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Sprekers dit jaar onder meer:

De nieuwe Mediawet en
het kersverse regeerakkoord
Lydia Bremmer,
Senior beleidsmedewerker Ministerie van OCW

De mogelijkheden van Publiek
Private Samenwerking
Madeleine de Cock Buning,
Commissaris bij Commissariaat voor de Media

Wat bezoekers ervan vonden:

“Erg nuttig, ieder jaar!”
Niels de Vos, RTL Nederland

“Ik ben weer bijgepraat over de actualiteit.”
Daniel Simons, Greenpeace International

1) De nieuwe Mediawet

Lydia Bremmer – Ministerie van OCW

Kern van de nieuwe Mediawet
Terugdringen aantal organisaties
• Faciliteren 3-3-2-model (3 fusieomroepen, 3 stand alone, 2 taakorganisaties)
• Openheid zonder risico op versplintering
• De 2.42-omroepen haken aan bij omroep of NTR
Lidmaatschap nieuw leven inblazen
•
Financiering op basis van elk lid telt
•
Verhoging omroepcontributie
•
Strengere regels ledenwerving
Overige wijzigingen
• Omvorming MCO
• Uitbreiding toezichtsarrangement Commissariaat
• Invoer experimenteerbepaling (voor uitgebreidere mogelijkheden publiek-private samenwerking)

2) Het kersverse regeerakkoord

Lydia Bremmer – Ministerie van OCW

Regeerakkoord VVD-PvdA
•

•
•

•

Regionale publieke omroepen worden niet langer gefinancierd door de Provincies, maar door het Rijk. Het
budget wordt overgeheveld van provinciefonds naar de mediabegroting. Door samenwerking en integratie van
taken met de landelijke publieke omroep is een besparing mogelijk. Een efficiencytaakstelling van 25 miljoen
euro bij het centraliseren van het budget voor regionale omroepen (uitname van het Provinciefonds per 2014
van 142 miljoen euro).
Aangekondigde mediafonds wordt heroverwegen. Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan.
Besparing 16 miljoen euro.
De 2.42-omroepen (levensbeschouwelijk) worden, zoals eerder besloten, ondergebracht bij
omroeporganisaties. Dat maakt het schrappen van de hiermee samenhangende uitgaven mogelijk. De
budgetten voor 2.42 omroepen vervallen. Besparing: 14 miljoen euro.
Landelijke publieke omroep krijgt een extra taakstelling. Deze kan gerealiseerd worden door de eigen
inkomsten te vergroten, onnodige uitgaven aan ledenwerving te voorkomen en door voorgenomen koppeling
tussen ledenaantallen en budgetten van omroepverenigingen los te laten en te vervangen door systeem met
A- en B-licentie. Toetreding van nieuwe omroepen blijft mogelijk. Besparing: 45 miljoen euro.

Extra taakstelling voor de publieke omroep à 100 miljoen euro

3) Publiek Private Samenwerking (PPS)

Madeleine de Cock Buning – Commissariaat voor de Media

Belangrijkste aandachtspunten
•
•

•
•
•
•

De Nederlandse Publieke Omroepen en media-instellingen mogen alleen na voorafgaande toestemming van
het Commissariaat van de Media nevenactiviteiten verrichten (CvdM).
Het CvdM toetst de ontwikkeling van nevenactiviteiten aan de hand van criteria:
• er moet een relatie zijn met de publieke media-opdracht en,
• het moet marktconform en kostendekkend zijn
In de Beleidsbrief 2012 zijn de voorwaarden voor PPS nader uitgewerkt.
Een PPS in het kader van de publieke media-opdracht behoeft geen melding bij het Commissariaat van de
Media.
Een PPS in het kader van nevenactiviteiten moet vooraf gemeld en getoetst worden door het CvdM.
Een voorbeeld van PPS is Klokhuis vragendag, klik hier.

De publieke mediaopdracht is: “het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten
door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle
beschikbare aanbodkanalen”.

4) Nieuwe beleidsregels reclame en sponsoring en de
(concept-)regeling productplaatsing

Liesbeth Berkouwer & Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan

• Sponsoring van ‘nieuws en actualiteitenprogramma’s’ is op grond van de Mediawet verboden. De
Beleidsregel sponsoring commerciële media-instellingen koppelt het begrip ‘nieuws en
actualiteitenprogramma’s’ aan ‘gebeurtenissen van zeven dagen oud’. Dat is een wel erg breed begrip.
Daardoor valt in de praktijk soms moeilijk te voorspellen of programma’s die op de grens van
informatievoorziening en entertainment balanceren, gesponsord mogen worden of niet.
• De Beleidsregel reclame commerciële instellingen staat splitscreenreclame alleen toe bij
(sport)evenementen, terwijl de Mediawet op dat punt geen beperkingen stelt. Het is nog maar de vraag of
voldoende juridische grondslag bestaat voor deze beperking.
• In de (concept-)regeling productplaatsing commerciële media-instellingen legt het Commissariaat regels
vast voor productplaatsing. Uit het concept blijkt weer eens dat het lastig is een onderscheid te maken
tussen ‘sponsoruitingen’ en productplaatsing. Zo’n onderscheid is voor de commerciële media-instellingen
in de praktijk van belang, omdat voor ‘sponsoruitingen’ minder strenge eisen gelden dan voor
productplaatsing. Het criterium dat het Commissariaat heeft ontwikkeld voor een onderscheid (‘in de
verhaallijn’) maakt het er voor commerciële media-instellingen niet makkelijker op om productplaatsing te
verwerken in hun programma-aanbod. En dat terwijl de mogelijkheden vanwege een level playing field niet
beperkt, maar verruimd zouden worden.
Bron: Commissariaat voor de Media

5) De laatste auteursrechtelijke ontwikkelingen
op internet
Reindert van der Zaal & Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan

Filesharing
•
•
•

•

•

Vorige stand: illegaal uploaden maakt inbreuk, het faciliteren is onrechtmatig. ‘Illegaal
downloaden’ is legaal, het faciliteren in principe ook (zie o.a. het FTD-arrest).
Hoge Raad vraagt zich nu af of ‘illegaal downloaden’ wel legaal kan zijn.
Dit jaar was het jaar van de Pirate Bay filters. In 2010 werd een verzoek van BREIN nog
afgewezen. Begin 2012 concludeerde de rechtbank in een bodemzaak dat ISPs Ziggo en
XS4All toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren. Een paar maanden later volgde een
zelfde verbod tegen de meeste andere ISPs. Het hoger beroep loopt.
Uit rapporten blijkt dat de Pirate Bay filters door veel internetgebruikers worden omzeild.
BREIN onderneemt daarom veelvuldig actie tegen proxy- en mirrorwebsites, zoals
bijvoorbeeld tegen de Piratenpartij.
Deze zomer zijn prejudiciële vragen gesteld of door middel van filtertechnieken toegang tot
een bepaalde website verboden mag worden. Dit antwoord laat nog even op zich wachten.

Wat bezoekers ervan vonden:
“Je krijgt een goed beeld van de ontwikkelingen op juridisch gebied”
Jelte Wiersma, Elsevier

“Interessant, entertaining en nuttig”
Milica Antic, Google

5) De laatste auteursrechtelijke ontwikkelingen
op internet
Reindert van der Zaal & Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan

Citaatrecht
•
•
•

Hergebruik van content als versiering is niet toegestaan.
Geciteerd materiaal hoeft niet expliciet te worden besproken, maar moet wel een functie
hebben in het werk.
Citaat mag niet neerkomen op een verkapte exploitatie van het origineel.

Geen inbreuk bij citaat uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke
verhandeling of uiting met vergelijkbaar doel, mits…
•
•
•
•

het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is (citeren uit bijvoorbeeld
uitgelekte geheimen kan dus in beginsel niet).
het citaat proportioneel is (zie hierover onder meer deze recente zaak).
persoonlijkheidsrechten in acht worden genomen.
aan bronvermelding en vermelding van de naam van de maker wordt gedaan.

Wat bezoekers ervan vonden:
“De juiste sprekers die een helder overzicht geven van de relevante jurisprudentie.”
Niels de Vos, RTL Nederland

5) De laatste auteursrechtelijke ontwikkelingen
op internet
Reindert van der Zaal & Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan

Beeldcitaten
•

Hof Leeuwarden 10 juli 2012, LJN: BX0988(FESPA): niet in acht nemen van citaatregels kan grote
(financiële) gevolgen hebben.

Is linken openbaarmaken?
•
•

Tot recentelijk vaste rechtspraak: hyperlink is geen openbaarmaking, embedded link wel.
Trendbreuk: in kwestie Sanoma vs. GeenStijl werd –onder de specifieke omstandigheden van de
zaak- een hyperlink wel als openbaarmaking beschouwd.

Auteursrechtelijke problematiek rondom Pinterest
•
•
•

‘Pinnen’ en ‘Repinnen’ is mogelijk openbaarmaking en/of verveelvoudiging, waarvoor
toestemming van de rechthebbende nodig is; kan leiden tot claims.
Citaatrecht kan in bepaalde gevallen worden ingeroepen, maar regels (onder meer vermelding
van originele bron en maker) moeten wel in acht genomen worden.
Pinterest biedt nu opt-out mogelijk aan auteursrechthebbenden op basis waarvan bepaalde
content niet voor Pinterest kan worden gebruikt. Dit biedt aan rechthebbenden echter
onvoldoende bescherming.

6) Een update over de rechtspraak van het afgelopen jaar
over (on)rechtmatige perspublicaties

Jens van den Brink & Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan

Klik hieronder op de belangrijke zaken van het jaar…
Nieuwe standaardjurisprudentie EHRM
Caroline II
Springer
Portretrecht
Joep!
Johan Cruijf de Ajacied
Koos H
Platter en Dikker
Rex van P/Het Parool
Tros Opgelicht

Journalistieke werkwijze (div.)
Meijer en Boellaard/IDTV
Boodschappersfunctie pers EHRM
Boze ex / BNN en Endemol
Gerrits/Powned
Maas/NRC
Kraland/FD
Pretium/Tros
Pretium /de Volkskrant
Sharpe/Spits

Wat bezoekers ervan vonden:
“Vlot, informatief en entertaining maar niet ten koste van
de inhoud.“
Daniel Simons, Greenpeace International

“Een dwarsdoorsnede van de jurisprudentie van het
afgelopen jaar.”
Jelte Wiersma, Elsevier

Hartelijk dank voor je komst en we hopen je ook bij ons volgend seminar weer te mogen verwelkomen!
Mocht je vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, bel of mail ons dan gerust.
Vriendelijke groet,
Mediagroep Kennedy Van der Laan
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Liesbeth Berkouwer
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