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Besluit op het WOB-verzoek van 21 februari 2022

Inleiding
Bij brief van 21 februari 2022 hebben Google LLC en Google Ireland Ltd
(hierna tezamen “Google”) het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het CvTA)
verzocht om, op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), gehoord te worden als belanghebbenden ten aanzien van besluiten of
adviezen van het CvTA, voor zover die betrekking hebben op artikel 7b Wet
naburige rechten (Wnr), het nieuwe persuitgeversrecht, en de in artikel 29c
Auteurswet (Aw) neergelegde regeling voor onlinediensten voor het delen
van inhoud die dient ter implementatie van artikel 17 van de richtlijn
(2019/790/EU), in ieder geval in het kader van:
-

Instemming met of advies over een besluit tot vaststelling of wijziging
van statuten of reglementen of algemene voorwaarden van een cbo (art.
3c lid 1 sub a en b Wet Toezicht).

-

Instemming met of advies over een besluit tot vaststelling van een nieuw
tarief of korting voor een nieuw beheerd recht of nieuwe vorm van
gebruik of verhoging van een tarief (art. 3c lid 1 sub c Wet Toezicht),
inclusief een eventuele adviesvraag van het CvTA aan de
Geschillencommissie als bedoeld in art 3c lid 4 Wet Toezicht.
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-

Advies over een verzoek van een cbo om een AMvB vast te stellen met
het toepassingsgebied van licenties met verruimde werking (art. 45 lid 2
Aw).

Bij dezelfde brief is tevens met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur verzocht om een afschrift van de navolgende stukken:
1) Aanvragen van besluiten en verzoeken om adviezen als hierboven
bedoeld op basis van artikel 3c Wet Toezicht en artikel 45 lid 2
Auteurswet, alsmede alle voorbereidende documenten en
correspondentie en de door het CvTA genomen besluiten en gegeven
adviezen ter zake.
2) Eventuele documenten of correspondentie ten aanzien van de in artikel 5
Wet Toezicht opgenomen informatieplichten voor cbo’s, voor zover die
betrekking hebben op de rechten ex artikel 7b Wet naburige rechten
en/of artikel 29c Auteurswet.
Dit besluit ziet op het verzoek van Google om informatie met een beroep op
de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob).
Procedure
Op 3 maart 2022 heeft het CvTA de gemachtigde van Google telefonisch
verzocht om een toelichting op het Wob-verzoek, welke toelichting bij e-mail
van dezelfde datum is bevestigd. Op 16 maart heeft het CvTA derde
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld schriftelijk en gemotiveerd een
zienswijze kenbaar te maken. Bij brieven van 16 maart en 6 april heeft het
CvTA bericht dat de beslissing op het verzoek is opgeschort respectievelijk
verdaagd.
Toelichting en reikwijdte verzoek
De gemachtigde van Google heeft bij e-mail van 3 maart 2022 bevestigd dat
het Wob verzoek onder i) zo gelezen moet worden dat het ziet op aanvragen
van cbo’s - bestaande en nieuwe - voor zover die gedaan zijn naar aanleiding
van artikel 7b Wet naburige rechten, artikel 15 van de DSM-richtlijn
(2019/790/EU), artikel 29c Auteurswet en artikel 17 van de DSM-richtlijn.
Beoordeling
Naar aanleiding van de implementatie van het genoemde persuitgeversrecht
in artikel 7b Wnr, zoals in werking getreden op 7 juni 2021, zijn enkele
organisaties de mogelijkheid aan het onderzoeken van gezamenlijk beheer
van het persuitgeversrecht (zie ook het persbericht van NDP Nieuwsmedia
van 13 juli 2021 https://www.ndpnieuwsmedia.nl/2021/07/13/nieuwsmediaonderzoeken-gezamenlijk-beheer-uitgeversrecht/). Het CvTA heeft als
toezichthouder tot taak te onderzoeken of organisaties mogelijk onder zijn
2

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

toezicht vallen en voert tevens voorlichtende en informatieve gesprekken
met organisaties die overwegen een beheersorganisatie op te richten.
Daaruit is gebleken dat op de datum van het Wob-verzoek geen sprake is van
een organisatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht met als
(hoofd)doel het beheer van het persuitgeversrecht. Noch is op dat moment
sprake van aanvragen van cbo’s - nieuwe of bestaande - op grond van artikel
3 (eerste lid, onder a, b of c) van de Wet toezicht of meldingen op grond van
artikel 5 van De Wet toezicht die verband houden met het
persuitgeversrecht.
Wel heeft het CvTA twee documenten aangetroffen die verband houden met
de in artikel 29c Auteurswet (Aw) neergelegde regeling. Dat betreft een
e-mail van Pictoright van 8 juli 2021 aan het CvTA, waarin een wijziging in het
Aansluitformulier collectieve rechten van Pictoright wordt gemeld. Het
Aansluitformulier collectieve rechten van Pictoright is gepubliceerd op de
website www.pictoright.nl en is dus reeds openbaar.
Uit de e-mail van 8 juli 2021 heeft het CvTA op grond van artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e, van de Wob de persoonsgegevens van medewerkers
van Pictoright (namen en telefoonnummer) en informatie van persoonlijke
aard, een van hen betreffende, verwijderd. Het CvTA is van mening dat ten
aanzien van deze gegevens het belang van de persoonlijke levenssfeer
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
Wijze van openbaarmaking
De e-mail van 8 juli 2021 is als kopie bij dit besluit gevoegd.
Dit besluit wordt met bijlage tevens geplaatst op de website van het CvTA,
www.cvta.nl.
Met vriendelijke groet,
p/o W.E. Hoge (secretaris-directeur)

mr. M.R. de Zwaan
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW AMSTERDAM. Het
bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d) de gronden van het bezwaar.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 8 juli 2021 15:54
Info | College van Toezicht Auteursrechten
Ter informatie: wijziging mandaat Pictoright
Pictoright-aansluitformulier-collectieve-rechten 8 juli 21 (met wijzigingen
zichtbaar).docx; Pictoright-aansluitformulier-collectieve-rechten 8 juli 21
(schoon).docx

Geacht College,
Hierbij stuur ik u ter informatie enkele wijzigingen met betrekking tot het collectieve mandaat van Pictoright toe. Dit
mandaat is onderdeel van de Pictoright aansluitformulieren collectief en compleet, zoals u op de website van
Pictoright kunt vinden, zie https://pictoright.nl/app/assets/Pictoright-aansluitformulier-collectieve-rechten.pdf en
https://pictoright.nl/app/assets/Pictoright-aansluitformulier-compleet.pdf (vanaf pagina 3). Omdat het collectieve
mandaat in beide formulieren gelijk geformuleerd is, stuur ik u om praktische redenen alleen de wijzigingen
zichtbaar in het aansluitformulier collectief toe. Mocht u echter prijs stellen op separate toezending van de
wijzigingen van het collectieve mandaat zichtbaar in het aansluitformulier compleet, dan vernemen wij dat graag.

De wijzigingen in het collectieve aansluitmandaat van Pictoright houden grotendeels verband met de
inwerkingtreding van de implementatiewet van de DSM richtlijn, en omvatten de onderdelen “out of commerce
works” (categorie g mandaat) en “value gap” (categorie n mandaat) richtlijn. Daarnaast is de tekst van het mandaat,
met name ten aanzien van de rechtenoverdracht, op enkele onderdelen verduidelijkt/aangescherpt.
Ik stuur u zowel een versie waarin alle wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt met wijzigingen bijhouden, als een schone
versie.
Graag wijs ik u erop dat Pictoright ervan uit gaat dat de wijzigingen in het collectieve mandaat van Pictoright niet
instemmingsplichtig zijn op grond van artikel 3 Wet toezicht. Een en ander wordt u derhalve ter informatie
toegestuurd op de voet van artikel 5 Wet toezicht. Het gaat immers niet om een van de in de artikel 3 genoemde
besluiten. Pictoright gaat er in dit verband vanuit dat het bij het aanpassen van het mandaat van rechthebbenden
om kernbedingen gaat en niet om algemene voorwaarden. Mocht u dit echter anders zien, dan verzoek ik u
vriendelijk hierover met Pictoright in overleg te treden, opdat gezamenlijk bezien kan worden wat dan de juiste
aanpak zou zijn ten aanzien van het doorvoeren van de voorgenomen wijzigingen.

Met vriendelijke groet

Pictoright
Sarphatistraat 606-608
1018 AV Amsterdam

www.pictoright.nl
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Volg Pictoright op Instagram, Facebook en LinkedIn
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