Consultatieversie van 4 april 2022

Voorstel van wet tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en
enige andere wetten in verband met de verdere versterking van de positie van de maker
en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het
naburig recht (Wet wijziging auteurscontractenrecht)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wetgeving die de positie van
makers en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten van werken van letterkunde,
wetenschap of kunst respectievelijk uitvoeringen versterkt op het gebied van het
overeenkomstenrecht te verbreden en aan te scherpen en daartoe de Auteurswet, de Wet op de
naburige rechten en enige andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2, derde lid, komt te luiden:
3. De levering die vereist is voor gehele of gedeeltelijke overdracht, geschiedt bij een daartoe
bestemde akte. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden die in de akte staan vermeld of die
uit de aard en de strekking van de titel noodzakelijkerwijs voortvloeien. Bij gebreke van een akte
is de overdracht vernietigbaar door de maker.

B
Na artikel 25b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 25ba
1. De exploitatieovereenkomst op grond waarvan de maker het auteursrecht geheel of gedeeltelijk
overdraagt of waarin hij een exclusieve licentie verleent, geschiedt schriftelijk. Bij gebreke van een
schriftelijke exploitatieovereenkomst worden partijen geacht een niet-exclusieve licentie te zijn
overeengekomen.
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1. De verlening van een exclusieve licentie omvat alleen die bevoegdheden die uitdrukkelijk in de
exploitatieovereenkomst staan vermeld of die uit de aard of de strekking van de
exploitatieovereenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
C
Aan artikel 25c, eerste lid, wordt toegevoegd: De billijke vergoeding voor de verlening van
exploitatiebevoegdheid kan alleen dan tevens een vergoeding inhouden voor het in opdracht van
de exploitant verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het werk,
indien:
a. het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk niet significant is; of
b. de administratieve lasten van het maken van het onderscheid tussen de vergoedingen gelet op
de verwachte inkomsten van exploitatie van het werk en de overige omstandigheden van het geval
onevenredig zouden zijn.
D
Artikel 25e wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “ontbinden” vervangen door “opzeggen”, wordt na de eerste zin
ingevoegd “Onder een gedeeltelijke opzegging wordt mede verstaan het beëindigen van de
exclusiviteit van de overeenkomst en wordt “De voorgaande zin” vervangen door “De eerste zin”.
3. In het tweede lid wordt “ontbinden” vervangen door “opzeggen” en wordt “ontbinding”
vervangen door “beëindiging”.
4. In het derde en zesde lid wordt “ontbinding” vervangen door “opzegging”.
5. In het vijfde lid wordt in de eerste zin “In overeenstemming met artikel 6:267 BW vindt de
ontbinding plaats door een schriftelijke verklaring van de maker aan de wederpartij.” vervangen
door “De opzegging geschiedt door een schriftelijke verklaring van de maker aan de wederpartij.”
en wordt in de tweede zin “ontbinding” vervangen door “beëindiging”.

E
Artikel 25g wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd “Bij algemene maatregel van bestuur kan een exploitant
die publieke middelen ontvangt, verplicht worden zich aan te sluiten bij de door de Minister van
Justitie aangewezen geschillencommissie.”.
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2. In het vierde lid wordt aan het eind van de zin toegevoegd “, alsmede nadere regels worden
gegeven en voorwaarden worden gesteld ter uitvoering van de verplichte aansluiting bij de
geschillencommissie bedoeld in het eerste lid”.
F
Artikel 45d, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Na de tweede zin wordt ingevoegd: Degene die het filmwerk beschikbaar stelt voor het publiek
op zodanige wijze dat het filmwerk voor de leden van het publiek op een door hen individueel
gekozen plaats en tijd toegankelijk is, is aan de makers van het filmwerk een proportionele billijke
vergoeding verschuldigd, indien deze beschikbaarstelling geschiedt tegen betaling door de leden
van het publiek.
2. In de vierde zin (nieuw) vervalt “, met uitzondering van de beschikbaarstelling van het
filmwerk op zodanige wijze dat het filmwerk voor de leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen tijd en plaats toegankelijk is,”
3. In de vierde zin (nieuw) wordt “aan de hoofdregisseur en de scenarioschrijver van het filmwerk
die deze rechten aan de producent heeft overgedragen” vervangen door “aan de makers van het
filmwerk die deze rechten aan de producent hebben overgedragen”.
ARTIKEL II
De Wet op de naburige rechten wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid alsmede de aanduiding "1." voor het eerste lid vervallen.
2. De zinsnede “met uitzondering van artikel 45d, tweede lid, derde volzin” vervalt.
B
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt “, alsmede het verlenen van een exclusieve licentie” en aan het tweede
lid wordt toegevoegd “Bij gebreke van een akte is de overdracht vernietigbaar door de uitvoerend
kunstenaar.”.
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2. In het derde lid vervalt “of het verlenen van een exclusieve licentie”.

ARTIKEL III
Artikel III van de Wet auteurscontractenrecht vervalt.

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL V
Deze wet kan worden aangehaald als de Wet wijziging auteurscontractenrecht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

