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Voorzitter nieuwe brancheVereniging aad Kosto

VOI©E wil verloren 
goodwill herwinnen
Aad Kosto is een man van de rede. Met de vuist op tafel slaan of een ‘niets mee te maken’-houding helpt niet 
om je gelijk te krijgen, weet hij. Binnen twee kopjes koffie legt hij uit hoe hij deze wetenschap wil vertalen in 
een imagoverbetering van de ‘incassobureaus’ voor auteursrechthebbenden.

Door Werner SchloSSer

▶ Kosto belooft geen resultaat, wel inspanning
▶  Zelfregulering moet overheidsingrijpen 

voorkomen
▶  Auteursrecht heeft economisch en cultureel 

belang

H et gesprek met Aad Kosto vindt plaats in 
een gelegenheid die ‘De Onthaasting’ 
heet. Toepasselijk, gezien de rust die de 

voormalig minister van Justitie uitstraalt. Per 1 febru-
ari jl. pensioneerde de inmiddels 70-jarige Kosto bij 
de Raad van State. Sindsdien richt hij zich als voorzit-
ter van de Stichting Auteursrechtbelangen en van de 
nieuwe branchevereniging VOI©E, voor maximaal 
vijf jaar, parttime op het belang van het auteursrecht 
in het algemeen en het bevorderen van transparan-
tie in de sector. “Het ‘collectieve belang’ is, dat het 
auteursrecht bij alle relevante partijen leeft, dus bij 
de betalingsplichtigen en de politiek”, formuleert 
oud-bestuursrechter Kosto zorgvuldig. “Er moet een 
goede reputatie worden ontwikkeld en de goodwill 
die er ooit was, moet worden herwonnen.”

Gedragscode
De knuppel ligt in het hoenderhok: de perceptie over 
het auteursrecht is in ‘Den Haag’ op enig moment 
omgeslagen van het perspectief van de rechtheb-
benden naar dat van de gebruiker. Vanuit de politiek 

wellicht een logische keuze, want de hoeveelheid 
gebruikers (lees: stemgerechtigden) is veel groter 
dan het aantal auteurs. Anderzijds: is deze omslag de 
branche, met recente discussies over Thuiskopie en 
Musicopy nog vers in het geheugen, niet deels zelf te 
verwijten? Kosto erkent dat ‘het gedrag van sommi-
ge collectieve beheersorganisaties (cbo’s) aantoon-
baar irritatie heeft gewekt’. Er is dan ook een 
gedragscode geformuleerd, waar de VOI©E-leden el-
kaar voortaan op zullen aanspreken. “Dat is uniek in 
Europa”, aldus de voorzitter. Die code is volgens hem 
geen papieren tijger. “Wie zich er niet aan houdt, kan 
uit de vereniging gezet worden en verliest het recht 
ons ‘keurmerk’ te dragen.” In de gedragscode is te-
vens vastgelegd dat de cbo’s niet alleen rekening 
moeten houden met de aangeslotenen, maar ook 
met de gebruikers. “Wij zullen nooit een concessie 
doen aan het feit dat we het recht hebben om te in-
nen, want dat staat in de wet en doe je voor derden: 
de auteurs. Maar bij het uitoefenen van hun recht die-
nen de organisaties – zowel de directies als de mede-
werkers – zich altijd correct te gedragen.” Een derde 
element uit de gedragscode is de belofte van meer 
transparantie, onder meer over de opbouw van de 
tarieven, hoewel het bedrijfsleven vaak geheimhou-
ding eist van de bedongen kortingen. De hoogte van 
de tarieven blijft een individuele kwestie van de le-
den, maar de manier waarop die tot stand komt is 
imagobepalend en daarom een zaak van VOI©E. 
Naast genoemde bepalingen wordt een voorlich-
tingscampagne overwogen, maar de invulling daar-
van is nog niet vastgesteld, laat staan het budget. 
Kosto geeft echter aan zich te kunnen voorstellen 
dat de regering de morele plicht voelt hieraan (finan-
ciële) ondersteuning te geven. “Het belang van het  
auteursrecht is enorm. Niet alleen economisch, maar 
ook cultureel. Toch is bij onze recente overleggen in 
Den Haag nooit iemand van OCW aanwezig 
geweest.”

Gebruikersgemak voorop
Het imago is een belangrijk aandachtspunt. “Vroeger 
was het auteursrecht vanzelfsprekend”, zegt Kosto, 
“maar dat is op het ritme van de techniek veranderd. 
Lange tijd was er alleen Buma. In 1992 kwam daar 
SENA bij, waarna vele andere collectieve beheersin-
stanties volgden, die allemaal geld gingen innen 
voor bepaalde (nieuwe) vormen van muziekgebruik. 
Dat hebben we niet altijd goed kunnen uitleggen. 

Nu de content veel makkelijker te bereiken is, is in 
politieke kringen het gemak van de gebruiker voor-
op komen te staan.”
Een veelgehoord argument van het bedrijfsleven is 
de grote administratieve rompslomp die meerdere 
facturen met zich meebrengen. Een drogreden, vindt 
Kosto. “Het verminderen van de lasten van het be-
drijfsleven is een speerpunt van dit kabinet. Een on-
derneming ontvangt gemiddeld 1320 facturen per 
jaar. Buma en SENA hebben hun goede wil getoond 
en op verzoek van politiek en bedrijfsleven hun fac-
turen samengevoegd, maar dat scheelt er dus maar 
eentje. Bovendien blijkt na invoering van die ene fac-
tuur, die veruit het grootste deel van de markt dekt, 
de belangstelling van de ondernemers zeer laag.”

Alles in één
Als van nul af aan kon worden begonnen, zou de  
ideale situatie wellicht bestaan uit één cbo, die één 
bedrag rekent voor alle mogelijke vormen van  
gebruik. “Nu stuit dat op praktische problemen 
doordat er al gevestigde instanties zijn (waarvan de 
markten bovendien niet helemaal matchen) en de 
techniek razendsnel verandert. Daarbij komt dat er 
internationale concurrentie bestaat, dus als het in 
het buitenland beter geregeld is, loop je het risico 
dat men uitwijkt. Het is onze uitdaging dat niet  
zover te laten komen.” ◾
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Algemeen bestuur VOI©E:

Aad Kosto: “Ik kan me voorstellen dat de regering de mo-
rele plicht voelt ondersteuning te geven aan voorlichting over 
auteursrechten.”

19_Aad Kosto.indd   19 23-06-2008   16:22:35


