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Tussen droom en daad: peer-to-peer en privacy∗ 
 
Nadat de juridische strijd tegen aanbieders van peer-to-peer software niet het beoogde effect 
heeft gehad, heeft de muziekindustrie zich gewend tot een volgend slachtoffer: de consument. 
In toenemende mate probeert de muziekindustrie het  uitwisselen van muziek met behulp van 
peer-to-peer software tegen te gaan door de gebruikers daarvan aan te spreken. Dat lijkt een 
logische keuze; zij zijn immers degenen die de gewraakte handelingen verrichten. Ik voorspel 
echter dat ook deze poging om controle te krijgen over de distributie van muziek zal falen. 
Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.1 
  
 
Inleiding 
 
In maart van dit jaar waren 4,4 miljoen Nederlanders getuige van de geboorte van een nieuwe 
ster. De 16-jarige Jamai won het immens populaire televisieprogramma Idols door in de finale 
rivaal Jim te verslaan. Jamai’s beloning was niet alleen instant roem, maar ook een naar eigen 
zeggen “supergoed” platencontract bij BMG. Zijn eerste single Step Right Up is de best 
verkochte Nederlandse single ooit geworden. Idols heeft niet alleen Jamai opgeleverd als 
nieuwe sterren. Ongetwijfeld zullen ook runner-up Jim en de nummers drie en vier, Hind en 
Dewi, uitgroeien tot echte idolen. Goed voor een miljoenenomzet. 
 
Als wij één ding kunnen vaststellen dan is het dit: het gaat verschrikkelijk slecht met de 
muziek in Nederland. Althans dat is de boodschap die de muziekindustrie de afgelopen jaren 
verkondigt.2  
 
Twee jaar geleden lanceerde de muziekindustrie een reclamecampagne met Nederlandse 
muzieksterren – toen nog Guus Meeuwis – in de hoofdrol. De artiesten werden als 
slachtoffers van ernstige martelingen gepresenteerd in een folterstoel en met een 
dichtgenaaide mond. De campagne, duidelijk geïnspireerd door de Amnesty International 
spotjes, moest een eenvoudige boodschap overbrengen: doordat jullie muziek via internet 
downloaden, wordt de artiest monddood gemaakt. Start thinking, stop copying. 
 
Wat de muziekindustrie er niet bijvertelde, was dat het is toegestaan muziek te kopiëren. Op 
grond van de Auteurswet mag iedereen voor privé-gebruik een kopie van een muziekwerk 
maken. De artiest wordt gecompenseerd voor het maken van die kopieën. Op iedere blanco 
audio CD-recordable zit een heffing, een toeslag van € 0,42 per uur, die wordt afgedragen aan 
de Stichting de Thuiskopie, die de inkomsten vervolgens weer verdeelt onder de artiesten.3 
 
De reden dat het volgens de muziekindustrie slecht gaat met de verkoop van muziek, is dat via 
internet ‘gratis’ muziek wordt uitgewisseld. Volgens de muziekindustrie bestaat er een 
negatief lineair verband tussen het uitwisselen van muziek via internet en de verkoop van 
CDs. Ieder nummer dat via internet wordt uitgewisseld, heeft tot gevolg dat het publiek één 
CD minder zal aanschaffen.  
 
                                                 
∗ Dit artikel is een bewerking van een lezing aan de Ecole des Mines te Parijs d.d. 4 maart 2003. De auteur is advocaat te 
Amsterdam (SOLV Advocaten) en stond uit dien hoofde het Amsterdamse peer-to-peer bedrijf KaZaA bij in haar procedure 
tegen Buma/Stemra.   
1 Vrij naar Willem Elsschots gedicht Het huwelijk. 
2 De term ‘muziekindustrie’ zal in dit artikel niet alleen worden gebruikt om de verzamelde platenmaatschappijen aan te duiden 
(waaronder de vijf majors BMG, EMI, Sony, Universal, en Warner), maar omvat tevens andere muziekorganisaties, zoals 
collectieve rechtenorganisaties en belangenorganisaties.   
3 Zie verder de website van Stichting De Thuiskopie: <http://www.cedar.nl/thuiskopie/> 
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Het verband tussen de muziekuitwisseling en dalende verkoopcijfers is op zijn minst 
overdreven. In Engeland steeg het aantal verkochte CDs, ondanks het illegaal uitwisselen van 
muziek via internet.4 En zelfs als er sprake is van een daling van de verkoop van muziek, zijn 
er tal van andere oorzaken aan te wijzen die dit hebben veroorzaakt. Sommige onderzoekers 
geven de economische recessie de schuld.5 Anderen wijten een daling van muziekverkoop aan 
de concurrentie van nieuwe producten voor vrijetijdsbesteding, zoals computer spelletjes en 
DVDs. Vorig jaar is de omzet van het aantal verkochte DVDs bijvoorbeeld met 143% 
gestegen.6 Ook de hoge prijs van CDs wordt vaak genoemd als oorzaak van minder omzet 
voor de muziekindustrie. Er zou sprake zijn van een discrepantie tussen vraag en aanbod. De 
Amerikaanse onderzoeker George Zieman toonde ten slotte aan dat de muziekindustrie sinds 
1999 ieder jaar tien procent minder nieuw materiaal op de markt brengt.7 Minder releases, 
betekent logischerwijze ook minder verkopen. 
 
Toen voorafgaand aan de release van The Eminem Show van de Amerikaanse rap-artiest 
Eminem bleek dat de CD al grootschalig werd uitgewisseld via internet, besloot zijn 
platenmaatschappij de release te vervroegen. De CD werd een week eerder uitgebracht om 
verdere schade aan de verkoop te beperken. Eind 2002 bleek The Eminem Show het best 
verkochte album van het jaar te zijn. De link tussen het gratis uitwisselen via internet en de 
enorme verkoop werd door de muziekindustrie niet gelegd. De grootste nachtmerrie van de 
muziekindustrie: muziekuitwisseling stimuleert de verkoop van muziek. 
 
Waarom schildert de muziekindustrie het uitwisselen van muziek via internet af als de 
grootste misdaad die ooit is begaan? De reden is niet de vermeende schade die zij als gevolg 
daarvan lijdt, maar schuilt dieper in het wezen van de bescherming van muziek. De reden is 
dat de muziekindustrie de controle over de distributie van muziek is verloren, doordat zij haar 
auteurs- en naburige rechten niet kan handhaven in de privé-sfeer van de internetgebruikers.  
  
 
Wat is peer-to-peer? 
 
De hierboven beschreven bestandsuitwisseling via internet vindt plaats met behulp van 
software die ook wel peer-to-peer software (hierna: “P2P”) wordt genoemd. P2P creëert een 
netwerk van gelijkwaardige computers, die op hetzelfde niveau met elkaar communiceren. 
Wie de software downloadt en op zijn computer installeert, wordt een “peer” in het netwerk 
van “peers”.  
 
Interessant aan P2P is niet zozeer de mogelijkheid om bestanden uit te wisselen; dat is al 
mogelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Het vernieuwende aspect van P2P schuilt in het 
gelijkwaardige niveau waarop de bestandsuitwisseling plaatsvindt. Tot op heden vindt het 
informatieaanbod via internet “top-down” plaats. Wie informatie wil aanbieden, zal een 
website moeten inrichten, die publiek toegankelijk wordt gemaakt vanaf een internet server. 
Binnen de internet hiërarchie zijn internet servers -- doorgaans gehost door internet service 

                                                 
4 PC PRO, ‘Music sales strong despite downloaders’, 10 februari 2003, 
<http://www.pcpro.co.uk/?http://www.pcpro.co.uk/news/news_story.php?id=38305> 
5 Forrester Research, ‘Downloads Save the Music Business’, augustus 2002 
<http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/0,1338,14854,FF.html> 
6 Muziek en Beeld, ‘Omzet dvd-verkoopmarkt met 143% gestegen in 2002’, 19 maart 2003, <www.muziek-en-
beeld.nl/print.php?id=8033> 
7 The Register, ‘Missing RIAA figures shoot down “piracy” canard’, 16 december 2002 
<http://www.theregister.co.uk/content/6/28588.html> 
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providers – op een niveau hoger gepositioneerd. Dit wordt ook wel het client-server model 
genoemd.  
 
P2P doorbreekt dit model. P2P maakt van iedere computer een mini-server die door de 
consument zelf gehost kan worden. P2P betekent de facto een decentralisering van het 
internet waarbij wordt geprofiteerd van de opslagmogelijkheden en bandbreedte van de 
computers van consumenten. Doordat de informatie decentraal is opgeslagen op de 
individuele computers en niet op centrale servers, is informatie in een P2P netwerk minder  
kwetsbaar voor storingen. Dat is het revolutionaire aspect van P2P. In zekere zin is P2P het 
internet, zoals het bedoeld is. 
 
Zelfs de muziekindustrie moet toegeven dat P2P een belangrijke stap in de ontwikkeling van 
het internet is. Hilary Rosen, tot voor kort voorzitter van de RIAA, de branche-organisatie 
voor muziek, noemt onder meer het vermogen om bandbreedte en opslag capaciteit te 
besparen “extremely exciting”.8  
 
 
Napster 
 
Dat zal Rosen nooit zeggen over de 19-jarige Shawn Fanning, voormalig staatsvijand nummer 
1 van de muziekindustrie. Fanning is de oprichter van Napster, het eerste P2P-systeem dat het 
grote publiek bereikte. Naar verluidt zou Napster op het hoogtepunt van zijn succes 70 
miljoen gebruikers hebben gehad. Ik spreek in de verleden tijd, want Napster is inmiddels 
tengevolge van rechtszaken overleden. Het Amerikaanse Gerechtshof in Californië heeft 
Napster in een uitspraak van medio 2001 de facto onklaar gemaakt. De doodsoorzaak was 
echter niet de P2P-technologie, maar de handelwijze van het bedrijf Napster.  
 
Van belang voor de beoordeling van de Napster-zaak is de architectuur van het systeem. Deze 
verschilde wezenlijk van de huidige generatie P2P-systemen. Napster was niet volledig 
gedecentraliseerd; de zoekfunctionaliteit van het systeem werd aangeboden vanaf de servers 
van Napster. De locatiegegevens van de MP3-muziekbestanden in het Napster-netwerk 
werden beheerd door Napster zelf. Als je bijvoorbeeld op zoek ben naar het nummer “Jenny 
from the Block” van Jennifer Lopez, dan verwijst Napster je naar de exacte locatie. Na 
verwijzing door Napster vindt het dowloaden plaats direct vanaf de computer van de 
Napstergebruiker waarnaar men is verwezen, zonder enige bemoeienis van Napster. De 
verwijzing door Napster vormde echter wel een cruciale schakel in de werkwijze van het 
systeem.       
 
De verdediging van Napster was grotendeels opgehangen aan het beroemde Sony Betamax-
arrest van de Amerikaanse Supreme Court.9 In dit baanbrekende arrest uit 1984 oordeelde de 
Supreme Court dat het aanbieden van de Betamax videorecorder niet onrechtmatig was jegens 
de filmindustrie. Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar, maar in die dagen vond de 
filmindustrie videorecorders net zo bedreigend als de muziekindustrie tegenwoordig P2P 
vindt.  
 
De vergelijking met de videorecorder gaat in het geval van Napster echter slechts ten dele op. 
Nadat Sony zijn videorecorders op de markt had gebracht, had het geen enkele bemoeienis 

                                                 
8 Hilary Rosen, O´Reilly Peer to Peer and Web Services Conference Speech, 6 november 2001, 
<http://www.riaa.org/pdf/peer_to_peer_speech.pdf> 
9 United States Supreme Court, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574, 1984 (Sony Corp. v. Universal City Studios) 
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met het gebruik daarvan. Napster daarentegen controleerde als een spin in het web de 
uitwisseling van bestanden. Als je Napster elimineerde, bracht je ook het systeem tot een 
einde. Het was dan ook niet zozeer het systeem dat door het Hof in Californië werd 
veroordeeld, maar de handelwijze van Napster. Die handelwijze bestond eruit dat zij 
vindplaatsen doorgaf en daarmee doorging nadat zij in kennis was gesteld van de 
onrechtmatigheid daarvan. Napster werd dan ook veroordeeld om iedere keer als de 
muziekindustrie haar op de hoogte stelde van het ongeoorloofd aanbieden van bijvoorbeeld 
“Jenny from the block”, de vindplaats daarvan te filteren. Als gevolg daarvan stierf Napster 
een langzame dood. 
 
 
KaZaA 
 
Op de dag des oordeels, lanceerde een Nederlands bedrijfje een nieuw P2P-systeem, KaZaA. 
Anders dan Napster is KaZaA volledig gedecentraliseerd; er zijn geen centrale servers in het 
netwerk die als search hub fungeren. Een ander belangrijk verschil is dat met behulp van 
KaZaA niet alleen muziek kan worden uitgewisseld, maar ook tekst, video, software en foto’s, 
kortom, alle bestandtypen. Wat begon als een bescheiden initiatief vanaf de Prinsengracht in 
Amsterdam is nu wereldwijd het meest gebruikte P2P-systeem. De software is meer dan 200 
miljoen keer gedownload en er zijn continu, zeven dagen per week, 24 uur per dag, meer dan 
3,5 miljoen mensen online bestanden aan het uitwisselen. In 2002 was het woord “KaZaA” de 
meest geraadpleegde zoekterm.  
 
Het was nooit de bedoeling van de makers van KaZaA om de nieuwe Napster, dat wil zeggen,  
de nieuwe nachtmerrie van de muziekindustrie te worden. Het uitgangspunt was samen te 
werken met de muziekindustrie, om een alternatief voor “gratis” muziek aan te bieden. 
Brieven naar alle grote platenmaatschappijen bleven echter onbeantwoord. Alleen 
Buma/Stemra, de Nederlandse collectieve rechtenorganisatie voor componisten en 
tekstdichters, was geïnteresseerd in een gesprek.  
 
De daaropvolgende onderhandelingen met Buma/Stemra duurde langer dan een jaar en 
kwamen tot een abrupt einde toen de platenmaatschappijen in de Verenigde Staten een 
procedure tegen KaZaA begonnen. Als gevolg daarvan beëindigde Buma/Stemra de 
gesprekken; het werd ze blijkbaar te heet onder de voeten. KaZaA stapte naar de rechter om 
Buma/Stemra te verplichten de onderhandelingen voort te zetten, Buma/Stemra diende een 
tegenvordering in: KaZaA moest uit de lucht. In zijn Salomons oordeel gaf de rechter in kort 
geding beide partijen gelijk.10 Buma/Stemra moest door onderhandelen, maar kreeg 
gelijktijdig een middel in handen om het leven van haar gesprekpartner op ieder gewenst 
moment de facto te beëindigen door het vonnis van de rechter te executeren. KaZaA ging in 
spoedappèl bij het Hof te Amsterdam. 
 
Het Hof oordeelde anders dan de rechter in eerste aanleg dat KaZaA geen auteursrechtinbreuk 
pleegde door haar P2P-software aan te bieden.11 “Voor zover sprake is van auteursrechtelijk 
relevant handelen worden die handelingen verricht door de gebruikers van het 
computerprogramma en niet door KaZaA. Het verschaffen van middelen voor 
openbaarmaking of verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken is niet zelf 
een openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling.”  

                                                 
10 Vzr. Rb Amsterdam 29 november 2001, AMI 2002-1, p. 21-25 m.nt. Hugenholtz (KaZaA vs. Buma-Stemra). 
11 Hof Amsterdam 28 maart 2002, Mediaforum 2002/5, nr. 19 m.nt. Koelman (KaZaA vs. Buma/Stemra). 
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Evenmin was het aanbieden van het programma onrechtmatig jegens Buma/Stemra. Duidelijk 
geïnspireerd door de Amerikaanse Betamax-uitspraak, merkte het Hof op dat het programma 
niet uitsluitend wordt gebruikt om auteursrechtelijk materiaal uit te wisselen. Het standpunt 
van Buma/Stemra dat dit andere gebruik betekenis miste, pareerde het Hof fijntjes met de 
opmerking dat dit ongetwijfeld geldt voor Buma/Stemra, maar niet voor de “andere” 
gebruikers. 
 
Inmiddels heeft ook de Amerikaanse rechter bepaald dat aanbieders van P2P-software die 
dezelfde technische functionaliteit bezitten als KaZaA niet aansprakelijk zijn voor de 
vermeende auteursrechtschendingen van de gebruikers van het programma.12 In zijn vonnis 
van 25 april 2003 maakt rechter Wilson een duidelijk onderscheid tussen de werking van 
Napster en de zogenaamde tweede generatie P2P-systemen, waarbij de aanbieder van de 
software geen controle heeft of invloed kan uitoefenen op het uitwisselen van de bestanden. 
Zoals gezegd, was Napster daar wel toe in staat. “Napster possessed the ability to monitor and 
control its network and routinely exercised its ability to exclude particular users from it. (…) 
Such is not the case here. Defendants provide software that communicates across networks 
that are entirely outside Defendants control.”, aldus Wilson in zijn 34-pagina´s tellende 
vonnis. 
 
Na het vonnis vaardigde de RIAA het volgende persbericht uit, waarin zij in de eerste plaats 
haar ongenoegen uitte over het vonnis, maar waarin zij ook het volgende opmerkte: “De 
verklaring van de rechtbank dat individuele gebruikers van het systeem verantwoordelijk zijn 
voor het illegaal up- en downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken juichen we toe. 
En de uitspraak (…) in de Verizon-zaak maakt het duidelijk dat individuele overtreders niet 
langer kunnen verwachten dat ze anoniem blijven wanneer ze zich bezighouden met illegale 
activiteiten.”13    
 
 
Volgend doelwit: de consument      
 
Uit het persbericht blijkt duidelijk dat de muziekindustrie haar pijlen inmiddels heeft verlegd 
van de aanbieders van de software naar degenen die de gewraakte handelingen verrichten: de 
consumenten. Zal ze deze slag wel winnen? 
 
On the Internet nodody knows you’re a dog, luidt een bekend internet gezegde. Niets is echter 
minder waar. P2P-gebruikers zijn niet anoniem. Zij communiceren met hun andere peers door 
middel van een IP-adres; een uniek nummer van 11 decimalen, bijvoorbeeld 213.201.148.70, 
dat de computer van de ene internetgebruiker onderscheidt van de andere. IP-adressen worden 
toegewezen door de dienstverlener via wie de gebruiker toegang krijgt tot het internet, 
meestal een internet service provider. IP-adressen worden onderverdeeld in statische en 
dynamische adressen; de internetgebruiker krijgt in het geval van dynamische adressen bij 
iedere keer dat verbinding wordt gemaakt een nieuw nummer tijdelijk nummer toegewezen, 
terwijl een statisch IP-adres altijd hetzelfde is. Wie een breedband kabel of DSL-verbinding 
heeft, heeft een statisch adres. 
 

                                                 
12 United States District Court Central District of California, te raadplegen op de website van de EFF: 
http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/030425_order_on_motions.pdf (MGM et al. v. Grokster et al.) 
13 Muziek en Beeld, ‘RIAA en IFPI reageren op uitspraak in zaak tegen p2p-diensten’, 1 mei 2003, <www.muziek-en-beeld.nl> 
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Met behulp van speciale software kan de muziekindustrie een kijkje nemen op de harde schijf 
van de P2P-gebruiker om te beoordelen of hij inbreukmakende bestanden aanbiedt aan andere 
peers. De muziekindustrie verwerft zich heimelijk de toegang tot de zogenaamde “shared 
folder” van de P2P-gebruiker, die hij mede toegankelijk maakt voor andere peers in het 
netwerk. Indien de muziekindustrie inbreuk constateert, verzamelt de muziekindustrie het IP-
adres van de desbetreffende P2P-gebruiker. Aan de hand van het nummer kan de 
muziekindustrie zien bij welke internet service provider de P2P-gebruiker een abonnement 
heeft. Met het IP-adres in de hand, wordt vervolgens aan de internet service provider verzocht 
diens abonnee geen toegang meer te bieden tot het internet.  
 

In de Verenigde Staten gaan dergelijke verzoeken er tegenwoordig bij bosjes uit. De zogenaamde Digital 
Millennium Copyright Act (“DMCA”) schrijft uitputtend voor waar zo’n cease and desist letter aan moet 
voldoen. De Amerikaanse digitale burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation verzamelt dit soort 
verzoeken en maakt ze openbaar via de website www.chillingeffects.com. Een gedeelte van een standaard 
cease and desist letter luidt als volgt:  

“We have received information that an individual has utilized the above-referenced IP address at the noted 
date and time to offer downloads of the above-mentioned work through a "peer-to-peer" service. The attached 
documentation specifies the location on your network where the infringement occurred, the number of repeat 
violations recorded at this specific location, as well as any available identifying information.  

The distribution of unauthorized copies of copyrighted motion pictures constitutes copyright infringement 
under the Copyright Act, Title 17 United States Code Section 106(3). This conduct may also violate the laws 
of other countries, international law, and/or treaty obligations. 

 Since you own this IP address, we request that you immediately do the following:  

1) Disable access to the individual who has engaged in the conduct described above; and  
2) Terminate any and all accounts that this individual has through you. (…)” 
 
Klagers schuwen er niet voor de gehele “shared folder” van de betreffende abonnee als bewijs te overleggen 
aan de internet service provider. In één geval dat onder mijn aandacht kwam, bevatte de “shared folder” ook 
de volgende bestanden:  
1) 9 10 MB Bus Fuck - gay anal sex.mpg 
2) 11 950 KB gay - 2 frat jock boiz fuck - ends with huge load of jiz - fuckin great.mpeg 
3) 4 997 KB gay - 2 russian guys fuck then shoot their load.mpg 

Naast een blokkeringsverzoek kan de rechthebbende de internet service provider ook 
verzoeken de identiteit van de abonnee prijs te geven. Aan de hand daarvan kan vervolgens 
een procedure tegen de abonnee gestart worden om een verbod op diens handelwijze te 
verkrijgen.  

P2P-gebruikers zijn op het eerste gezicht een meer voor de handliggend doelwit dan de 
aanbieders van de software. Zij zijn het immers die de muziekwerken naar hartelust aan elkaar 
aanbieden en daarmee auteursrechtinbreuk plegen. Het via de harde schijf van een computer 
aanbieden van muziekbestanden aan andere peers, is auteursrechtelijk gezien een 
“openbaarmaking”, een handeling die is voorbehouden aan de auteursrechthebbende.14  
 
                                                 
14 Het downloaden van muziek is daarentegen wel toegestaan, zo bevestigde de minister van Justitie onlangs desgevraagd op 
kamervragen van de CDA-fractie: “De Internetgebruiker die gebruik maakt van de mogelijkheden die Napster, KazaA en 
vergelijkbare peer-to-peer-diensten bieden om werken van letterkunde, wetenschap of kunst te kopiëren voor privé-gebruik 
opereert over het algemeen genomen binnen de marges van het auteursrecht. Dat geldt ook wanneer een privé-kopie wordt 
gemaakt van een origineel dat illegaal, dat wil zeggen zonder toestemming van [de] auteursrechthebbende, is openbaar 
gemaakt.” Kamerstukken II, 2002-2003, 28 482, nr. 5, p. 32. 
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De reden waarom de muziekindustrie zo lang heeft getalmd met het aanspreken van 
consumenten, schuilt vermoedelijk in een aantal praktische bezwaren daartegen. De 
muziekpiraat is tevens muziekliefhebber. Door P2P-gebruikers aan te pakken, dreigt de 
muziekindustrie haar eigen publiek tegen zich in het harnas te jagen. Verder is het praktisch 
onmogelijk om 200 miljoen P2P-gebruikers op hun beweerdelijk onrechtmatig handelen aan 
te spreken. De tactiek lijkt er één te zijn van “shock and awe”: een aantal consumenten zal als 
kop van jut dienen en de rest zal in verbijstering het uitwisselen van bestanden opgeven om 
terug te keren op het rechte pad. 
 
Naast de praktische bezwaren, is er echter ook een principieel bezwaar tegen het aanpakken 
van consumenten: het recht op privacy.  
 
 
Rechtshandhaving en privacy 
 
Het is niet voor het eerst dat de muziekindustrie inbreuk wil maken op de privé-sfeer van 
consumenten om te controleren of zij auteursrechtinbreuk plegen. L’histoire se repète.  
 
Begin jaren zestig speelde in Duitsland een procedure tussen GEMA – de Duitse pendant van 
de Buma/Stemra --  en de verkopers van magnetofonen, de voorloper van de cassetterecorder. 
De GEMA wilde bij de kopers van magnetofonen controleren of zij in strijd met het 
auteursrecht van de bij GEMA aangeslotenen muziekwerken kopieerden.15 Daarvoor eiste zij 
dat de verkopers van magnetofonen hun klanten verzochten zich te identificeren en naam, 
adres en woonplaats gegevens noteerden, zodat GEMA de klanten later een bezoek zou 
kunnen brengen.  
 
Het Bundesgerichthof oordeelde echter dat GEMA geen belang had bij deze vordering. Ook 
al zouden de verkopers GEMA de NAW-gegevens verstrekken, dan zou zij daar niets mee 
kunnen beginnen. Controle bij de consumenten thuis, zou zich volgens het Bundesgerichtshof 
niet verdragen met “die Unverletzlichkeit des häuslichen Bereichs”.16 Het Bundesgerichtshof 
doelt hierbij op het in de Duitse Grondwet verankerde huisrecht, dat wel als de kern van het 
recht op privacy gezien kan worden.17 
 
Ook het Amerikaanse Supreme Court heeft in verschillende zaken wetshandhaving in strijd 
met het recht op privacy en ongrondwettelijk geacht.  
 
In Griswold v. Connecticut ging het om de vraag of de controle op het illegaal gebruik van 
voorbehoedsmiddelen was toegestaan. In Connecticut was het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen verboden. De Amerikaanse Supreme Court acht de handhaving van een 
dergelijke wet echter in strijd met het recht op privacy. “Would we allow the police to search 
the sacred precincts of marital bedrooms for telltale signs of the use of contraceptives?”, 
vraagt het Hooggerechtshof retorisch, om daar direct aan toe te voegen dat het enkele idee 
strijdig is met “the notions of privacy surrounding the marriage relationship”.18  
                                                 
15 In een eerdere beslissing oordeelde de Duitse Bundesgerichtshof dat het kopiëren van muziekwerken in strijd is met het 
Duitse auteursrecht. BGH 18 mei 1955, GRUR 1955, 492 (Tonband). 
16 BGH 29 mei 1964, GRUR 1965/2, p. 104. 
17 De Brauw, die als eerste in Nederland serieus aandacht besteedde aan het recht op privacy in zijn preadvies voor de NJV, 
beschouwde de woning en enkele andere besloten ruimtes als de kern van het recht op privacy. P.J.W. de Brauw, “Behoort de 
wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaarmaken van 
waarnemingen, diens persoonlijke sfeer betreffende?” in: Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de 
individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaarmaken van waarnemingen, diens persoonlijke sfeer betreffende?, 
Preadvies NJV, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1965, p. 1-74. 
18 United States Supreme Court, 381 U.S. 1965 (Griswold v. Connecticut). 
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In Stanley v. Georgia ging het om de vraag of een verbod op het bezit van pornografisch 
materiaal in overeenstemming is met de Amerikaanse Grondwet. De Supreme Court 
oordeelde van niet, waarbij het zich baseerde op het recht van Stanley “to read or observe 
what he pleases – the right to satisfy his intellectual and emotional needs in the privacy of his 
own home”.  
 
 
Peer-to-peer en privacy 
 
In de hierboven genoemde zaken gaat het om het recht op privacy dat in de doctrine wel 
wordt aangeduid als “relationale” privacy, waarbij het gaat om de controle over de eigen 
ruimte of omgeving. In het geval van de P2P-gebruikers is de “informationele” privacy in het 
gedrang: het recht om controle te hebben over gegevens en informatie over jezelf teneinde 
(onjuiste) beeldvorming te voorkomen.   
 
De muziekindustrie verzamelt namelijk gegevens over identificeerbare natuurlijke personen, 
de IP-adressen van P2P-gebruikers, en verstrekt deze vervolgens aan derden. IP-adressen 
kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (“Wbp”).19 Aan de hand van het IP-adres is de P2P-gebruiker immers 
(indirect) te identificeren. Sterker, identificatie is het doel van het verzamelen van de IP-
adressen. Het verwerken van de IP-adressen is echter niet toegestaan, behoudens 
aanwezigheid van één van de in artikel 8 Wbp opgesomde rechtvaardigingsgronden. 
 
De meest voor de hand liggende rechtvaardigingsgrond is artikel 8 sub f Wbp: de verwerking 
van IP-adressen is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
muziekindustrie, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de P2P-
gebruikers, in het bijzonder hun recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, 
prevaleert. Het artikel bevat een tweetal toetsen, waarbij voor de beginselen van subsidiariteit 
en proportionaliteit een belangrijke rol is weggelegd. De eerste toets is of er sprake is van een 
gerechtvaardigd belang bij de verwerker, de tweede of er sprake is van een ander belang van 
de betrokkene, wel belang vervolgens moet worden afgewogen tegen het belang van de 
verwerker van de gegevens.20 
 
Het opsporen van auteursrechtschendingen zal op zichzelf beschouwd moeten worden als een 
gerechtvaardigd belang van de muziekindustrie, waarbij ik er gemakshalve vanuit ga dat de 
P2P-gebruiker niet op een andere wijze te identificeren is dan via zijn IP-adres. Het 
auteursrechtelijke verbodsrecht zou een lege huls zijn, indien het niet gerechtvaardigd zou zijn 
inbreukmakers op te sporen. Die opsporingsbevoegdheden vinden echter ergens hun grens.  
 
De vraag is of die grens in casu wordt gevormd door de belangen van de P2P-gebruiker, in het 
bijzonder zijn recht op privacy. Bij de belangenafweging die noodzakelijk is voor een 
antwoord op deze vraag, kunnen verschillende factoren een rol spelen, onder meer de aard 
van de betreffende gegevens, de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene, de 
wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en de mate waarin jegens de betrokkene wordt 
voorzien in passende waarborgen. 
 

                                                 
19 Zie Heinemann, “Over IP-adressen en de Wbp: grenzen aan de privacybescherming op Internet”, P&I 1999/4, p. 148-152. 
20 Kamerstukken II 1997/1998, 25 892, nr. 3, pp. 86-89. 
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Deze factoren in achtnemend dient de belangenafweging mijns inziens in het nadeel van de 
muziekindustrie uit te vallen. De muziekindustrie verzamelt IP-adressen in combinatie met 
gegevens over iemands lees-, luister en kijkgedrag. Het enkele IP-adres zegt niet zoveel over 
iemands voorkeuren, gecombineerd met de inhoud van de “shared folder” zegt dat echter zeer 
veel. Uit het hierboven in het kader genoemde voorbeeld blijkt dat de betreffende P2P-
gebruiker een voorkeur heeft voor homoseksuele films. Hieruit ontstaat, wellicht ten onrechte, 
het beeld dat het om een homoseksueel gaat. Gegevens over iemands seksuele leven zijn 
bijzondere gegevens in de zin van artikel 16 Wbp en genieten als zodanig bijzondere 
bescherming. Naar mijn mening moeten ook louter gegevens over iemands lees-, luister- en 
kijkgedrag aangemerkt worden als bijzondere persoonsgegevens.21 Het is eenvoudig mensen 
in een hokje te plaatsen op grond van hetgeen zich in de muziek- of boekenkast bevindt. Niet 
voor niets wordt het als onbeleefd beschouwd om ongegeneerd in andermans boekenkast te 
staren.  
 
Deze ongewenste beeldvorming is dus een verstrekkend gevolg van het verzamelen van de 
gegevens. Daarnaast worden de gegevens verzameld, ongeacht of er sprake is van een 
redelijke verdenking van de P2P-gebruiker. Iedere P2P-gebruiker wordt op voorhand 
beschouwd als een inbreukmaker. Toegegeven, dat zal in de meerderheid der gevallen ook 
gerechtvaardigd zijn, maar dat laat onverlet dat er uitzonderingsgevallen mogelijk zijn. Er 
bestaat op dit moment geen methode om een inbreukmakend bestand van een niet-
inbreukmakend bestand te onderscheiden. 
 
Ook de derde factor weegt zwaar in het nadeel van de muziekindustrie. De gegevens worden 
verzameld zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte is. Er wordt op grote schaal in de 
“shared folder” van anderen geneusd, zonder medeweten van de P2P-gebruiker. Nu maakt de 
P2P-gebruiker deze “shared folder” ook vrijwillig openbaar aan andere peers, zo zou men 
kunnen betogen. Dit is slechts ten dele waar. Het is met de meest populaire P2P-
programma’s22 niet mogelijk de gehele “shared folder” van de P2P-gebruiker te bekijken; dat 
kan slechts met de speciale technologie die de muziekindustrie hanteert. Overigens is het 
duidelijk dat de persoonsgegevens met een ander doel openbaar gemaakt worden, dan het doel 
waarvoor de muziekindustrie ze gebruikt.  
 
Ten slotte wijst ook de laatst genoemde factor uit ten nadele van de muziekindustrie. 
Voorzover bekend, heeft de muziekindustrie in het geheel geen waarborgen genomen om de 
privacy-belangen van de betrokkenen te beschermen. De muziekindustrie beperkt de 
verzamelde gegevens niet tot die voor haar relevant zijn, maar neemt alle gegevens uit de 
“shared folder” over. De gegevens worden naar alle waarschijnlijkheid langdurig bewaard en 
verder verspreid onder derden, zoals internet service providers. Er wordt geen gedragscode 
gehanteerd die voorziet in regels omtrent de gegevensverwerking en die waarborgen creëert 
voor de betrokkenen.  
 
Kort en goed, kan vastgesteld worden dat de wijze waarop de persoonsgegevens c.q. de IP-
adressen van P2P-gebruikers worden verzameld in strijd is met de Wbp. Hetzelfde geldt voor 
het verstrekken van de gegevens aan derden, meestal internet service providers. 
 
Dat was ook het oordeel van de Belgische pendant van het College bescherming 
persoonsgegevens, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De 
Commissie heeft onderzocht of de Belgische muziekorganisatie IFPI Belgium gerechtigd is 
                                                 
21 Alberdingk Thijm, Privacy vs. auteursrecht in en digitale omgeving, Den Haag: Sdu uitgevers 2001, p. 79. 
22 Dit is wel mogelijk met het Spaanse programma Piolet. 
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Napster-gebruikers te controleren en te identificeren. De Commissie komt tot de slotsom dat 
het IFPI Belgium op grond van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is 
toegestaan “systematisch en pro-actief persoonsgegevens op het internet [op te zoeken] 
teneinde overtredingen van het auteursrecht op te sporen”. 
  
 
Verplichting tot prijsgeven identiteit? 
 
Is de internet service provider niettemin gehouden op grond van het onrechtmatig verkregen 
IP-adres de identiteit van de P2P-gebruiker te onthullen?   
 
Rechters in Denemarken23 en in de Verenigde Staten hebben geoordeeld van wel. In de 
Verenigde Staten heeft dit oordeel ook een wettelijke basis. Op grond van de DMCA zijn 
internet service providers verplicht de NAW-gegevens van abonnees te verstrekken, indien zij 
een bevel van die strekking hebben ontvangen van de griffie van de rechtbank, die daarmee 
weer op instigatie van een auteursrechthebbende handelt. In een recente procedure tussen de 
RIAA en Verizon stond de reikwijdte van dit artikel 512h van de DMCA centraal. Verizon 
stelde zich op het standpunt dat de verplichting tot het prijsgegeven van de identiteit van de 
abonnee enkel geldt in het geval de provider hosting-diensten aanbiedt, niet in het geval de 
dienst louter uit “mere conduit” of doorgifte van informatie bestaat. Dat laatste is het geval bij 
P2P-gebruik: de dienst die wordt aangeboden door de internet service provider is enkel de 
doorgifte van informatie via een kabel-, DSL- of inbelabonnement. Bij vonnis van 21 januari 
2003 is Verizon verplicht de gegevens niettemin te verstrekken.24 
 
Ik betwijfel of een Nederlandse rechter tot eenzelfde oordeel zal komen. De verplichting tot 
identificatie van abonnees c.q. P2P-gebruikers vloeit niet voort uit enig wettelijk voorschrift. 
De op handen zijnde wetgeving inzake elektronische handel, de implementatie van de 
Europese richtlijn terzake, schrijft wel voor dat de internet service providers in sommige 
gevallen verplicht zijn de toegang tot informatie te blokkeren of de informatie te verwijderen. 
Dat is namelijk het geval bij hosting: de opslag van gegevens van abonnees op de internet 
servers van de provider. Het toekomstige artikel 6:196c lid 4 sub b BW bepaalt -- kortweg --
dat zodra de provider kennis heeft van het onrechtmatige karakter van informatie die hij host, 
hij deze informatie prompt moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken, 
zulks op straffe van aansprakelijkheid.  
 
In het geval van P2P-gebruik gaat het echter niet om hosting door de internet service provider. 
Het revolutionaire aspect van P2P is juist dat de gebruiker zijn eigen host is. In dat geval is de 
dienst die de internet service provider biedt geen hosting, maar mere conduit. Hij is in dat 
geval onder geen beding aansprakelijk voor de handelwijze van zijn abonnee, zelfs niet als hij 
daadwerkelijke kennis heeft van inbreukmakend handelen. Dat laat onverlet dat hij verplicht 
kan worden de toegang tot de informatie te blokkeren door de abonnee af te sluiten, indien hij 
daartoe door een rechter wordt bevolen.25 
 
Wat is het toetsingskader om te beoordelen of een internet service provider verplicht is NAW-
gegevens betreffende diens abonnee aan de muziekindustrie te verstrekken? Zoals gezegd, 
kan uit de Wbp of enige andere wet geen verplichting worden afgeleid tot het verstrekken van 
de gevraagde gegevens. De Europese richtlijn Elektronische handel biedt de lid-staten de 

                                                 
23 The Register 26 November 2002, <http://www.theregister.co.uk/content/6/28286.html> 
24 District Court of Columbia 21 January 2003,  <http://www.eff.org/Cases/RIAA_v_Verizon/20030121-riaa-v-verizon-order.pdf> 
25 Kamerstukken II 2001/2002, 28197, nr. 3, pp. 50-51. 
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mogelijk te bepalen dat internet service providers op verzoek van de “bevoegde autoriteiten” 
hun abonnees identificeren (artikel 15 lid 2). In de Memorie van Toelichting bij de 
Nederlandse implementatiewet wordt opgemerkt dat de Nederlandse rechter al op grond van 
de huidige wetgeving een dergelijk bevel kan geven. Moet men hier nu a contrario uit afleiden 
dat NAW-gegevens van abonnees enkel mogen worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten 
op bevel van de rechter? Wellicht gaat dat wat ver, maar duidelijk is wel dat men niet 
lichtvaardig gegevens mag verstrekken.  
 
Nu een duidelijke wettelijke basis ontbreekt, zal de grondslag van het verstrekken van NAW-
gegevens zijn dat de provider in strijd handelt met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk 
verkeer betaamt, het algemene leerstuk van onrechtmatige daad, indien de gegevens niet 
conform het verzoek worden verstrekt. Het ligt dan voor de hand bij de beoordeling van dit 
vermeend onrechtmatig handelen aansluiting te zoeken bij de criteria uit de Wbp.26 Aangezien 
er geen sprake zal zijn van geoorloofd verenigbaar gebruik in de zin van artikel 9 Wbp, zal er 
weer aan artikel 8 Wbp moeten worden getoetst. 
 
In dit geval ligt het minder voor de hand dat de verantwoordelijke, in casu de internet service 
provider, een gerechtvaardigd belang heeft bij het verstrekken van de gegevens. Het belang 
van de internet service provider is niet aansprakelijk te worden gehouden voor de 
onrechtmatige handelingen van diens abonnee, de P2P-gebruiker. Aangezien dat niet mogelijk 
is ingevolge het toekomstige artikel 6:196c lid 1 BW is dat belang niet aanwezig bij de 
internet service provider.  
 
Ook kan betwijfeld worden of de muziekindustrie een gerechtvaardigd belang heeft om over 
de NAW-gegevens te beschikken. In het geval dat de internet service provider op verzoek van 
de muziekindustrie overgaat tot het afsluiten van diens abonnee, zal de muziekindustrie louter 
belang hebben bij de NAW-gegevens teneinde een procedure tegen de P2P-gebruiker te 
initiëren. Dat belang zou ook gerealiseerd kunnen worden indien de P2P-gebruiker domicilie 
kiest bij een advocaat. Ook is denkbaar dat voor deze situaties een speciale 
dagvaardingsprocedure in het leven wordt geroepen, zoals deze bijvoorbeeld ook bestaat in 
het geval van ontruimingsgeschillen van kraakpanden. 
 
In een procedure tussen Teleatlas en de internet provider Planet, vorderde eerstgenoemde dat 
Planet de NAW-gegevens van een van diens abonnees aan Teleatlas zou afstaan. De rechter 
weigerde echter de gevraagde voorziening in kort geding, waarbij hij zorgvuldig nagaat of de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit aan afgifte in de weg staan: “Gelet op het 
onomkeerbare karakter van het verschaffen van de NAW-gegevens en de terughoudendheid 
die bij het verschaffen van deze gegevens in acht genomen dient te worden zal, nu 
onvoldoende vast is komen te staan dat Teleatlas op een andere, minder ingrijpende wijze 
heeft geprobeerd de benodigde gegevens te verkrijgen, de gevraagde voorziening in conventie 
worden afgewezen.”27  
 
 
Waar is het alternatief? 
 
Hoe redt de muziekindustrie zich uit deze ogenschijnlijk uitzichtloze situatie? Van 
verschillende kanten is geopperd dat de muziekindustrie een eigen alternatief moet creëren 
                                                 
26 Zie noot Steenbruggen bij Vzr Rb. Utrecht 9 juli 2002, Computerrecht 2002-5, p. 297-298 (Teleatlas/Planet Media Group). 
27 Vzr Rb. Utrecht 9 juli 2002, Computerrecht 2002-5, p. 297-298 m.nt. Steenbruggen (Teleatlas/Planet Media Group). Zie voor 
een ander, minder goed gemotiveerd oordeel Hof Amsterdam 7 november 2002 Mediaforum 2003/1, p. 40-41.m.nt. Ekker  
(XS4all/Deutsche Bahn), Mediaforum 2003/1, p. 40-41. 
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voor de huidige P2P-diensten. Het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester 
adviseerde dat al in 2000: “Neither digital security nor lawsuits will stop Internet theft of 
content. Regardless of whether they consider Napster right or wrong, traditional publishers 
must focus on beating Napster at its own game. They must create compelling services with 
the content consumers want, in the formats they want, using the business models they want.”28  
 
Het is inderdaad op zijn zachtst gezegd opvallend dat de muziekindustrie niet een alternatief 
heeft ontwikkeld voor P2P en zo op haar manier heeft voorzien in een duidelijke behoefte van 
consumenten. Pogingen van KaZaA en Napster om met de muziekindustrie samen te werken 
zijn gestrand. Nadat het Duitse Bertalsmann de bijkans failliete boedel van Napster overnam, 
heeft het meer dan een jaar geleurd om een licentie van de vijf grote platenmaatschappijen. 
De muziekindustrie geeft echter geen sjoege. Als een haas op de digitale snelweg staart zij 
verlamd in de koplampen van de naderende auto. 
 
Dit doet vermoedens rijzen dat de muziekindustrie niet in staat is onderling tot afspraken te 
komen teneinde P2P-diensten op te (laten) zetten. De veelheid van uiteenlopende 
rechthebbenden zou daar debet aan kunnen zijn.  
 
Hierboven heb ik gemakshalve de muziekindustrie steeds geduid als een homogene industrie. 
Dat is echter verre van juist. Bij één muziekwerk kunnen talloze rechthebbenden betrokken 
zijn. In het meest simpele geval zijn dat er vier: degene die de muziek heeft gecomponeerd, de 
tekstschrijver van het nummer, de artiest, en de platenmaatschappij die het nummer op de 
markt brengt. De eerste twee, componist en tekstschrijver, hebben een auteursrecht; de artiest 
en de platenmaatschappij hebben een naburig recht, dat qua bescherming op het auteursrecht 
lijkt.  
 
Deze rechtenverdeling betekent dat van ten minste vier partijen toestemming moet worden 
verkregen eer het muziekwerk mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Ten 
aanzien van het auteursrecht, dat wil zeggen voor componisten en tekstschrijvers, is in 
Nederland de collectieve rechtenorgansiatie Buma/Stemra in het leven geroepen om als “one-
stop-shop” toestemming te verlenen voor muziekgebruik. Buma incasseert de vergoedingen 
voor het ten gehore brengen van muziek; Stemra voor het reproduceren daarvan. Via 
internationale overeenkomsten met soortgelijke organisaties in het buitenland kan 
Buma/Stemra ook toestemming geven voor gebruik van het buitenlandse muziekrepertoire. 
Over het toestemming verlenen voor P2P-gebruik bestaat echter geen internationale 
consensus. Dat betekent dat zij slechts toestemming kan verlenen voor gebruik in Nederland. 
Op het wereldwijde internet heb je daar niet zoveel aan. 
 
Ten aanzien van de naburige rechten is de situatie nog minder overzichtelijk. Er bestaat 
weliswaar een collectieve rechtenorganisatie, de SENA, maar deze heeft weinig 
bevoegdheden. De SENA incasseert op grond van artikel 7 Wet naburige rechten de 
verschuldigde billijke vergoeding voor bepaalde openbaarmakingshandelingen. Daaronder is 
niet begrepen het “ter beschikking stellen” van muziek aan het publiek. Met “ter beschikking 
stellen” worden alle handelingen bedoeld waarbij muziek interactief beschikbaar wordt 
gesteld. Het uitwisselen van muziek met behulp van P2P-technologie is een voorbeeld van het 
“ter beschikking stellen” van muziek. Er bestaat dus geen “one-stop-shop” voor het gebruik 
van de naburige rechten. Om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van het wereld 

                                                 
28 The Register, ‘Napster-style sites to cost music biz $3.1bn by 2005’, 20 september 2000,  
<http://www.theregister.co.uk/content/archive/13381.html> 
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muziekrepertoire zal men dus een eindeloze tocht langs naburig rechthebbenden moeten 
maken.  
 
 
Conclusie 
 
Het geheel overziend, moet worden vastgesteld dat het bij de huidige stand van het recht 
praktisch onmogelijk is toestemming te verkrijgen voor P2P-gebruik. Door de onderlinge 
verdeeldheid van de talloze rechthebbenden op muziek is het op dit moment onmogelijk 
wereldwijd een peer-to-peer dienst op te zetten waarbij de gebruikers bestanden uitwisselen 
met toestemming van de betrokken rechthebbenden. Als we hieraan de onmogelijkheid 
toevoegen het auteurs- en nabuurrechtelijke verbodsrecht te handhaven, ontstaat een somber 
beeld: de muziekindustrie kan geen kant op. Daarmee is de bescherming van het auteursrecht 
en de naburige rechten waardeloos geworden.  
 
Naar mijn mening zal de enige oplossing er één moeten zijn waarbij de muziekindustrie haar 
auteurs- en naburige rechten deels zal moeten prijsgeven. In situaties waarin het onmogelijk is 
het auteursrecht te handhaven, heeft de wetgever gekozen voor een dwanglicentie. Dat wil 
zeggen, dat het gebruik niet verboden kan worden, mits een billijke vergoeding wordt betaald. 
Het verbodsrecht wordt dan omgezet in een vergoedingsrecht. Zoals in de inleiding is 
opgemerkt, bestaat een dergelijk systeem bijvoorbeeld bij het privé-kopiëren van 
muziekwerken. Daarvoor betaalt de consument een billijke vergoeding via heffingen op 
blanco dragers van muziek. 
 
Ook de muziekindustrie realiseert zich dat uiteindelijk voor een dergelijk model zal moeten 
worden gekozen, maar wil nog niet de pijnlijke consequenties daarvan doorzien. Hilary Rosen 
bepleitte onlangs in Cannes bij het mondiale muziekcongres Midem dat internet service 
providers heffingen zullen moeten gaan afdragen voor het muziekverkeer via hun 
netwerken.29 Er zijn natuurlijk andere manieren om de heffing in de praktijk tot uitvoering te 
laten komen. Denkbaar zijn heffingen op computers en betaalde P2P-abonnementen. Ik laat 
even in het midden wat de beste methode is, maar dat een dergelijk systeem de enige 
mogelijke uitweg is, staat voor mij inmiddels wel vast.   
 

                                                 
29 Wired 22 januari 2003, RIAA's Rosen Sets Sights on ISPs   
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0. 

Internetspeak 
 
Breedband 
Technologie die zorgdraagt voor een snelle verbinding met het internet via de kabel of glasvezel. 
DSL (Digital Subsriber Line) 
Technologie die zorgdraagt voor een snelle verbinding met het internet via de gewone telefoonlijn. 
Hosting 
Dienst van een ISP die bestaat uit de opslag van informatie van derden op zijn servers. Een website wordt 
bijvoorbeeld ‘gehost’. Zie voor de juridische positie van de ISP in het geval van hosting art. 6:196c lid 4 
BW.       
Internet service provider (ISP) 
Onderneming die verschillende internet diensten kan aanbieden, zoals acces (toegang), hosting (opslag) en 
e-mail en doorgaans beschikt over een eigen netwerk, als onderdeel van het netwerk van netwerken, het 
internet. Een ISP zal zelf vaak onderaannemer zijn van een ISP die direct verbonden is met de ruggengraat 
van het internet, de internet backbone. Bekende Nederlandse ISPs zijn XS4ALL, Planet internet en HCCnet. 
IP-adres 
Adres van een computer die op internet is aangesloten. Het unieke nummer wordt gebruikt om gegevens via 
internet van zender naar de ontvanger te transporteren en is samengesteld uit een cijferreeks van 11 
decimalen, bijvoorbeeld het adres van SOLV: 213.201.148.70. Indien het IP-adres verwijst naar een 
domeinnaam, wordt meestal het nummer vervangen door de naam. Mijn e-mailadres thijm@solv.nl staat 
dus in wezen voor thijm@213.201.148.7
Peer-to-peer (P2P) 
Netwerk van gelijkwaardige computers die met elkaar communiceren, zonder daarvoor een tussenkomst van 
een server te vereisen. Dit in tegenstelling tot een client/server configuratie waarbij er sprake is van een 
ondergeschikte relatie: de client verzoekt de server een bepaalde handeling te verrichten.  
Server 
Een computer van een ISP, die in staat is verzoeken van hiërarchisch lager gepositioneerde computers af te 
handelen. Dit wordt ook wel de client/server configuratie genoemd. Voorbeelden van servers zijn 
webservers en mailservers. 
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