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1. lnleiding

ln deze notitie wordt een uitwerking gegeven van de vereisten waaraan CBO's moeten voldoen op
grond van in de Wet Toezicht neergelegde transparantieverplichtingen, in het bijzonder de
verplichtingen op grond van artikel 2p lid 1 sub c van de Wet toezicht en geschilfenbeslechting
collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (kortweg: Wet toez¡cht), Hiermee
vormt deze notitie een uitwerking van het Beteidskader toezícht cotlect¡eÍ beheer 2017 (CvTA, januari
2077), dat het CvTA vaststelde naar aanleiding van de Wet toezicht die op 26 november 2016 van
kracht is geworden.

2, Transparantieverplichtingen

Artikel 2p lid 1 sub c van de Wet toezicht verplicht CBO's tot actieve openbaarmaking van
'standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusíef kortingen',

Deze zogeheten transparantieverplichting is van toepassing op CBO's, maar bovendien op grond van
artikel 25d van de Wet toezícht ook op Onafhankelijke Beheersorganisaties (OBO's).

Naar aanleiding van deze bepaling in de Wet toezicht is discussie ontstaan tussen het CvTA en de
onder toezicht staande organisaties over de uitleg ervan in de praktijk. Dit is voor het CvTA aanleiding
Seweest hierover om een opinie te verzoeken aan Prof. Mr. P.B. Hugenholtz. De heer Hugenholtz
heeft zijn opinie op 24 september 2018 uitgebracht, welke is beoordeeld op aspecten van het
mededingingsrecht door mr. B.J. Drijber en van het contractenrecht/algemene voorwaarden door
prof. mr. A.s. Hartkamp. Deze opinie is als bijlage bìj deze notitie opgenomen.

Bij de uitvoering van het toezichtbeleid op het punt van de transparantieverplichtingen en de uitleg
van de begrippen uit artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht neemt het CvTA de opinie van de heer
Hugenholtz a ls uitgangspunt.
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Interpretatie en conclusies

Deze opinie handelt over de vraag welke door CBO's gehanteerde licentieovereenkomsten en
tarieven voorwcrp zijnvan de in de Wet Toezicht neergelegde transparantieverpliohtingen (art.
2p lid I sub c Wet Toezicht). Op grond van deze bepaling zijn CBO's verplichi tot actieve
openbaarmaking van "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven,
inclusief kortingen".

Ik bespreek dezevraagaan de hand van (1) de rechtvaardigingsgronden van deze
transparantieplichten; (2) de tekst en wetsgeschiedenis van de Wet Toezicht €n van de Europese
Richtlijn collectief beheer (Richtlijn20l4l26lEU), die aan de Wet Toezicht in haar huidige vorm
mede ten grondslag heeft gelegen; (3) de transparantieregels in de Duitse wetgeving ter zake van
het collectief beheer; en (4) vergelijkbare regels in het Boek ó van het nurgerlijk Wetboet<
(inzake 'algemene voorwaarden'), het telecommunicatierecht en het algemene
mededingingsrecht.

Aan deze analyse vooraf gaat een beschouwing over de doerstellingen en
rechtvaardigingsgrond(en) van de transparantieplichten, zoals deze uit de Richtlijn en Wet
Toezicht te kennen zijn, en die voor een juiste uitleg van dc relevante begrippen mede bepalend
behorend te zijn.

Tot slot zal, mede aan de hand van deze beschouwingen gepoogd worden betekenis te geven aan
het begrip "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarievcn, inclusief
koftingen".

I
2
3

4.

5

L



1. \ilaarom transparantie: economische en andere gronden

De transparantie-eisen in de Wct Toezicht zijn, evenals diverse andere regels in de wet, in de

eerste plàats terug te voeren op de economische wetmatighedcn van het collectieve beheer.

Colleciief rechtenbeheer vertoont de kenmerken van een onatuurlijk monopolie', dat wil zeggcn:

een monopolie dat economisch efficiënter is dan vrije mededinging. Zo'nkenmerk is

bijvoorbeèld de zeer hoge toetredingsdrempel waarïnee een nieuwkomer op dc markt wordt

gãconfronteerd. Nationaal en intemationaal repertoire is doorgaans exclusief, door middel van

ãansluit- en wederkerigheidscontracten, onder de bestaande rechtenorganisaties verdeeld. Het

opbouwen van een nieuwe rechtencatalogus vergt enoÍïne itrvesteringen. De database van SENA

olSUN4R is van onschatbare waarde, en valt moeilijk te dupliceren. Hier komen zogenoemde

'netwerkeffecten' nog bij. De economische waarde van een wereldrepertoire, dat door blanket

licensing kan wordengeëxploiteerd, is veel groter dan de som der delen. Ook de economies of
scale maken toetreding tot de markt voor nieuwkomers onaantrekkclijk. Vaste kosten van

incasso, administratic en repartitie dienen op een aanvankelijk zeer beperkte royaltyomzet

afgewenteld te worden, zodat bestaande CBO's ten opzichte van nieuwkomers grote (en wellicht

beslissende) concurrentievoordelen genieten. Dit'natuurlijke' monopolie wordt ten aanzien van

een aantal CBO's in Nederland (waaronder SENA) nog versterkl door een wettelijke

monopolie.l

Ten einde te voorkomen dat CBO's misbruik maken van hun natuurlijke c'q. wettelijke

machtspositie voorziet de Wet Toezicht in navolging van art. 16lid2 van de richtlijn in een

aantal verplichtingen waaraan marktspelcrs in een vrije markt normaliter niet behoeven te

voldoen, waaronder niet alleen de onderhavige transparantieplicht, maar ook het vereiste dat

"licentievoorwaarden zijn gebaseerd op objectieve en niet-discriminerende criteria" en tarieven

',billijk [zijn] in verhouding tot onder meer de economische waarde van het gebruik van de

rechten in het handelsverkeer" (art. 2 I lid 2).

Art. l6 lid 2, cerste zin vande Richtlijn luiclt: "Licentievoorwaarden zijn gebaseercl op objectieve en niet'

cliscriminerende cr.iteria. [.,.] Rechthebbenden ontvangen een passende vergoeding voor het gebruik van de

rcchten. Tarieven voor exclusieve rechten en rechten op vergoeding zijn redelijk in verhouding tot onder

meer cle economische waarde van het gebruik van cle rechtetr in het handel.sverkeer, gelet op de aard en

reikwijdtc van het gebruik van de werken en andere materie, en in vcrhouding tot de economische waarde

van de door de collectieve beheerorganisatie verstrekte dienst."

Het discriminatieverbod geldt echtel nict voor online-diensten die nog geen clrie jaar op de markt zijn.

Hiermee wil de dchtlijngèver de CBO's en gebruikers tuimte gunnen voor experimentele regelingen zonder

dat deze onmiddellijk precedentwerking krijgen,

Zie tevens Overweging 3l bij de Richtlijn:

Billijke en niet-discriminerende handelsvoorwaarden bij licentieverlening zijn met name van belang om

ervoor te zorgen dat gebruikers liccnties kunnen krijgen voor werken en ander materiaal, waarvan een

collectieve beheerorganisatie de rechten vcrtegenwoordigt, en om voor een passende vergoeding voor de

rechthebbenden te zorgen. Collectieve beheerorganisaties en gebruikers moeten daarom in goed veftrouwen

2
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licentieonderhandelingen voeren en tarieven toepasscn die op basis van objectieve en niet-discriminerende
criteria zijn vastgesteld.

De wettelijke transparantieplichten hangen direct samen met de verplichting die op de CBO's
rust om billijke en niet-discriminerende handelsvoorwaarden bij licentieverlening te hanteren.
Immers, indien deze licentievoorwaarden niet kenbaar zijn voor potentiele gebruikers c.q. voor
de toezichthouder kan deze verplichting door toezichthouders en marktdeelnemers niet worden
afgedwongen. Aldus ook de MvT brj de Wet vanT maartZ0l3:

Omdat marktwerking doorgaans ontbreekt, is er reden om ook vrijwillige beheersorganisaties onder het
toezicht te brengen en wettelijk te verplichten tot openbaarmaking van gegevens die inzicht bieden in hun
algemene en financiële beleid.2

Behalve economische (mededingingsrechtelijke) motieven spelen ook andere factorcn een rol bU
de transparantieplicht. De CBO's die onder de vigeur van een wettelijk monopolie opereren
(SENA, BUMA, St. Leenrecht. St. Reprorecht en St. De Thuiskopie) verrichten in wezen een
(semi-) publieke culturele taak. Ook om die reden is transparantie van licentievoorwaarden en
tarieven gewenst.

De tweeledige ratio van het toezicht op het collectief beheer wordt in het concept-wetsvoorstel
als volgt velwoord:

Extern toezicht op collectiefbeheer van auteursrechten is aangewezen omdat
cbo's en obo's een machtspositie hebben ten opzichte van rechthebbenden en
gebruikers, en vanwege de sociaal-culturele en financieel-economische belangen
die met collectief beheer zijn gemoeid.

Een híermee samenhangende ratio van de transparantieplichten, die zowel in de Europese als in
de Nederlandse discussie benadrukt wordt, is het vergroten van het vertrouwen in het collectief
rechtenbeheer. Zie O. 34 brj de Richtlijn:

Om het vertrouwen van rechthebbenden, gebruikers en andere collectieve beheerorganisaties in het behecr
van rechten door collectieve beheerorganisaties te vergrotcn, moet elke collectieve beheerorganisatie
voldoen aan specifi eke transparantievereisten. [.. .].

De interpretatie van de openbaarmakingsplicht m.b.t. ""standaardlicentieovcreenkomsten en
normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen" dient mede in het licht van deze beginselen
kenbaarheid van billijke en niet-discriminerende licentievoorwaarden en bevorderen van
vertrouwen in het collectief beheer - te gcschieden.

2 TK 2008-20 09,31 766, nr. 3, p. 2; zie tcvens TK 2000-2001 ,27 jj S, nr. 3, p. 10.
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2. De transparantieplichten in de Wet Toezicht en Richtliin20l4/26lEU

2.1 Algemeen kader

Art. 2 p lid 1 van de Wet Toezicht luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

Het College van Toezicht ziet erop toe dat een collectieve bchcersorganisatie ten minste de volgende

informatie openbaar maakt:

a) zijn statuten;
b) zijn lidmaatschapsvoorwaarden en de voorwaarden voor beëindiging van dc machtiging tot bcheer van

rechten, indien deze niet zijn opgenomen in de statuten;

c) çlatclaardliçç¡rrle_9--v,ffsstkauôlsnl!-4alnrcLtaçp0r-sçLrjkc larrcYpu igc-lusiçj-k-srungsn; [."]

Deze bepaling vormt een getrouwe implementatie van art.2l lid I van Richtlijn 20l4l26lEU, de

Richtlijn collecticf beheer. Deze bepaling luidt, voor zover hier relevant:

Openbaarmaking van informatie
1. De lidstaten zien e,op toe dat cen collecticve beheerorganisatic op zijn minst de volgende informatie

openbaar maakt:

a) haar statuut;

b) haar lidmaatschapsvoorwaarden en de voorwaarden voor beëindiging van de machliging tot beheer van

rechten, indien deze niet zijn opgenomen in het statuut;

c) ;tandaAn[jçgl1lsAlelgçl]kg¡nsten cn non¡gal toe$?ssclijke tarievcn. inclusief lcaningqn; [...ìr

Deze specifieke transparantie-eis kwam in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel (art. 19

richtlijnvoorstel) niet voor. Wel voorzag art. t8 van het richtlijnvoorstel in een inzagerecht m.b,t.

(onder meer) o'standaardlicentieovereenkomsten en toepasselijke tarieven". Dat deze

overeenkomsten en tarieven in de definitieve richtlijn voorwerp zijn geworden van een algemene

actieve openbaannakingsplicht is het gevolg van een amendement door de Commissie Cultuur en

Onderwijs (CULT) van het Europees Parlement.a In haar rapport onderstreept mw. Trüpel het

belang vàn maximale transparantie; het amendement wordt echter verder niet toegelicht. In de

dehniiieve richtlijn wordt de term "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke

tarieven, inclusief kortingen" niet gedefinieerd; in de toelichting bij de richtlijn valt ovcr de

precieze betekenis van deze bepaling evenmin iets te lezen'

De transparantieregels in de richtlijn bouwen voort op punt 6 van de (niet-bindende)

Aanbeveling van de Europese Commissie van l8 mei 20055:

"Cotlectieve rechtenbeheerders moeten de rechthebbenden en de commerciële gebruikers van het door hen

vertegenwoordigde repertoire, in kennis stellen van eventuele door hen gesloten overeenkomsten van

3 In de Engelse versie van de richtlijn gaat het om "stanciard liccnsins contmcts and sta¡tdatd aQpligÂhlç..tariff$.

itsbdnc*drssat¡dt"

a opinie van 1 juli 2013,2012101s0(coD), rapporteur Helga Trüpel, amendement nr. I I l.

5 Aanbeveling 2005173':.lEG van de Europese Commissie betreffende het collecticve grensoverschrijdende beheer

van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten, Brussel, l8 mei 2005.
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wederzijdse vertegcnwoordiging, van het tenitoriale toepassingsgebied van hun beheerstaken voor dat
repertoire en van de geldende tarieven."

Terzijde zij opgemerkt dat ds Richtlijn voorziet in minimum-harmonisatie. Het staat de liclstaten
van de EU derhalve vrij om strengere eisen op te leggen aan de beheersorganisaties (zie
Overweging 9 bU de Richtlijn). Dit blijkt uitdrukkelijk uit de aanhef van art. 2l lid I van de
richtlijn: "De lidstaten zien erop toe dat een collectieve bcheerorganisatie op züq¡qbrt de
volgende informatie openbaar maakt: 1,,.1".

De begrippen "standaardlicentieovereenkomsten" en "normaal toepasselijke tarieven" worden in
de huidige Wet Toezicht niet gedefìnieerd. Ook in de Richtlijn zoekt men tevergeefs naar een
definitie. In de Auteurswet of andere wetten komen deze begrippen evenmin voor.

Volgens de Memorie van Toelichting vormt deze bepaling weliswaar een implementatie van art.
2l van de richtlijn, maar: "[e]en soortgelijke opcnbaarmakingsverplichting als in dit artikel was
reeds opgenomen in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder (iii) van de Wet toezicht". Volgens
die, inmiddels niet meer geldende bepaling, strekte de openbaarmakingsplicht van de CBO's zich
onder meer uit tot:

(iii) openbaarmaking van de statuten, de geschillenrcgeling, het repartitiereglement, de tarieven, de
tariefgrondslagen, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de mate van representativiteit, de mate van
legitimiteit en de wijze waarop wel of geen vrijwaring wordt gegevcn voor claims van niet-
vertegenwoordigde rechthebbenden;

De Memorie van Toelichting bij de oude wet (Wet van 7 maaft 20131 geeft enig inzicht in de
betekenis van het onder de oude wet geldende begrippenkader. In haar toelichting op art. 3 lid I
van de (oude) wet, waarin het instemmingsrecht van het Coltege met (onder meer) besluiten tot
verhoging van standaardtarieven en besluiten tot vaststelling of wijziging van reglementen of
modelovereenkomsten werd geïntroduceerd, merkt de Regering op:

De thans in artikel 3, eerste lid, genoemde besluitcn die voorafgaande instemming van het College van
I'oezicht behoeven worden geherformuleerd. Het preventieve toezicht wordt daarmee u.r""nuouàigd 

"nbeperkt tot a) besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, b) besluiten tot verhoging van de
standaardtarieven en c) besluiten tot vaststelling ofwijziging van reglementen ofmodelovereenkomsten
betreffende de uitvoering ofhandhaving van auteufsrechten en naburige rechten. Het gaat daarbij met name
om repartitiereglementen, overeenkomsten waarbij verdeelorganisaties worden âangewezen en
standaardlicentieovereenkomsten of koepelcontracten met gebruikers. Bijgevolg behoeft bijvoorbeeld de
Rege ling additioneel kopiëren voor bladmuziek, die thans door de Stichting MusiOopy woidt aangebodcn,
straks bij wijziging de voorafgaande instemming van het College van Toezicht (vgl. infra, arlikel II). [... j
De thans in de wet voorziene categorie <andere modelovereenkomsten en reglementen> vervalt niet, maar
gaat op in de ruime notie <reglementen of modelovereenkomsten betreffende de uitoefening en handhaving
van auteursrechten ofnaburige rechten> dic bij dit wetsvoorstel wordt geïntroduceerd.

Ook de thans geldende Wet Toezicht voorziet in de regel dat bepaalde besluiten van
beheersorganisaties onderwotpen zijn aanpreventief toczicht en voorafgaande instemming van
het CVTA behoeven. Art. 3 bepaalt, voor zover hier relevant:

l. De volgende besluiten van een collectieve beheersorganisatie behoeven de voorafgaancle schriftelijke
insternming van hel College van Toezicht:
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a. een besluit tot wijziging van de statuten oftot ontbinding van de collectieve beheersorganisatie;

b, een besluit tot vaststelling of wijziging van reglementen of modelovereenkomsten betreffende de

uitoefening en handhaving van auteursrechten ofnaburige rechten;

Voorst verplicht aft. 5 lid I van de Wet Toezicht de CBO's er toe o'vooraf schriftclijk te

informeren over te nemen besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening door de

collectieve beheersorganisatie van haar taken".

2. 2 Concept-welsvoorstel

In het concept-wetsvoorstel, dat recenl onderwerp van consultatie is geweest, wordt mede naar

aanleiding van de evaluatie van de Wet door het WODC6 voorgestcld om

"modeloverecnkomsten" in art. 3 te vervangen door "algetnene vootwaarden". Verder worden de

in art. 5 van de huidige wet opgenomen informatieverplichtingen uitgebreid met enkele nieuwe

onderdelen; waaronder "f. de vaststelling of wij zigingvan modelovereenkomsten betreffende de

uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige rechten, met inbegrip van branche-

overeenkomsten,"

In de toelichting bij het concept (p. l1-12) wordt hierovcr opgemerkt:

Modelovereenk¡¡msten
Uit dc evaluatie blijkt in de eerste plaats dat behoefle bestaat aan meer duidelijkheid over het begrip

"modelovereenkomst". Besluiten over de vaststelling en wijziging van modelovereenkomsten dienen cbo's

voorafgaand ter goedkeuring aan het College voor te leggen (art. 3, eerste lid, onderdeel b). Door

verschillen van inzicht over de reikwijdte van het begrip "modelovereenkomst" is thans onduidelijk wat de

reikwijdte van het preventieve toezicht van hct College is. Daarom verduidelijkt dit wetsvoorstel dat onder
,,modelovereenkomst" ook wordt verstaan een "brancheovereEnkomst". Dit begrip wordt in de

artikelsgewijzc toelichting nader geduid. Voorts verplicht het wetsvoorstel cbo's niet langer voor

modelovereenkomsten instemming te vragen van het College, maar zijn cbo's verplicht het College

hierover te informeren. In plaats van de verplichting om instemming te vragen voor modelovereenkomsten,

komt de vcrplichting om algemenc voorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan het College.

In de artikelsgewijze toelichting bij het concept-voorstel (p. 24) valttelezen:

Hct gaat er bij dit onderdeel van het preventieve toezicht van het College om dat de voorwaarden, die een

cbo in vcrschillende rechtsbetrekkingen hanteert en die in beginsel niet onderhandelbaar zijn voor de

wederpartijen van de cbo, door het College kunnen wordcn getoetst. Het College toetst onder meer of
sprake is van gelijke behandeling, een zorgvuldige verdeling van gelden en of er voldoende rekening is

gèhouden met de belangen van betalingsplichtigen. Het voert dus een marginale toets uit. Het College

vormt zich hierbij geen oordeel over de belangrijkste concurrcntieparam€ters tussen parlijen, zoals tarieven.

Aangezien het College dus niet de gehele (modet)overeenkomst toetst, inclusief tarieven, is hct begrip
.,algemene voorwaarden" in dit verband passender. Daarom wordt in artikel 3, eerste lid, onderdeel b,

"modelovereenkomsten" vervangen door: algemene voorwaarden. Op grond van artikel 2p' eerste líd,

onderdeel c, zijn cbo's verplicht standaardlicentieovereenkomsten openbaar te maken. Ilieronder vallcn in

elk geval algemene voorwaarden.

ú M. de Cock Buning e.a., Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting,

woDC 20r6.
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3. Transparantieplichten in het Duitse auteursrecht

Het Duitse recht voorziet al sedert de algemene hervorming van het auteursrecht van 1965 in een
uitgebreide wettelijke regeling van het collectieve rechtenbeheer. Deze regeling heeft haar beslag
gekregen inhet Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (LhhWG), die in 1966 in werking trad en
vijftig jaar later bij de implementatie van de Europese richtlijn in 2016 werd vervangen door een
nieuwe wet, het Verwertungsgesellschaftengeselz (VGG).

Centraal in het Duitse systeem staat van oudsher de "Abschlusszwang": de CBO's zijn
wettelijkc verplicht met alle gebruikers onder'angemessen' (bilhjke) voorwaarden licenties af te
sluiten (art. l3 UrhWG). Voorts verplichtte art. l3 van de oude Duitse wet de CBO's tot
vaststelling van tarieven cn tot publicatie van daarvan, met inbegrip van tariefswijzigingen, in de
officiële Bundesanzeiger.T De ratio van deze dubbele verplichting was geleg en, zo blijkt uit de
wetsgeschiedenis en de rechtspraak, in het gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen dienen in het
algemeen belang gelijk behandeld te worden. Gelijke behandeling dient niet enkel het belang van
de gebruikers, maar ook dat van de CBO's, die zich door het hanteren van vaste tarieven
onderhandelings- en transactiskosten kunnen besparen.s Op grond van deze publicatieplicht zijn
alleen al meer dan 80 verschillende GEMA-tarieven in de Bundesanzeiger openbaar gemaakt.e

Het begrip 'Tarif werd in het UrhWG niet gedefinieerd. De krachtens de wet vastgestelde
tarieven golden als voor CBO's bindende prijslijsten en werden in de praktijk voor een veelheid
van geliiksoortiec ("typische") gebruikshandelingen vastgesteld. De CBO's ,r¡/aren echter niet
verplicht om voor ieder afzonderlijk geval een tarief vast te stellen.l0 In het Musikautomat-anest
overwoog het Duitse Bundesgerichtshof dat het doel van de wettelijk voorgeschreven tarifering
erin gelegen is "bestimmte Sachverhalte in ihren typischen Gegebenheiten schematisch zu
erfassen. Die praktische Anwendbarkeit eines Tarifs würde jedoch in Frage gestellt, wenn er auf
seiten des Musikveranstalters nicht in sachgerechter Differenzierung die typischen
Gegebenheiten, sondern die jeweiligen besonderen Umstände berücksichtigen würde." lr

7 Art. 13 lid 2 Urh'üG luidde: "Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, die Tarife und jede Tarifünderung
unverzüglich im Bunde.sanzeiger zu veröffentlichen."

8 ZieamtBegrundung, UFITA 1966, nr. 46,p.271,282; Dreier/Schulze,Urheberrechtsgesetz. Kommentar,
München: C.H. Beck, 4" druk, p. 1848.

e J. Reinbothe, in: D. Gervai s (ed..), Collective Management of Copyright and Relqted Rights,3" dr.

ro Dreier/Schulze, p. 1849,

rr Bundesgerichtshof I mei 1973,zaaklZP. 145/71 (..Musikautomat,'), GRUR 1974, 35.
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Een 'tarieP dient dus een zckere mate van abstractie te weerspiegelen. Het betreft een

standaardtypische gebruiksvorm, en kan geen rekening houden met iedere omstandigheid van het

geval.

Blijkens art. 13 lid I UrhWG vielen onder 'Tarife' ook de vergoedingsregels in zogenaamde

'Gesamtverträge', oftewel koepelovereenkomsten, die de CBO's op grond van de wet vcrplicht

waren af te sluitcn.12 Outsiders kunnen zich echter niet op deze tarieven, die doorgaans voorzien

in kortingen voor de bij de koepelovereenkomsten aangesloten gcbruikers, beroepen. De

publicatieplicht strekte zich uit tot de in 'Gesamtvertrage' opgenomen

'standardvergütungssätze' (vcrgoedingsregels), tenzij deze afzonderlijk als tarieven werden

gepubliceerd.rl

Naast de algemene publicatieplicht van art. 13 lid 2 UrhWG gold art. Z0lidZ sub (2) dat de

CBO's verplichtte de Duitse toezichthouder (het Deutsches Patent- und Markenamt) over

tarieven en wij zigingen informeren.

Het UrhWG is in de loop van 201ó vervangen door een geheel nieuwe wet, de

Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG), waarin de minimumnoffnen van de Europese richtlijn

zijn geimplementcerd. Diverse kenmerkende bepalingen uit de oude wet zijn echter behouden

gebleven, Zo voorziel art.34lid 1 VGG evenals voorheen in een 'Abschlusszwang', met dien

verstande dat het discriminatieverbod in de tekst van de nieuwe wet onder invloed van de

richthjn thans specifìck tot uitdrukking komt:

Die Verwertungsgesetlschaft ist verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenommcnen Rechte jedermann auf

Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzuräumen. Die Bedingungen müssen

insbesondere objektiv und nichtdiskriminierend sein und eine angemessene Vergütung vorsehen'

Ook de wettelijke verplichting voor CBO's om tarieven vast te stellen is in de nieuwe wet

gehandhaafd (art. 38 VGG), evenals de verplichting om mct gebruikersorganisaties

'Gesamtvertrage' af te sluiten (art. 35 VGG). Het begrip 'Tarifl wordt evenmin als in de oude

wet gedefinieerd. Het toezicht berust evenals voorheen bij het DPMA'

Niet gehandhaafd is echter de wettelijke verplichting tot publicatie van tarieven in de

Bundesanzeiger. In plaats daarvan implementeert art. 59 VGG de transparantieplichtcn van art.

2l van de Richtlijn. De CBO's zijn op grond hiervan verplicht op hun Internet-sites te

publiceren: "(3) die Standardnutzungsveúräge, (4) die Tarife und dic Standardvergütungssätze,

jcweils einschließlich Ermäßigungen, (5) die von ihr geschlossenen Gesamtverträge". In

afwijking van de richtlijn strekt de transparantieplicht zich derhalve tevens uit tot

'standardvergütungssätze' en 'Gesamtvertrage'. 'standardvergütungssätze' met betrekking tot

r2 Drcier/Schulze, p.1852.

r3 Dreier/Schulze, p. 1852-1853
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de verlening van online rechten op muziekwerken dienen volgens de DPMA zelfs dan
gepubliceerd te worden in gevallen waarin op grond van de nieuwe wet geen verplichting bestaat
om tarieven vast te stellen.la Volgens de DPMA zijú 'standardvergütungssätze' in wezen
tarieven waarvoor do transparantieplicht ten volle geldt.l5

De huidige Duitse praktijk laat met dat al een grote mate van transparantie van tarieven,
standaardlicenties, tariefregels en koepelovereenkomsten zien. Ook al zijn de CBO's niet langer
verplicht hun tarieven op de Bundesanzeiger te publiceren, in de praktijk worden de tarieven hier
nog steeds gepubliceerd. Op de Bundesanzeiger, die online is de raadpleget,t6 zijn honderden
tarieven van alle mogelijke CBO's te vinden. Daarnaast publiceren de CBO's ingevolge de
regels van de nieuwe wet op hun eigen websites alle mogelijke tariefinformatie en
Gesamtverträge.l7

¡a Freudenberg, in Ahlberg/Götting (red.), BeckoK urhebenecht,20 april 201g, Rn. 3-17

rs Email van M. Drocker (DPMA) d,d, 3 augustus 2018.

l6 Zie httt¡s:l/www.bundesanzsieer.delebanzwww/wexsservlet.

r7 Zie voor GEMA: httgs:llwww.gcma.de{rnusihnutzer/rrrusik-lizcnzierqn/cesarqtyertrusspartne¡{
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4. Interne rechtsvergelij king

Op zoek naar de juiste betekenis van het begrip 'standaardlicentieovereenkomsten en normaal

toepasselijkc tarieven' is het zinvol te onderzoeken ofaanknopingspunten gevonden kunnen

worden in enigszins verwante rechtsregimcs. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op: (a) de regeling

van'algemene voorwaarden' in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, (b) de transparantieregels

van het telecommunicatierecht en (c) het verbod op prijsdiscriminatie in het algemene

mededingingsrecht.

a) Aluelncnc vool'waarden i¡r hct BW

Het begrip 'standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven' uit de Wet

Toezicht roept associaties op met de'standaardvoorwaarden'en'algemene voorwaarden'uit

het civiele recht. In het concept-wetsvoorstel behorende bij het consultatiedocument wordt dc

term 'algemene voot'\Maarden' zelfs met zoveel woorden gehanteerd (zie hierboven onder 2.2).

In het civiele recht is de term 'standaardvoorwaarden' een bekend rechtsbegrip.ls Het gebruik

van standaardvoorwaarden is onderworpen aan een bijzondere regeling in Boek 6 (afdeling

6.5.3 BW) van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd houdt deze in dat cen onredelijk

bezwarend beding in algemene voorwaarden door de rechter kan worden vemietigd. Een

mogelijke conscquentie hiervan is dat de gehele overeenkomst waarin de algemene

voorwaarclen zijn opgenomen nietig kan blijken te zijn, namelijk indien zij zonder het

vemietigde beding niet kan voortbestaan . Deze consequentie wordt overigens, om redenen die

hier niet behoeven te worden uiteengezet, niet spoedig aangenomen'

Hoewel inzicht in de regeling van algemene voorwaarden van Boek 6 BW licht kan werpen op

de betekenis van de begrippen uit de Wet Toezicht, dient bij deze vergelijking voorop te worden

gesteld dat de rationes (rechtvaardigingsgronden) van beide regelingen verschillend zijn' Terwijl

het belang van de transparantieverplichting in de Wet Toezicht er nu juist in schuilt te

bevorderen dat CBO's zoveel mogelijk gebruik maken van standaardtarieven en -

licentievoorwaarden, teneinde aldus het gelijkheidsbeginsel jegens de gebruikers op transparante

wijze in acht nemen, is de wettelijke regeling in Boek 6 BW veeleer ingegeven door de gedachte

dat het gcbruik van (doorgaans eenzijdig opgestelde) standaardvoorwaardcn in de

contractpraktijk gemakkelijk leidt tot eenzijdige, en dus onrechtvaardige uitkomsten.re Derhalve

dient deze rechtsvergelijking met de nodige behoedzaamheid te geschieden.

r8 Zie het standaardwerk over dit begrip: 8,.H. Hondius, Standsardl)oo/waarden(diss. Leiden), Deventcr: Kluwer

I 978.

leHondius, p.340-343.ZieookHofvanJustitieEU30april 2014,zaakC-26113 (KáslercnKásleméRábai),ro.39.
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Art. 6:231(a) BW hanteert voor standaardvoorwaarden de wettelijke term 'algemene
voorwaarden', die als volgt gedefinieerd wordt:

algemene voorwaarden: ee n of meer bedingen die zijn opgesteld tene inde in een aantal overeenkomsten te
worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover
deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;

De reden dat 'kernbedingen' van deze definitie zijn uitgezonderd is gelegen in het beginsel van
contractsvrijheid: het staat partijen in beginset vrij de inhoud van een overeenkomst zelfstandig
te bepalen. Overigens wordt het begrip 'kembeding' door het Hof van Justitie EU en de Hoge
Raad eng uitgelegd.20

Mede door deze uitzondering is de defìnitie van hct BW niet onmiddellijk bruikbaar bij de uitleg
van de uit hooftle van de Wet Toezicht aan CBO's opgelegd publicatieplichten. Het gaat hierbij
immers juist om openbaarmaking van contractsverplichtingen (licentievoorwaarden en tarieven)
die de kern van de overeenkomst betreffen.

Om als 'algemene voorwaarde' te worden gekwalificeerd dient een contractsbepaling te zijn
opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Dit wordt wel het
'bestemmingscriterium' genoemd. Uit de parlemcntaire geschiedenis blijkt dat in ieder geval aan
het bestemmingscriterium is voldaan indien de wederpartij bewijst dat het beding vijf maal of
vaker is gebruikt.2l In de literatuur wordt zelfs verdedigd dat ook bij voorwaarden die maar
eenmaal zijn gebruikt, van algemene voorwaarden kan worden gesproken indien de wederpartij
geen invloed kan hebben op de, vooraf door de gebruiker, opgestelde bedingen.22

Indien er over een beding daadwerkelijk is onderhandeld, en de onderhandelingen tot gevolg
hebben dat het standaardbeding gewijzigd is, geldt het beding niet langer als oalgemene

voorwaardc' waarop de restricties van de regeling in Boek 6 BW van toepassi ng zijn--23

Voorwaarden in door brancheorganisaties of (andere) derden opgestelde modelcontracten
kunnen ook worden aangemerkt als 'algemene voorwaarden', voor zover dezevoorwaarden niet
specifiek voor een individuele overeenkomst zijn ontworpen.24

20 Zíe o.m. Hof van Justitie EU 30 april 2014, zaakC-26113 (Kásler en Káslemé Rábai); Asser/nlarlkamp &
Sieburgh 6-111 20f 4 nr. 467 .

2l Asser/Hartkamp & Sieburgh ó-III 2014, rr.465.

22 Loos, p. 18.

23 Loos, p. 19
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De regeling van algemene voorwaarden in het BW voorziet tevens in een informatieplicht t.a'v'

algemene voorwaarden. Partijen die standaardvoorwaarden hanteren dienen hun wederpartijen in

de gelegenheid stellen van de inhoud hiervan kennis te nemen. Niet-inachtneming van de

informatieplicht levert een vemietigingsgrond op. De redenen voor deze informatieplicht zijn

echtcr niet dezelfde als die van de transparantieplichten in het collectieve beheer' Het gaat bij de

regeling van algemene voorwaarden niet zozeer om controle op discriminatie of oneerlijke

tarieven/voorwaarden, maar om de bescherming van de wcderpartij van degene die van

algemenc voorwaarden gebruik maakt, Loos noemt drie soorten belangen: het

"besluitvormingsbelang", (informcd consent), het "gedragafstemmingsbelang" (bijv' de

noodzaak zich voorafte verzekeren i.v.m. een exoneratie), en het "dossierbelang" (de noodzaak

de voorwaarden achteraf te kunnen raadplegen).25

b) Transparantic vqn tarieven in hc! telceç¡mmunicatierecht

Zoals in hoofdstuk 1 van deze opinie uiteengezet, zijn de regels inzake non-discriminatie en

transparantie van het collectief rechtenbeheer in dc Richtlijn collectief behcer en de Wet

Toczicht in belangrijke mate ingegeven door mededingingsrechtelijke overwegingen. Dcze

regels zou men daarom kunncn beschouwen als sectorspecifiek mededingingsrecht. Dat geldt

evenzeer voor het telecommunicatierecht. Evenals het collectieve rcchtenbeheer wordt de

telecommunicatiemarkt gekenmerkt door sterke netwerkeffecten, markconcentratie en hogc

toegangsdrempels.

Hoewel mct name de Europese wetgever al gedurende enkele decennia een liberalisatie van de

telecommunicatiesector heeft doorgevoerd met het doel de mededingingsverhoudingen te

normaliseren in een markt waar voorheen monopolisten actief waren, zijn specifieke

mededingingsrechtelijke regels en toezicht in dezc sector tot op heden noodzakelijk gebleven om

te voorkomen dat dominante spelers (aanbieders met "aanmerkelijke marktmacht") misbruik

maken van hun machtsposities. Daartoe voorzien de Europese telecommunicatierichtlijnen in een

stelsel van ex ante regels in het kader rwaarvan aan ondememingen mct aanmerkelijke

marktmacht verplichtingen kunnen worden opgelegd,26 waaronder nondiscriminatie-

verplichtingen2T en de verplichting om taricvcn en andçre voorwaarden die bij het verlenen van

24 Loos, p.20-21.

25 Loos, p. 87-88.

26 Zie Hoofdstuk VIa van de Nederlandse'Ielecommunicatiewet.

27 Art. 6a.8 Telecommunicatiewet.
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toegang aan concurrenten worden gehanteerd, bekend te maken.28 Deze verplichtingen dienen er
met name toe de concurrentie tussen aanbieders van telecomdiensten te bevorderen. Een houder
van aanmerkclijke marktmacht kan ook worden verplicht eindgebruikers (klanten) gelijk te
behandelen en bepaalde informatie te verschaffen.2e

Daamaast voorzict het regelgevend kader voor elektronische communicatiediensten in
transparantieverplichtingen die voor alle aanbieders gelden (en dus niet slechts voor aanbieders
met aanmerkelijke marktmacht). Evenals het geval is bij de regulering van het collectieve
rechtenbeheer hangen de transparantie-eisen dircct samen met het discriminatieverbod,3O zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de preambule van de Toegangsrichtlijn 2002/lglBc, die voorziet in regels
met betrekking tot de toegang tot telecommunicatienetwerken voor andere aanbieders:

(16) Transparantie van dc eisen en voorwaarden inzake toegang en interconnectie, ook wat prijzen betreft,
bespoedigt onderhandelingen, helpt conflicten voorkomen en zorgt ervoor dat de marktpartijen erop
vefirouwen dat een dienst niet op discriminerende voorwaarden wordt verleend.

De ten aanzien van andere aanbieders in acht te nemen transparantie heeft in deze richtlijn als
volgt zijn beslag gekregen:

Art. 9 Verplichting tot transparantie

1- De nationale regelgevende instanties kunnen overeenkomstig artikel 8 verplichtingen inzake
transparantie met betrekking tot interconnectíe en/oftoegang opleggen op grond waaryan exploitanten
nadergenoemde informatie, zoals boekhoudkundige informatie, technischespecificaties,
netwerkkenmerken, eisen en vootwaarden voor levering en gebruik, alsmede tarievcn, openbaar moeten
maken.

De zogeheten Kaderrichtlijn (Richtlijn2002l2llBG) voorziet in arr. 8 lid 4 in een meer algemene
transparantieplicht, die tot doel heeft de eindgebruikers (consumenten) optimaal over tarieven en
voorwaarden voor het gebruik van telecommunicatiediensten te informeren:

De nationale regelgevende instanties bevorderen de belangen van de burgers van de Europese Unie, onder
meer op de volgende wijze: [. . . ] d) zij bevorderen de verstrekking van duidelijke informàtie, met name
door te verplichten tot transparantie ten aanzien van tarieven en de voorwaarden voor het gebruik van
openbare elektronische-communicatiediensten;

28 Art. 6a.9 Telecommunicatiewet.

2e Art.6a.l2, onder a en c Telecommunicatiewet.

r0 Zie Koenig e.a. (red.), EC Competition and Telecommunications Law,2edr,, Alphen aan den Rijn: Wolters
Kluwer 2009, p. 432: "The obligation of non-discrimination is more or less necessarily connected to the obligation
of transparency. Only with an imposed transparency obligation can the national regulatory authority examine
whether an operator applies equivalent circumstances or not.',
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Art, 21 lid I van dcze richtlijn bepaalt voorts

Transparantie en bekendmaking van informatie

1. De lidstaten zorgen ervoor dat cle nationale regelgevende instanties ondemcmingen die openbare

elektronische communicatienetwerken enlof openbarc elektronische communicatiediensten aanbieden,

kunnen verplichten transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over dc geldencle

prijzen en tàrieven, evcniuele in rekening gebrachte kosten bij beëindiging van een overeenkomst en de

ãIg"¡1.n" voorwaarden bekend te maken in verband met de toegang tot en het gebruik van door hen

oiereenkomstig bijlage II aan de eindgebruikers en aan de consumenten aangeboden diensten. Dergelijke

informatie is duiaèti¡t< en voltedig en wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm' De

nationale regelgevende instanties kunnen voorschriften vaststellen ten aanzien van dc vorm waarin

dergelijke informatie bekend moet worden gemaakt.

De regels van deze en diverse andere Europese riohtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in

de Telecommunicatiewet. Met het toezicht is in Nederland belast de ACM, waarin de voormalige

toezichthoudcr OPTA is opgegaan. Wat in het telecommunicatierecht precies onder 'tarieven'

en 'algemene voorwaarden' moet worden v€rstaan, is uit de richtlijnen of de Nederlandse wet

echter niet afte lezen. Voor zover bekend, heeft deze vraag tot op heden geen aanleiding

gegeven voor geschillcn ten overstaan van de toezichthouder en/ofde rechter.

c) Prijsdiscriminati$ in het algemcne mededinginesrecht

Het beginsel dat marktdcelnemers met aanmerkelijke marktmacht hun afnemers niet mogen

discrimineren is te herleiden tot het algemene mededingingsrccht, dat voor wat betreft Nederland

zijn bcslag heeft gekregen in de Mededingingswet (Mw). Belangrijker zijn €chter de Europese

mededingingsregels, waarop de Nederlandse mededingingsregels inhoudelijk zijn gebaseerd, in

het bijzonder de artikelen l0l en 102 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie

(vwEU).

Hoewel het hantercn van verschillende prijzen/tarieven voor gelijkwaardige prestaties in beginsel

is aan te merken als normaal en in het handelsverkeer geoorloofd gedrag, kan prijsdiscriminatie

onder omstandigheden zowel in strijd komen met het in het mededingingsrecht verankerde

kartelverbod (art. 6 MW, art. 101 VWEU) als met het verbod op misbruik van machtspositie (art.

24 MW, art.102 VWEU).

Op grond van het 'kaftelverbod' van art. 101 VWEU zijn onder meer vcrboden overeenkomsten

tussen onderncmingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en die tot

gevolg hebben dat de handel in de interne markt wordt vervalst, bestaande in "d' het ten opzichte

van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun

daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging".
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Het kartelverbod verplicht als zodanig niet tot het betrachten van transparantie. Het publiceren
van tarieven of prijzen door een onderneming of een ondernemersvereniging kan er in zijn
algemeenheid juist toe leiden dat de mededinging tussen aanbieders wordt beperkt. Dat risico
doet zich niet voor bij CBO's, omdat die op hun werkterrein veelal de enige aanbieder van
beheersdiensten zijn,

Besluiten van mededingingsautoriteiten ten aanzien van CBO's hebben in de regel betrekking op
de toepassing van art. 102 VWEU c.q. art, 24 Mededingingswet. Op grond van art. 102 VWEU
(misbruik van economische machtspositie) is het ondernemingen verboden misbruik te maken
van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan, voor zover de
handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beinvloed. Dit misbruik kan onder meer
bestaan in "c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij
gclijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging" (onderstreping
toegevocgd).

Of ecn onderneming een economische machtspositie inneemt wordt van geval tot geval
vastgesteld op basis van een economische analyse, waarbij de definitie van de relevante
markt(en) een centrale rol speelt. Het houden van een wettelijk of feitelük exclusief recht wijst
notmaliter op het bestaan van ecn machtspositie.

Prijsdiscriminatie - het hanteren van verschillende prijzen voor gelijkwaardige prestaties - wordt
gezien als een van de meest complexe kwesties in het Europese mededingingsrecht.st Dat komt
mct name omdat de economische gevolgen van prijsdiscriminatie niet zonder meer positief of
negatief zijn voor de totale economische welvaart. Het mcdedingingsrecht voorziet daarom ook
niet in een algemeen verbod op prijsdiscriminatie. Uitgaande van de toepasselijkheid van de
mededingingsbepalingen, is prijsdiscriminatie enkel verboden indien daardoor de mcdedingine
wordt veryalst.

In de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie en de Europese jurisprudentie is
prijsdiscriminatie vooral in het kader van (thans) art. 102 VWEU (misbruik van machtspositic)
aan de orde geweest. Op grond van deze bepaling is verboden "het ten opzichte van
handelspartners tocpassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun
daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging".

Een eerste vraag die daarbij rijst is wat onder een "gclijkwaardige prestatie" is te verstaan.
Aannemelijk is dat indien de kosten voor het leveren van de prestaties aanmerkelijk verschillen,
er geen sprake is van gelijkwaardigheid. Omgekeerd maakt een eventueel verschil in koopkracht
van de afnemers van de prestaties de geleverde prestaties niet ongelijkwaardig, Helaas bieden de

3r D' Geradin & N. Petit, 'Price Discrimination under EC Competition Law: the Need for a case-by-case Approach,,
GCLC Working Paper 07/05.
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beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de jurisprudentie van het Europese Hof

overigens weinig aanknopingspunten voor de uitleg van dit criterium.32

Een tweedc vraag is wat bedoeld wordt met "handelspartners". Algemeen wordt aangenomen dat

hiermee gedoeld wordt op de afnemers (klantcn) van de onderneming van de dominante

machtspositie. Art. 102 (c) VWEU zou derhalve uitsluitend moeten gelden voor zogcheten

'tweedelijns' benadeling: de prijsdiscriminatie schaadt niet de concurrenten van de

aanbieder/leverancier, maar heeft schadelijke gevolgen voor dc mededinging in de

'stroomafwaartse' markt - tussen de afnemers onderling. Door de ene klant voor een

gelijkwaardige prestatie een lagerc prijs te berekenen dan de andere, kan de laatste immers

nadeel worden berokkend in de mededinging. Duidelijk is dat dit enkel het geval zal zijn als

beide klanten onderling in een concurrentieverhoucling verkeren. Veel van de beschikkingen van

de Europese Commissie en daaruit voorvloeiende uitspraken van het Hof van Justitie betreffen

echter 'eerstelijns' benadeling, waarbij prijsdiscriminatie wordt ingezet om directe concurrenten

van de dominantc ondememing te benadelen, bijv. door het aanbieden van loyaliteitskortingen'33

Bij tweedelijns-benadeling door prijsdiscriminatic dient onderscheid gemaakt te worden tussen

(dominante) ondememingen die verticaal geintegreerd zijn met ondernemingen in de

stroomafwaartse markt en ondememingen die dat niet zijn. CBO's behoren tot de laatste

categorie; een CBO is normalitcr niet economisch verbonden met een van haar afhankelijk

gebruiker.la

In een belangrijk arrest uit 2008 heeft het HvJEU zich uitgesproken over prijsdisoriminatie door

ccn CBO.3s De Zweedse muziekrechtenorganisatie STIM (zusterorganisatie van BUMA)

hanteerde voor de uitzending van muziekwerken door commerciële televisiezenders een ander

tariefmodel (gebaseerd op reclame-inkomsten) dan voor de publieke televisiezenders, die in

Zwedengcen reclame-inkomsten genieten. De Zweedse commerciële televisiezenders Kanal 5

en TV 4 klaagden bij de Zweedse mededingingsautoriteit over misbruik van machtspositie door

STIM. De Zweedse mededingingsrechter legde vragen van uitleg van art. 82 EG-verdrag (thans

art. 102 VWEU) voor aan het Hof van Justitie EU. Met betrekking tot de discriminatieklacht

oordeelde het Hof:

r2 Geradin e.a., p. 8.

33 Geradin e.a., p. 9.

ra Overigens is in het geval van gemengde CBO's, zoals BUMA/STEMRA en de Stichting Reprorecht, waarin

zowel auteurs als uitgevers zijn vertegenwoordigd, wel enigcrmate sprake van verticale integratie'

35 HvJEG l l december 2008, zaakc-52107 (Kanal 5 Ltd enTV 4 AB tegen Föreningen Svenska Tonsättares

Internationella Musikbyrå (STIM) upa).
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Attikel 82 EG moct aldus worden uitgelegd dat wanneel'een auteursrechtenbureau de royalty's clie worden
geheven als vergoeding voot'de uitzending op televisie van auteursrechtelijk beschermcle muziekwerken,
op verschillentle Inanieren berekent naarge lang het conrmerciële of publieke tclcvisiezcnder.s bctreft, het
daannee misbruik kan nraken vanzijn machtspositie in de zin van dat artikel indien het ten opzichte van
deze televisiezenders ongelijke voor-waarden toepast bij gelijkwaardige prestaties en hun daarmee nadeel
berokkent bij de mededinging, tenzij een dergelijke praktijk objectief kan worclen gcrcchtvaardigd.

Prijsdiscriminatie door CBO's is derhalve in beginsel ongeoorloofd,tenzij de ongelijk
behandelde afnemers geen concuffenten van elkaar zijn of indien de discriminatie objectief valt
te rechtvaardigen. Een eventuele objectieve rechtvaardigingsgrond voor tariefdiscriminati€ zou
volgens hct Hof bijvoorbeeld gevondcn kunnen worden "in de taak en de wijze van financiering
van de publieke televisiezenders" fro. 47].

In een zeer recent arrest heeft het Hof van Justitie zich opnieuw uitgelaten over prijsdiscriminatie
door een CBO. Volgens dc Portugese aanbieder van betaaltelevisiediensten MEO maakte de
Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA), de CBO die in Poftugal de naburige rechten van
uitvoerende kunstenaars collectief beheert, zich schuldig aan machtsmisbruik door buitensporig
hoge tarieven tc hanteren en MEO een ander tarief in rekening te brengen dan een andere
(concurrerende) aanbieder van betaaltelevisiediensten. Dc Portugese mededingingsrechter stelde
in verband met deze klacht vragcn van uitleg aan het Europese Hof.36

In zijn uitgebreide conclusic voor het arrest benadrukt Advocaat-Generaal Wahl dat
prijsdiscriminatie door een dominante marktpartij niet zonder meer in strijd is met het
mededingingsrecht, maar dat daarvan eerst sprake is als de mededinging hierdoor in concreto kan
worden vsrvalst. Dit vergt een analyse gebaseerd op de omstandigheden van het geval, waarbij
overigens een daadwerkelijke en kwantificeerbare verslechtering van de mededingingspositie
van (een van) de marktdeclnemers niet bewezen hoeft te worden. Eventuele verschillen in
behandeling die geen of zeer geringe gevolgen hebben voor de mededinging vormen volgens de
AG in elk geval geen misbruik van een machtspositie.

Het Hof van Justitie sluit zich in zijn anest grosso modo aan bij de conclusie van de AG, en
bepaalt als volgt:

Het begrip ,,nadeel bij de mededinging" in de zin van artikel 102, tweede alínea, onder c), VWEU moet aldus
worden uitgelegd dat het, in het geval waarin een ondememing met een machtspositie discriminerende
prijzen toepast op haar handelspartners op de stroomafr,vaartse markt, ziet op de situatie waarin deze
gedraging een verstoring van de mededinging tussen deze handelspartners tot gevolg kan hebben. Voor de
vaststelling van een dergehjk ,,nadeel bij de mededinging" is geen bewijs van een daadwerkelijke en
kwantificeerbare verslechtering van de mededingingspositie vereist, maar die vaststelling moct worden
gebaseerd op een analyse van alle relevantc omstandigheden van het concrete geval die de slotsom

3ó IIvJEU l9 april 2018, zaak C-525/16, ECLI:EU:C:20181270 (MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia
SA tegen Autoridade da Concorrência).
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rechtvaardigt dat die gedraging invloed heeft op de kosten, winsten, ofenig ander relevant belang van een of

meer van voornoemde partners, zodat deze gedraging die mededingingspositie kan aantasten.

Met dat al kan rù/orden geconcludeerd dat het mededingingsrecht nict toelaat dat CBO's, waarvan

mag worden aangenomen datzij een economische machtspositie innemen, aan hun gebruikers

verschillende tarieven voor in beginsel gelijkwaardige licenties (rechtenverleningen) op te

leggen, tenzij (l) hierdoor de mededinging tussen de gebruikers niet (merkbaar) wordt beïnvloed,

en (2) dc prijsdiscriminatie objectief valt te rechtvaardigen'37

l7 Zie ook: Europese Commissie, Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the

document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of

copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works lor oniine uses in the internal

market, Annex Cn Brussel, I juti 2012, SWD(2012) 204 frnal.

18



5. Interprctatie en conclusies

In dit slothoofclhoofdstuk zal mede aan de hand van de voorgaande beschouwingen gepoogcl
worden betekenis te geven aan het begrip o'standaardlicentieovereenkomsten 

en normaal
toepasselijke tarieven, inclusief kortingen" in de Wet Toczicht.

I ' Het begrippenpaar "standaardlicentieovereenkomsten" en "normaal toepasselijke tarieven"
wordt in de Wet Toezicht en de Richtlijn collectief beheer niet gedefinieerd. Duidelijk is wel dat
het moet gaan om door de CBO's gehanteerde licentieovereenkomsten (dat wil zeggcn:
overeenkomsten die voorzien in het verlenen van toestemming tot het gebruik van de door de
CBO beheerde werken) en door de CBO's vastgestelde vergoedingsbedragen. De wettelijke
transparantieplicht strekt zich uit tot overeenkomsten die "standaard" en tarieven die'hormaal
toepassclijk" zijn. Het spreekt daarbij m.i. vanzelf dat onder o'tarieven" niet enkel vaste prijzen
zijn te verstaan, maar ook vergoedingspercentages en (andere) tariefregels of -grondslagcn.

Het Van Dale-woordenboek definieert het adjectief stqndaard als "normaal, geldend voor alle
gevallen"' Een "standaard" overeenkomst is, hiervan uitgaande, een overeenkomst die geldt voor
een veelheid van gelijksoorlige gevallen. Voor een "normaal toepasselijk" tarief geldt mutatis
mutandis hetzelfde.

2. Overigens suggereert de term "standaardlicentieovereenkomsten" dat het in alle gevallen zou
moeten gaan om een licentieovereenkomst in juridische zin. Niet alle CBO's opereren echter op
basis van uitsluitende rechten; diverse rechtenorganisaties zijn belast met het incasseren van
wettelijke vergoedingsrechten, zoals bijvoorbeeld SENA. Gezien het ruime toepassingsbereik
van de Wet Toezicht en de Richtlijn meen ik dat de door dergelijke CBO's gehanteerde
standaardgebruiksovereenkomsten in beginsel eveneens als "standaardlicentieovereenkomst" in
dc zin van art. 2 p lid I sub c van de wet Toezicht kunnen worden aangemerkt.

3. Uit de toelichting op de Nederlandse implementatiewet blijkt dat naar het oordeel van de
wetgever de wettelijke transparantieplichten in omvang vergelijkbaar zijn met de regels die
voordien golden onder de oude wet. De Regering spreekt van een "soortgelijke verplichting".
Onder de oude wet strekte de openbaarmakingsplicht zich uit tot onder meer "de tarieven, de
tariefgrondslagen, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, [,..]". Nergens blijkt uit de
toelichting dat ten gevolge van de implementatie de reikwijdte van de openbaarmakingsplicht is
ingeperkt. Mede gezien het feit dat de voorschriften van de Richtlijn strekken tot
minimumharmonisatie, en de lidstaten derhalve de ruimte is gelaten tot strengere voorschriften,
ligt het m.i- voor de hand de huidige regels mede in het licht van het oude recht tc interpreteren.

4. Uit de geschiedenis van de Wet Toezicht en de Europese richtlijn valt op te maken dat de
wettelijke transparantieplichten een tweeledig doel dienen: (l) om controle op de verplichting die
op de CBO's rust om billijke en niet-discriminerende handelsvoorwaarden bij licentieverlening
te hanteren te faciliteren:' en (2) om het vertrouwen in hct collectief beheer te bevorderen. De
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uitleg van de wettelijke transparantieplicht dient derhalve mede in hct licht van deze

doelstellingen te geschieden.

5. In Duitsland is het oude Urheberrechtswahrnehmungsgesetz in 2016 vervangen door een

geheel nieuwe wet (het VGG) waarin enerzijds de bepalingen uit de richtlijn zijn

geimplementeerd en anderzijds de belangrijkste verworvenheden uit het oude recht gehandhaafd.

Onder de oude wet waren de CBO's verplicht tarieven vast te stellen en deze inclusief

wijzigingen in de Bundesanzeiger te publiccren. Deze publicatieplicht gold ook voor de

vergoedingsregels in zogenaamde 'Gesamtvefräge' (koepel- of brancheovereenkomstcn)'

Ingevolgc deze wettelijke plicht zijn in de loop der jaren grote aantallen zeer gedetailleerde

tarieven in de Bundesanzeiger gepubliceerd. Deze publicatiepraktijk heefï zich tot op heden

voortgezet, ook al komt in de nieuwe wet geen verplichte publicatie in de Bundesanzeiger mccr

voor. In plaats daarvan vcrplicht de VGG de CBO's om standaardlicentieovereenkomsten,

tarieven, standaardvergoedingsregels en 'Gesamtverträgc' op hun eigen websites te publiceren.

De publicatieplicht gaat daarmee verder dan de Richtlijn voorschrijft.

Het begrip 'Tarif werd onder het regime van de oude wet en in de praktijk ruim uitgelegd en

toegepast. Volgens het Bundesgerichtshof moest het bij 'Tarife' gaan om enigermate abstracte

regels; indien de vergoeding geheel op een individueel geval was toegesneden, kon van een

'tarief gcen sprake zijn. Voorzover bekend heeft de publicatieplicht nimmer tot kwesties bij het

toezicht of de rechtspraak aanleiding gegeven.

6. De regeling van algemen€ voorwaarden in Boek 6 van hct BW biedt steun aan de opvatting

dat het bij standaardvoorwaarden niet hoeft te gaan om voorwaarden die vool een groot aantal

afnemers geldcn. Uit de parlementaire geschiedenis van deze regeling blijkt dat als

contractsvoorwaarden zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden gebruikt,

hetgeen bij gebreke van andere aanwijzingen, zoals een aankondiging van gebruik, reeds kan

worden aangenomen indien zij enkcle keren (in relatie tot ten minste vijf wederpartijen) zijn

gebruikt, zij reeds als algemene voorwaarden hebben te gelden. Overigens wordt in de literatuur

zelfs wel verdedigd dat van algemene voorwaarden ook kan worden gesproken als deze slechts

een of enkele keren worden gebruikt, mits de wedcrpartij geen invloed heeft op de vooraf door

de gebruiker opgestelde bedingen. Van algemene voorwaarden is echter geen sprake indicn het

gaat om bedingen die na het voeren van onderhandelingen door partijen zijn gewijzigd.

Voorwaarden in door brancheorganisaties of (andere) dcrden opgestelde modelcontracten

kunnen ook worden aangemerk als 'algemene voorwaarden', voor zover dezc voorwaarden niet

specifiek voor een individuele overeenkomst zijn ontworpen.

Overigens wijkt het begrip "algemene voorwaarden" op belangrijke punten af van de op het

eerste gezicht enigszins vergelijkbare begrippen in de Wct Toezicht. Dit houdt verband met de

verschillende rationes van beide rechtsregimes. Terwijl de regeling in het BW primair ten doel
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hceft om (zwakke) contractspartijen te beschermen tegen eenzijdige, niet-onderhandelbare en
daardoor dikwijls oneerlijke contractsvoorwaarden, hebben de tariferingsregels in de Wet
Toezicht een ander doel, met name hct waarborgen van gelijke behandeling van gebruikers. Bij
de uitleg van het begrip "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven,
inclusief kortingen" behoort daarom, anders dan in het BW, naar mijn mening geen rol tc spelen
ofover het tariefin een concreet geval is onderhandeld.

Een andcr belangrijk verschil is dat zogeheten 'kernbedingen', die de essentie van de

contractuele prestatie weerspiegelen, geen 'algemene voorwaarden' zijn, mits zij duidelijk en
begrijpelijk zijn geformuleerd, Zij zijn dus niet aan de bijzondere controle van de rechter als
bedoeld in de afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek onderworpen. Bij de Wet Toezicht
strekt de gelijke behandeling en daarmee samenhangende publicatieplicht zich juist uit tot de
kern van de ovcrccnkomst: de voor de rechtenverlening verschuldigde vergoeding (tarief).

7. De regcls in het nationale en Europese telecommunicatierecht illustreren dat de eisen van non-
discriminatie en transparantie in wezen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Overigens gccft
het telecommunicatierecht geen inzicht in dc uitleg van de in het telecommunicatierecht
veelvuldig gebezigde termen ootarieven" en "algemene voorwaarden',.

8. Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over prijsdiscriminatie (het hanteren van
verschillende prijzen voor gelijkwaardige prestaties), laatstelijk het arrest MEO van l9 april
201 8, valt af te leiden dat het CBOs op grond van art. I 02 VWEU c.q. art. 24 Mw verboden is

hun gebruikers verschillende tarieven voor in beginsel gelijkwaardige licenties op te lcggen,
tenzij (1) hierdoor de mededinging tussen de gebruikers niet (merkbaar) wordt beinvloed, en (2)
de prijsdiscriminatie objectief valt te rechrvaardigen.

Waar de regels inzake non-discriminatie en transparantie van het collectief rechtenbeheer in de
Richtlijn collectief beheer en de Wet Toezicht in belangrijke mate zijn ingegeven door
mededingingsrechtelijke overwegingen, geeft deze Europese rechtspraak steun aan de opvatting
dat het begrip "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusicf
kortingen" in de Richtlijn en de Wet Toezicht ruim is uit te leggen. Het discriminatieverbod
vervult daarbij m.i. een sleutelrol. Indien met een gebruiker een licentie is overeengekomen voor
een gebruiksvoûn van werken/prestaties die gelijkwaardig is aan door andere gebruikers
verrichte diensten, is de CBO in beginsel verplicht met andere gebruikers onder dezelfde of
vergelijkbare voorwaarden te contracteren. Gesteld zou kunnen worden dat in dergelijke gevallen
van gclijkwaardigheid uit de aard der zaak sprake is van een "normaal toepasselijk tarief
waaryoor de transparantieplicht van de Wet Toezicht heeft te gelden..

9. Ik concludeer dan ook dat onder "standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijkc
tarieven, inclusief kortingen" niet enkel de door de CBO's eenzijdig aan een veelheid van
gelijksoortige gebruikers opgelegde standaardovereenkomsten en -tarieven worden begrepen
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(zoals bijvoorbeeld de door BUMA gehanteerde Horeca-tarieven). Ook overccnkomsten en

tarieven die voor kleinere gebruikersgl'oepen gelden kunnen als o standaard' voor deze categorie

gebruikers hebben te gelden.

Niet als "standaardlicentieovereenkomst" of "normaal toepasselijke tarief'te beschouwen is

daarentegen de licentieovereenkomst met bijbehorend tarief die met slechts een enkcle gebruiker

voor een geindividualiseerde gebruiksvorm is afgesloten. Een voorbeeld zou kunnen zijn de

overeenkomst die enkele CBO's enkele jarcn geleden hebben afgesloten met de Koninklijke

Bibliotheek teneinde de digitalisering van het dagbladenarchief van de KB mogelijk te maken'

Anders dan in Duitsland strekt de publicatieplicht van de Wet Toezicht zich naar de letter niet uit

tot de door CBO's met gebruikersverenigingen of branchesectoren afgesloten koepel- of

branche-overeenkomsten. Dat neemt niet weg dat deze overeenkomsten dc licenties en tarieven

oftariefgrondslagen voor een veelheid van gebruikers categoraal plegen te regelen, In zoverre

zrjn dergelijke overcenkomsten, althans de daarin opgenomen licentievoorwaarden en tarieven of
tariefgrondslagen, weldegelijk als "standaardlicentieovereenkomsten" of "nomaal toepasselijke

tarieven" waarvoor de publicatieplicht geldt op te vatten. Deze uitleg vindt steun in de Memorie

van Toelichting bij de (oude) Wet van 7 maart 2013, waarin koepelovereenkomsten met

standaardlicenticovereenkomst zijn gelijkgesteld, Dat de tarieven in het geval van een

kocpelovereenkomst enkel gelden voor gebruikers die zich bij de koepel hebben aangesloten' en

niet voor 'outsiders', doet hier m.i. niet aan af. Het gaat in dat geval nog steeds om categoraal

gelclende tarieven, waarbij voor de bij de koepel aangesloten gebruikers een kortingsregeling

geldt.

Ook in het geval dat een koepel- ofbranche-overeenkomst niet alleen tarieven en

licentievoorwaarden behelst voor de aangesloten gebruikers, maar ook verplichtingen schept

voor de koepelorganisatie zelt zoals een betalingsgarantie ofeen collectieve rapportageplicht,

zijn de daarin opgenomen tarievcn en licentievoorwaarden m.i. nog steeds onderworpen aan de

wettelij ke publicaticplicht.

De publicatieplicht strekt zich uit de aard der zaak uit tot de door CBO's eenzijdig gehanteerde

standaardlicentievoorwaarden, zo blijkt eens te meer duidelijk uit het concept-wetsvoorstel. Dat

geldt naar mijn oordeel ook voor de standaardlicentievoorwaarden die zijn opgenomen in - al

dan niet sectoraal overeengekomsn -'modelcontracten' (dat wil zeggen: contractsmodellen

zonder bijbehorende taricven).

In het licht van het gelijkheidsbeginsel, dat aan de publicatieplicht ten grondslag ligt, zou zelfs

kunnen worclen verdedigd dat van standaardlicentie-overeenkomsten of -tarieven ook sprake is in

gevallen waarin - al dan niet na het voeren van onderhandelingen - indivicluelc overeenkomsten

zijn afgesloten met gebruikers die behoren tot een bepaaldc gebruikcrscategorie. De CBO is in

dat geval immers verplicht onder dezelfde voorwaarden met de andere gebruikers die tot
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dezelfde categorie behoren te contracteren, tenzij voor discriminatie een objectieve
rechtvaardigingsgrond valt aan te wijzen, Daar staat tegenover dat een zo ruime uitleg van de
publicatieplicht mogelijk op gespannen voet staat met de letter van de Wet Toezicht resp. de
Richtlijn; een licentie of tarief dat door een CBO in strijd met het gelijkheidsbeginsel slechts
jegens een enkele gcbruiker is gehanteerd kan immers bezwaarlijk als "standaard" c.q. "normaal
toepasselijk" worden aangemerkt.

10' Ik merk, tenslotte, op dat het aanbeveling verdient om de recent ingezette herziening van de
Wet Toezicht aan te grijpen om bij de minister van Justitie aan te dringen op verduidelijking en
vereenvoudiging van het in de Wet Toezicht gehanteerde begrippenapparaat. Met name zou in de
Wet naar het voorbeeld van de nieuwe Duitse wet moeten worden verduidelijkt dat de
publicatieplicht zich tevens uitstrekt tot tariefregels of-grondslagen en koepel- of
brancheovereenkomsten. Tevens verdient het aanbeveling, gelet op de verschillende rationes van
de Wet Toezicht resp. de regeling van algemene voorwaarden in Boek 6 BW, om de term
'algcmene voorwaarden' in de Wet Toezicht te vermijden.
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Mr. B.J. Drijber

College van Toezicht Auteursrechten

t.a.v. de heer mr. M.R. de Zwaan

Herengracht 566

IOIT CH AMSTERDAM

Den Haag, 25 september 2018

Onderwerp: opinie'Transparantie van Tarieven en Licentievoorwaarden van CBO's'

Geachte heer de Zwaan,

u heeft mij in concept toegezonden de opinie die prof, mr. p.B. Hugenholtz op uw
verzoek voor de CvTA heeft opgesteld over 'Transparantie van Tarieven en
Licentievoorwaarden van CBO's'. Prof. Hugenholtz onderzoekt daarin welke door
CBO's gehanteerde licentieovereenkomsten en tarieven onder de in de Wet Toezicht
neergelegde transparantieverplichtingen vallen.

In zijn analyse van de onderzoeksvraag is prof. Hugenholtz tevens ingegaan op
sectorspecifiek mededingingsrecht (telecommunicatierecht) en aspecten van het
algemene mededingingsrecht (prijsdiscriminatie als vonn van misbruik van
machtspositie). De reden daarvoor is dat de transparantieverplichtingen in de Wet
Toezicht een mededingingsachtergrond hebben.

Op uw verzoek heb ik de op het mededingingsrecht beftekking hebbende onderdelen
van de opinie beoordeeld (hoofdstuk 4b en 4c; conclusie onder 7 en 8). Ik kan U laten
weten dat ik de analyse en de bevindingen van prof. Hugenholtz dienaangaande
volledig kan onderschrijven.

¡{4 yri endelij ke groet,

B.J. Ðtijber





College van Toezicht Auteu rsrechten
t.a.v. de heer mr. M.R. de Zwaan
Herengracht 566
1017 CH AMSTERDAM

Den Haag, L2 oktober 2010

onderwerp: opinie 'Transparantie van Tarieven en Licentievoorwaarden van cBo,s,

Geachte heer de Zwaan,

U heeft mij de opinie toegezonden die prof. mr. P.B. Hugenholtz voor het College van Toezicht
Auteursrechten heeft opgesteld over'Transparantie van Tarieven en Licentievoorwaarden van
CBo's'. Prof. Hugenholtz onderzoekt daarin welke door collectieve beheersorganisaties gehanteerde
licentieovereenkomsten en tarieven onder de in de Wet Toezicht neergelegde trrnrprr*ti"verplich-
tingen vallen,

Prof. Hugenholtz is in zijn opinie onder meer ingegaan op het begrip algemene voorwaarden zoals
dat wordt gehanteerd in art.6:232 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Hij heeft die regeling onderzocht
in verband met de uitleg van het in de Wet Toezicht gehanteerde begrip standaardlicentieovereen-
komsten en normaal toepasselijke tarieven,.

Op uw verzoek heb ik de op het begrip algemene voorwaarden betrekking hebbende onderdelen
van de opinie beoordeeld (hoofdstuk 4 sub a; hoofdstuk 5 sub 6). lk kan u meedelen dat ik het eens
ben met de in deze passages vervãtte beschouwingen.

Met vriendelijke groet,

prof. mr. A.S. Hartkamp




