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Muziekindustrie verwikkeld in kansloos gevecht 

 

Ouders opgelet: uw kinderen kunnen binnenkort een dagvaarding van de stichting Brein ontvangen. 

Brein is de organisatie die zich in Nederland bezig houdt met de bestrijding van piraterij van muziek en 

gaat een grootschalige actie houden onder uitwisselaars van muziekbestanden via internet. Dat heeft 

de directeur van Brein, Tim Kuik, deze week aangekondigd.  

 

Het uitwisselen van muziek via internet vindt plaats met behulp van speciale software, die peer-to-peer 

software wordt genoemd vanwege de mogelijkheid om als “peers” onderling bestanden uit te wisselen. 

Populair is met name het van oorsprong Nederlandse programma KaZaA. Het uitwisselen van muziek 

vindt plaats zonder de toestemming van de platenmaatschappijen, die beweren 14 miljard dollar te 

hebben verloren door de muziekpiraterij. De wereldwijd miljoenen gebruikers van de software worden 

nu verantwoordelijk gesteld voor de schade.  

 

Eerdere pogingen van de muziekindustrie om de peer-to-peer softwareproducenten aan te pakken, 
zijn gestrand. In Nederland bepaalde het Hof in Amsterdam vorig jaar dat het bedrijf KaZaA haar 

software via het internet mocht aanbieden en recent bepaalde een Amerikaanse rechter dat een 

tweetal andere bedrijven die KaZaA -software aanbieden daarmee evenmin onrechtmatig handelen.  

 

Het wekt dan ook geen verbazing dat nu consumenten door de muziekindustrie in rechte worden 

betrokken. Een prangende vraag is alleen of de opsporingsmethodes van de muziekindustrie zijn 

toegestaan. De muziekindustrie speurt met speciaal daarvoor ontwikkelde software in de computers 

van de bestandsuitwisselaars op zoek naar illegale muziek. Zodra deze wordt geconstateerd, wordt 

het unieke nummer genoteerd waarmee de computer met internet in verbinding staat, het 

zogenaamde IP-adres. Daarmee is nog niet bekend wie achter het nummer schuil gaat. Daarvoor 

heeft de muziekindustrie de medewerking van de internet provider van de muziekpiraat nodig. Deze 

zal aan de hand van het IP-adres om de persoonsgegevens van diens abonnee worden verzocht.  

 

Internet providers zullen niet zo happig zijn om mee te werken aan de juridische vervolging van hun 
abonnees. In de Verenigde Staten is de muziekindustrie een procedure begonnen tegen Verizon, een 

internet provider die weigerde de persoonsgegevens te verstrekken. Verizon heeft de eerste slag 

verloren, maar het is belangrijk daarbij te vermelden dat er in de Verenigde Staten een specifieke 

wettelijke grondslag bestaat die de provider verplicht mee te werken met de muziekindustrie. In 

Nederland bestaat die wettelijke grondslag niet. 

 

Nederlandse providers kunnen zonder bevel van de rechter dus niet verplicht worden om de identiteit 

van hun abonnees prijs te geven. Brein zal zich tot de rechter moeten wenden, die de provider daar 

wel toe kan dwingen. De rechter zal in zijn oordeel de wijze waarop de muziekindustrie 

auteursrechtinbreuken opspoort moeten laten meewegen.  

 

In België heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het verleden al 

eens geoordeeld dat het verzamelen van de IP-adressen door de muziekindustrie niet is toegestaan. 

Ook de Nederlandse privacywaakhond, het College bescherming persoonsgegevens, is die mening 

toegedaan. In een interview in het juridisch tijdschrift JAVI zegt Broekema van het College: “Zonder 
een [opsporings]bevel wordt het zeer twijfelachtig of die gegevens überhaupt rechtmatig kunnen 

worden verkregen. Ik denk ook niet dat internet providers zullen meewerken aan dit soort activiteiten. 

Die kijken wel uit.”  
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Anders dan in de Verenigde Staten kennen wij in Nederland, net als elders in Europa, 

privacywetgeving die strenge voorwaarden verbindt aan het verwerken van persoonsgegevens, zoals 

een IP-adres. Het verzamelen daarvan is niet zonder meer toegestaan. Ook het op grote schaal, 

zonder wettelijke grondslag en zonder redelijke verdenking, controleren van consumenten is niet te 

billijken. Het zal mij niet verbazen, als de Nederlandse rechter zal oordelen dat de methodes van de 

muziekindustrie niet door de beugel kunnen.  

 

Het is onverstandig van de muziekindustrie om haar eigen klanten voor de rechter te slepen. Vergeet 

niet dat wie muziek via internet uitwisselt, ook muziekliefhebber is. Het Amerikaanse bedrijf Apple is 

onlangs een zeer succesvol initiatief gestart met het aanbieden van muziek via internet. Door betaling 

van één dollar kan de consument muziek downloaden. De muziekindustrie had zo´n initiatief natuurlijk 

jaren geleden moeten beginnen. Een aantrekkelijk alternatief voor de diensten waar nu 

auteursrechtinbreuk wordt gepleegd, is de beste methode om muziekpiraterij te bestrijden. 

Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat en auteur van het boek Privacy vs. auteursrecht in een 
digitale omgeving.   


