
Nieuws: Consumentenbond hekelt BREIN-actie; advocaat die van 

RIAA 

 

De Consumentenbond vindt dat Stichting BREIN ‘te hard van 

stapel loopt’ met haar voorgenomen vervolging van illegale 

contentuitwisselaars. Zij erkent echter dat het aanbieden van 

auteursrechtelijk beschermd materiaal op internet zonder 

toestemming van de rechthebbende ‘niet netjes’ is. 

“Daartegenover staat dat het kopiëren van muziek een 

weerbarstige praktijk is, waarvoor een manier gevonden moet 

worden die recht doet aan deze praktijk”, aldus de 

Consumentenbond op haar website. 

 

De bond verwijt de entertainmentindustrie dat zij tot nu toe 

verzuimd heeft de consument de mogelijkheden te bieden die de 

p2p-platforms wél bieden. ‘Probeer de site maar eens te vinden 

waar je het brede aanbod van de goede platenzaak per track 

kunt downloaden voor een redelijke prijs en die af kan spelen 

op verschillende spelers. Dat lukt eigenlijk alleen via p2p-

netwerken. Wanneer je legaal muziek op internet wilt kopen, 

moet je vaak eerst een betaald abonnement nemen (en houden) om 

muziek per track te kunnen aanschaffen en beluisteren. 

Bovendien is het aanbod beperkt tot een aantal platenlabels en 

moet je voor een andere favoriete artiest weer een ander 

abonnement afsluiten, en soms is de muziek van die artiest 

digitaal niet eens legaal te krijgen’, aldus de 

Consumentenbond. Zij suggereert dat BREIN zich beter kan 

richten op de professionele piraat die vanuit een commercieel 

oogpunt illegale kopieën verkoopt. 

 

Ondertussen is een Amerikaanse advocaat, die één van de mensen 

vertegenwoordigt waarvan de Recording Industry Association of 

America (RIAA) de naam wil weten, tegen de dagvaarding in 

actie gekomen. De advocaat, Daniel Ballard, stelt dat muziek 

delen niet gelijk staat aan muziek verspreiden. “Dat iemand 

muziekbestanden heeft opgeslagen in een openbare map van een 

uitwisselprogramma betekent nog niet dat diegene ook 

auteursrechtelijk materiaal illegaal verspreidt”, stelt 

Ballard tegenover de Amerikaanse krant USA Today. Volgens hem 

is ‘verspreiding’ een actieve handeling, en niet iets 

achterlaten wat door een ander kan worden opgehaald. Hij gaat 

de dagvaarding dan ook aanvechten bij de rechtbank. 
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