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De voorzitter haalt ons persoonlijk op uit de wachtkamer in het statige pand

aan het Lange Voorhout nr. 9. ‘U weet toch dat u zojuist het mooiste plein van

Europa heeft overgestoken?’ vraagt een zichtbaar ontspannen Hans Dijkstal.

‘Over een paar weken staan de krokussen in bloei en dan is het echt prachtig.’

In de lift hangt een bordje: College auteursrechten. ‘Dat ben ik,’ zegt Dijkstal.

Het is de eerste keer dat Hans Dijkstal als voorzitter van het College een

interview geeft.

D
ijkstal is sinds 15 juli 2003 formeel voorzitter van het Col-

lege van Toezicht collectieve beheersorganisaties. Op die

datum is de gelijknamige wet in werking getreden. Naast

Dijkstal zijn er nog twee leden: voormalig advocaat Th.R. Bremer

en voormalig accountant C.J. Regoort. Het College is aangesteld

om toezicht te houden op de collectieverechtenorganisaties

Buma, Leenrecht, Reprorecht, Thuiskopie en SENA. ‘Via die orga-

nisaties kunnen wij ook toezicht houden op de organisaties die

niet bij wet zijn aangesteld, maar wel verbonden zijn aan deze

zogenoemde eigenrechtorganisaties. Denk aan de repartitieorga-

nisaties. Het College kan bijvoorbeeld Thuiskopie verzoeken ook

inzage te verlenen in het reilen en zeilen van deze organisaties die

voor hen taken verrichten.’

Het College is er niet zonder slag of stoot gekomen. Vooral Buma

zag niet in waarom er additioneel toezicht nodig was, na het toe-

zicht van de regeringscommissaris. Het parlement deelde deze

twijfel niet. Toch heeft de lobby van Buma wel enig succes gehad.

De bevoegdheden van het College zijn beperkt te noemen. Een

aantal besluiten moet door het College worden goedgekeurd,

deze bepaling geldt echter niet voor Buma. Daarnaast moeten de

organisaties in bepaalde gevallen het College schriftelijk informe-

ren. Ten slotte kan het College advies geven, of, in uitzonderlijke

gevallen, bindende aanwijzingen.

Wat heeft het College tot op heden gedaan?

Wij hebben door de zomermaanden natuurlijk geen vliegende

start gemaakt. Eerst zijn wij gaan nadenken over een eigen werk-

wijze. Je bent per slot van rekening een nieuwe club.

Vervolgens hebben wij kennisgemaakt met de organisaties waar

wij toezicht op moeten houden. Ook hebben wij gesproken met

de vroegere toezichthouders, zoals de regeringscommissaris bij

Buma. Een onderwerp dat direct onze belangstelling trok, was de

reprodiscussie. De conclusie die wij daaruit trokken, was dat wij in

elk geval geen arbitragecommissie willen zijn. De markt moet er

eerst proberen uit te komen. Wij bekijken louter achteraf of het

gewenste resultaat is bereikt.

Waarom was er een nieuwe vorm van toezicht nodig?

Er waren belangrijke verschillen in het toezicht op de organisaties,

die niet altijd gerechtvaardigd konden worden. Het belangrijkste

verschil is dan ook dat het toezicht nu is gebundeld in één onaf-

hankelijke organisatie. Dit komt onder andere de eenheid in het

toezichtbeleid ten goede. Zo is het toezicht op álle organisaties

nu mede preventief van aard. Voor het ontstaan van het College

was dit bij de ene organisatie alleen repressief en bij anderen

zowel repressief als preventief.

Hoe ziet u het toezicht dat het College moet gaan uitoefenen?

Als liberaal moet je eigenlijk eerst de vraag stellen óf er wel toe-

zicht moet zijn. Moet je de markt niet het werk laten doen? Ten

aanzien van collectieve beheersorganisaties is er nu eenmaal spra-

ke van een wettelijk gecreëerd monopolie. Dat vereist dus toe-

zicht. Een monopolie brengt risico’s met zich mee. Er kan sprake
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W zijn van bureaucratisering of er kan geld aan de strijkstok blijven

hangen. Ik zeg overigens niet dat daar sprake van is, maar het is

mogelijk. Ook van belang is dat bij de eigenrechtorganisaties de

rechthebbenden niet meer de mogelijkheid hebben om hun rech-

ten zelfstandig uit te oefenen. Het College gaat met name kijken

naar de rechtmatigheid van inning en verdeling van auteurs- en

nabuurrechtelijke vergoedingen. Daarvoor is in de eerste plaats

van belang of de organisatie wel in overeenstemming met de

eigen statuten handelt. Daarnaast zal het College erop toezien

dat de organisaties een transparant beleid voeren en dat zij vol-

doende rekening houden met de belangen van de betalingsplich-

tigen.

Gaat het College ook beoordelen of de organisaties billijke tarie-

ven hanteren?

Hier zit natuurlijk potentiële overlap met de NMa. Daar gaan wij

dus mee praten om te kijken hoe wij hiermee om moeten gaan.

De tarieven bij het reprorecht zijn door de wetgever vastgesteld

en bij het leenrecht en de thuiskopie zijn er speciale onderhande-

lingsstichtingen die de tarieven afspreken. Voor het overige zal

het College zich zeker een mening vormen over de hoogte van

tarieven. Gebruikers van materiaal zijn vaak best bereid te beta-

len, maar ze zijn het alleen vaak oneens over de hoogte van de

gevraagde vergoeding. Wat wij belangrijk vinden is transparantie.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd? Dat is niet altijd even duidelijk.

Daarnaast is het belangrijk dat gelijke gevallen gelijk behandeld

worden.

Hoe zal het College in de praktijk te werk gaan?

Wij zullen in de eerste plaats alle schriftelijke stukken van de

betreffende organisaties bekijken: jaarverslagen, notulen van ver-

gaderingen enzovoort. Ook zal er jaarlijks een gesprek plaatsvin-

den met het bestuur van de organisatie. Tussendoor vinden

bovendien gesprekken plaats met de directeuren van de collectie-

ve beheersorganisaties, al dan niet op ad hoc basis. Ten slotte zal

het College eenmaal per jaar een hoorzitting houden.

Hoe gaat het College om met klachten over de collectieverech-

tenorganisaties?

Wij zijn geen klachtorgaan. Elke organisatie moet een eigen

klachtenprocedure hanteren. Idealiter staat die ook een mogelijk-

heid van beroep toe. Het is natuurlijk wel zo dat als wij veelvuldig

klachten vernemen over een organisatie, wij wel eens zullen kij-

ken wat er aan de hand is.

Het College bestaat slechts uit drie man. Is dat voldoende om

toezicht te houden op vijf organisaties?

Wij zullen ons ook laten adviseren en bijstaan door externen. Wij

zullen ons bijvoorbeeld zeker laten informeren over technische

aspecten als muziekgebruik op internet. Er zijn ook voldoende

middelen om extern advies in te winnen. Bovendien is het moge-

lijk de omvang van het College zonodig uit te breiden.

Is het ook een taak van het College om te zorgen dat licenties

voor alle vormen van muziekexploitatie beschikbaar zijn? Zoals

bijvoorbeeld voor Napster en KaZaA?

De taak van het College is niet om het beleid van de beheersor-

ganisatie te bepalen. Wij beoordelen meer de rechtmatigheid, het

is ook belangrijk dat wij onze eigen beperkingen daarin kennen.

Wel is het zo, dat wij eventueel suggesties aan de minister kun-

nen doen wanneer wij het idee hebben dat dit nodig is.

Op grond van artikel 3 moeten bepaalde besluiten van de stich-

tingen worden goedgekeurd door het College. Deze bepaling

geldt niet voor Buma.

Nee, Buma is een vereniging. Dat houdt in dat de leden invloed

kunnen uitoefenen op de besluiten die worden genomen. Het is

daarom niet nodig de besluiten van Buma te laten goedkeuren

door het College. Wij willen ons ook niet teveel inmengen waar

dit niet nodig is. Het lastige bij Buma is natuurlijk dat niet alle

leden dezelfde belangen hebben. Het College kan ook wel, wan-

neer zij meent dat dit nodig is, een bepaalde opvatting duidelijk

maken. Dit geldt evenzeer voor Buma. In eerste instantie echter,

moeten de partijen hun eigen beslissingen nemen, wij beoordelen

achteraf de rechtmatigheid. Tenzij natuurlijk een bepaald besluit

overduidelijk niet door de beugel kan. Zo is het ook gegaan met

de kwestie over de inning van het nieuwe reprorecht, waarin wij

hebben laten weten dat het College er is om achteraf te beoorde-

len hoe het proces is verlopen.

Hoe verklaart u de maatschappelijke onrust over de reprover-

goeding? Het parlement heeft immers al geruime tijd geleden

met het wetsvoorstel ingestemd.

Ten eerste is het zo dat iedereen ervan op de hoogte had kunnen

zijn. Ten tweede ben ik zelf niet meer zo onder de indruk van

maatschappelijke onrust, wellicht dat dit te wijten is aan het ver-

schil in leeftijd tussen ons. Op dit moment is er uitzicht op een

redelijke overeenkomst tussen de partijen. Het College is geen

bemiddelaar, het beoordeelt het proces achteraf.

U heeft wel de bevoegdheid tot bemiddelen, toch?

Ja, op basis van artikel 14 heeft het College die bevoegdheid wel.

Belanghebbenden moeten echter eerst de geschillenregeling

doorlopen voordat men bij ons terecht kan. Dat kan echter pas in

allerlaatste instantie, er is hier sprake van marginaliteit. Bemidde-

ling is geen kerntaak van het College. Het is dan ook belangrijk

dat wij zeer terughoudend omspringen met deze bevoegdheid.

Bestaat niet het risico dat het College, met haar beperkte

bevoegdheden, een soort schijntoezicht introduceert?

Ik geloof in het recht, minder in de kritiek van de maatschappij.

Het is belangrijk dat het recht wordt gevolgd en niet de wisselen-

de meningen van de maatschappij. Als het College op dit gebied

gaat glijden, gaat het recht glijden. Daar moeten we voor oppas-

sen.

Op grond van artikel 5 moeten de organisaties bij voorgenomen

besluiten die van wezenlijke invloed zijn op het uitoefenen van de

wettelijke taken vooraf het College schriftelijk informeren. Kunt

u, naast de voorbeelden uit het artikel, een voorbeeld geven van

zo’n besluit?

Een voorbeeld is een besluit tot samenwerking van een beheers-

organisatie met een andere organisatie bij de incasso en verdeling

van royalty’s. Ook het doen van investeringen boven een bepaald

bedrag is een goed voorbeeld. Het is zelfs één van de hoofdtaken
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van het College om toe te zien op de wijze waarop organisaties

met de gelden omgaan.

Hoe kijkt u, als alfa, aan tegen de technische ontwikkelingen op

het internet?

Ik ben bezorgd over de snelheid waarmee de veranderingen

plaatsvinden en de mogelijkheid voor de maatschappij om de ver-

anderingen te verwerken. De ICT-revolutie was ingrijpend, maar is

alweer ingehaald door de ontwikkeling van de dominantie van

het beeld. We lopen hijgend achter de ontwikkelingen aan, en

dat brengt risico’s met zich mee. Een goed voorbeeld van de

gevaren van het internet werd mij eens bij een bezoek aan Buma

gegeven. Men vertelde mij dat de nieuwe cd van Marco Borsato,

door deze te downloaden van het internet en te branden op een

cd, via Japan eerder op Schiphol verkrijgbaar was dan dat hij in

Nederland was uitgebracht! Door al deze ontwikkelingen wordt

het voor Buma en andere organisaties steeds moeilijker om hun

taken uit te voeren, toch zullen zij dit ook in deze tijden moeten

blijven doen. Daarbij moeten zij zowel de rechten van belang-

hebbenden als gebruikers in het oog houden.

Hoe kunnen we die risico’s voorkomen?

Door de ontwikkelingen goed te analyseren, door goed te kijken

wat er aan de hand is. Men is tegenwoordig te snel geneigd om

mee te gaan in de onrust van de dag. Het rechtsstelsel is in deze

situaties het enige plechtanker. De rol van het College is ons niet

te laten opjagen door de tijdgeest. Bovendien is het belangrijk dat

men leert omgaan met veranderingen in het algemeen en niet

met één bepaalde verandering.

Wat zijn uw ervaringen als jazzliefhebber en saxofoonspeler met

het auteursrecht?

Ik heb een jazzprogramma op BusinessNieuwsRadio en op de

Concertzender. Na elke uitzending ben ik verplicht de zoge-

noemde Buma-lijsten in te vullen, een zeer nauwkeurig en tijdro-

vend werkje. In een uitzending heb ik eens muziek laten horen

van een Zuid-Koreaanse fluitist, van wie ik een cd had meegeno-

men van een reis. Ik heb alle gegevens over de cd op de lijst inge-

vuld, maar vroeg mij toch af of er ooit geld bij de fluitist in Zuid-

Korea terecht zou komen!
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