 260.000 in

1999 tot bijna 6 miljoen in 2000. De doeltreffen-

de handhaving van intellectuele eigendomsrech-

ten en de bestrijding van namaak en piraterij zijn

voor de succesvolle werking van de interne markt

van cruciaal belang. In november 2000 heeft de

commissie een actieplan goedgekeurd. Dit zal

geleidelijk worden uitgevoerd en alle belangheb-

benden zullen hierbij worden betrokken, ook de

rechthebbenden. Een sleutelelement van het

Op 29 oktober jl. werd in Hoofddorp het nieuwe pand geopend van
Buma/Stemra, koepelorganisatie CEDAR (Centrum Dienstverlening Auteurs- en
aanverwante Rechten) en de IMJV (International Music Joint Venture). Een
stijlvol, statig gebouw, dat bijna doet vermoeden dat het met de veelvuldig
gememoreerde malaise in de branche wel meevalt…

“Auteursrechtrichtlijn nu al toepasbaar”

Eurocommissaris mr. drs. Frits Bolkestein:
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actieplan is een voorstel voor een richtlijn

betreffende handhaving van intellectuele eigen-

domsrechten. Mijn diensten werken momenteel

aan dit voorstel en ik verwacht dat de commissie

begin 2002 het voorstel zal kunnen indienen.

Door de uitbreiding van de EU is er nog meer

behoefte aan een doeltreffende handhaving van

intellectuele eigendomsrechtrechten en ik kan u

verzekeren dat de commissie bij de toetredings-

onderhandelingen prioriteit geeft aan een passende

bescherming van intellectuele en industriële

eigendomsrechten. Wij zullen er bij alle kandi-

daat-landen op aandringen om de instrumenten

en infrastructuur die noodzakelijk zijn voor een

effectieve handhaving, in gebruik te nemen.”

Music Licensor
Bolkestein constateerde dat efficiënt beheer van

het auteursrecht, door de uitdaging van het digi-

tale tijdperk, een internationaal vraagstuk gewor-

den is. Dit wordt onderstreept door de aanwezig-

heid van de IMJV in het nieuwe ‘copyright

house’. “Deze joint venture tussen de Nederlandse

auteursrechtenorganisatie en de Britse, Ameri-

kaanse en Canadese tegenhangers lijkt mij, zoals

meer initiatieven van dit type, een positieve ont-

wikkeling voor het beheer van muziekrechten.

Music Licensor (dat zich als ‘makelaar in online-

rechten’ opwerpt, red.) is eveneens een innoverend

mechanisme dat de mogelijkheden lijkt te hebben

om een positieve bijdrage te leveren aan het

beheer van rechten in de internetomgeving.”

Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/

Stemra, lichtte het Music Licensor-concept in

zijn toespraak nader toe: “Wij kijken

niet alleen naar het belang van de

rechthebbenden, maar ook naar het

belang van de gebruikers. De rechtheb-

bende verwacht van ons dat wij service

op maat bieden, een efficiënte operatie

uitvoeren en nieuwe mogelijkheden

creëren bij de exploitatie van zijn of

haar werken. De muziekgebruiker

moet makkelijk zijn weg kunnen vin-

den in auteursrechtland en, indien van

toepassing, bij één centraal loket zaken

kunnen doen. Ten aanzien van het laat-

ste heeft Buma/Stemra recent Music

Licensor ontwikkeld. Music Licensor

is geen nieuwe rechtenorganisatie,

maar vervult de rol van makelaar in

rechten. De huidige globalisering vereist een in-

ternationale aanpak. We hebben een businessmodel

gecreëerd dat een gevarieerd rechtenpakket beter

toegankelijk maakt. We kunnen daardoor de

kosten van de exploitatie verder terugdringen en

daarmee voldoen aan de eisen van deze moderne

tijd.”

‘Woelig water’
In deze tijd bevindt het auteursrecht zich ‘in woe-

lig water’, aldus Vervoord. “De komst van nieuwe

technologieën en nieuwe media zorgt voor veran-

deringen die zich in een hoog tempo voltrekken.

Politiek, wetenschap en consument eisen, meer

dan vroeger, hun deel op in het debat over de rol

van het auteursrecht en de naburige rechten. In

het digitale tijdperk ligt veel perspectief verscholen

voor auteurs. Het biedt meer kansen hun werken

onder de aandacht te brengen. Rechtenorganisa-

ties, die het collectief beheer uitoefenen, spelen

daarop in en ontwikkelen nieuwe initiatieven. In

dat beleid staan verdere rationalisering en verdere

verbetering van de toegankelijkheid van de wer-

ken centraal.”

Evenwichtigheid
Inhakend op de woorden van Bolkestein zei Ver-

voord er ‘het volste vertrouwen in (te hebben) dat

de Europese overheid uitstekend op de hoogte is

van de situatie in onze branche en heel goed re-

kening zal houden met de bijzondere rol van

collectieve beheerorganisaties’. Hij plaatste ech-

ter ook enkele kanttekeningen: “De discussie

over de auteursrichtlijn werd beheerst door de

kwestie van de evenwichtigheid. Het gaat om de

balans tussen belangen van de rechtenhouders en

de belangen van degenen die toegang zoeken tot

informatie. (…) Het gevaar dreigt dat de balans

tussen het behoeden van informatievrijheid en de

bescherming van intellectueel eigendom fors

doorslaat ten gunste van het eerste. Het stimule-

ren van creativiteit en het bevorderen van cultuur

leggen het op dat moment af tegen de belangen

van gebruikers en consumenten.”

Regeringstoezicht
Ook op de gevolgen van nieuwe Nederlandse

wetgeving is Vervoord niet gerust, met name

waar het gaat over het regeringstoezicht. Mede

doelend op het besluit van de minister van Justitie,

dat het werk van de Opsporingsdienst Buma/

Stemra in de toekomst door de overheid zelf zal

worden uitgevoerd, zei hij: “De Tweede Kamer

kijkt nu naar een wetsvoorstel dat beoogt het

regeringstoezicht opnieuw in te richten voor die

vijf organisaties (die zich in Nederland bezighou-

den met collectief beheer, red.). De gevolgen

kunnen voor Buma, dat immers een vereniging is

en zich daardoor onderscheidt van de anderen,

tamelijk ingrijpend zijn. We vrezen dat wij veel

van onze slagkracht zullen verliezen als beslissin-

gen van tevoren door een toezichtorgaan gewogen

moeten worden. Minister Korthals heeft onlangs

gezegd dat alleen in extreme, uitzonderlijke ge-

vallen door de toezichthouder zal worden opge-

treden. De minister stel mij daarmee echter hele-

maal niet gerust.”

Frits Bolkestein: “Het landschap verandert snel en de richtlijn zou

veel aan nut inboeten indien zij niet onmiddellijk wordt toegepast.”

(Ton Kastermans Fotografie)
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