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BREINDIRECTEUR TIM KUIK:

▶ BREIN onderneemt actie op drie niveaus: de 
website waar internetgebruikers voor illegale 
content naartoe gaan, de hosting provider die 
zo’n website onderdak geeft en de access pro-
vider die de gebruikers toegang tot het internet 
geeft. BREIN vindt dat sites die als businessmodel 
illegaal (links naar) entertainmentproduct 
aanbieden de plicht hebben erop toe te zien of 
dit aanbod wel legaal is. Sites die dat niet doen, 
zouden moeten worden verboden. Zogenaamde 
‘superhelers’ (mensen of sites die willens en 
wetens gebruikmaken van inbreuk door derden 
of dit aanmoedigen) zouden strafbaar moeten 
worden gesteld. Voor hosting providers is 
er jurisprudentie dat zij een ‘notice and take 
down’-aanpak moeten hanteren. Oftewel: 
inbreukmakende sites moeten op aangeven van 
BREIN worden verwijderd én de naw-gegevens 
van de sitehouder moeten worden afgeven. 
Echter, klanten registreren zich massaal met valse 
gegevens en krijgen de mogelijkheid anoniem 
te betalen, dus de hostingproviders zouden een 
‘inspanningsverplichting’ moeten hebben om de 
juiste naw-gegevens te achterhalen. In geval van 
valse informatie zou de dienstverlening moeten 
worden opgeschort. Van access providers wordt 
verwacht dat zij toegang tot buitenlandse illegale 
sites blokkeren en BREIN medewerking verlenen 
met betrekking tot opvoeding van inbreukma-
kende gebruikers. Dit laatste zou via een ‘gradu-
ated response’ moeten verlopen: voorlichting > 
waarschuwing(en) > tijdelijke beperking van de 
dienstverlening.

Werkwijze BREIN

“Ze hoeven ons niet 
sympathiek te vinden”
De Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland) bestaat in 2008 tien jaar, maar 
haar directeur vecht al 26 jaar tegen piraterij. Ogenschijnlijk onvermoeibaar en vol goede moed over een 
positieve afl oop. Is Tim Kuik op weg naar een lintje of naar een deceptie?

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ 75% legaal onlineaanbod moet mogelijk zijn
▶ BREIN bouwt raamwerk van jurisprudentie
▶ Legaal aanbod ‘bestrijdingsmiddel nummer 1’

L aat het hoge woord er maar gelijk uitkomen: is 
Tim Kuik de reïncarnatie van Don Quichot? “Ik 
dacht het niet”, antwoordt hij lachend, “want er 

is in die 26 jaar een heleboel bereikt.” Dus internet is niet de 
windmolen van de 21ste eeuw? “Muziek- en � lmpiraterij 
vertonen een golfbeweging, maar met een combinatie 
van zakenmodellen (de consument geven wat hij wil 
en wanneer hij het wil) en handhaving (optreden tegen 
illegaal aanbod) is de zaak te beheersen. Met handhaving 
alleen kun je geen gat in de markt openhouden. Als je dat 
niet legaal bedient, gebeurt het wel illegaal.” De illusie 

dit helemaal te kunnen uitroeien heeft hij niet. “In een 
waardeketen zie je altijd lekkage naar de illegaliteit. Op 
internet is die lekkage natuurlijk een waterval. De sluizen 
staan wagenwijd open.” Maar het gevoel dat hij als een 
moderne Hansje Brinker zijn vinger in de dijk steekt, 
heeft Kuik niet. “Integendeel. Ons driesporenplan (zie 
kader Werkwijze BREIN) zal ervoor zorgen dat die sluizen 
weer dichtgaan. Dan houd je natuurlijk nog wel lekkage. 
En die zou op internet wel eens groter kunnen zijn dan met 
fysieke producten ooit het geval is geweest. Toen was 10 à 
20% van het totale aanbod illegaal. Op dit moment is dat 
bij internet denk ik zo’n 95%, maar volgens mij moet het 
mogelijk zijn dat 75% van het onlineaanbod legaal wordt. 
Op welke termijn? Dat kan heel snel gaan. Als die sluizen 
eenmaal dichtgaan, kan het een hal� aar later zover zijn.”

Dynamiek
BREIN is een civielrechtelijke organisatie. Binnen het op-
sporingstraject gedraagt BREIN zich als een gebruiker, 
en in� ltreert zo als een soort paard van Troje in de illega-
liteit. Vervolgens kan de organisatie aangifte doen bij 
justitie of van de civiele rechter toestemming krijgen in-
breukmakend materiaal (en de middelen waarmee dat is 
vervaardigd) in beslag te nemen, schadevergoedingen 
te eisen en verboden op te leggen. In tegenstelling tot 
de vroegere Opsporings-dienst Buma/Stemra, die ope-
reerde onder toezicht van het Openbaar Ministerie, 
heeft BREIN geen strafrechtelijke bevoegdheden. De 

grens van wat zij mag, wordt getrokken bij de privacy 
van de betrokkenen, en juist daarop wordt dan ook vaak 
een beroep gedaan. De stichting gaat daar volgens haar 
directeur zeer zorgvuldig mee om. “Vertrouwen komt te 
voet en gaat te paard”, weet ook Kuik. Een zorgvuldig 
opgebouwde reputatie kan in ‘no time’ teniet worden 
gedaan. “Wat dat betreft moeten wij witter dan wit zijn.”
Daarnaast wordt BREIN (en de hele entertainmentbran-
che) continu links en rechts ingehaald door nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen, maar dat omschrijft de 
jubilaris eufemistisch als ‘de dynamiek van de branche’. 
Kuik heeft dan ook niet het idee te � gureren in de 
Waterdrager Naar Zee-show. “Door het voeren van 
rechtszaken bouwen wij een raamwerk van jurispruden-
tie op om de grenzen van de wet in kaart te brengen (zie 
kader Werkwijze BREIN). Zodoende weten alle partijen 

waar ze zich aan moeten houden. Het is wel zo dat rech-
ters wat internet betreft zeer terughoudend zijn in hun 
uitspraken, waarschijnlijk omdat ze bezorgd zijn over 
onvoorziene consequenties van hun beslissingen.”

Valse naw-gegevens
De jurisprudentie die BREIN vergaart is niet alleen toe-
pasbaar op het gebied van auteursrechten, maar op tal 
van terreinen. Denk aan kinderporno, ‘phishing’ (het let-
terlijk ‘hengelen’ naar persoonlijke gegevens) en het ver-
sturen van spam. Andersom maakt BREIN ook dankbaar 
gebruik van uitspraken die zijn gedaan in kwesties die 
niet over auteursrechten gingen. Het afdwingen van 
naw-gegevens bijvoorbeeld, gebeurt met verwijzing 
naar de zaak Lycos-Pessers. Daarin voelde de postzegel-
handelaar Pessers zich onheus bejegend op een inter-
netsite, en eiste van Lycos de naw-gegevens van degene 
die het smadelijke stuk had geschreven. Toen de zaak 
uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtkwam, en duidelijk 
werd dat die een principiële uitspraak ging doen op het 
gebied van naw-gegevens, heeft BREIN Pessers de � nan-
ciële en juridische middelen gegeven om zijn gelijk te 
halen. En dat is hem gelukt. Sindsdien hanteert BREIN, 
met succes, deze uitspraak om aan te tonen dat het be-
lang van haar benadeelde aangeslotenen zwaarder 
weegt dan de privacy van de inbreukmakers, zodat pro-
viders de naw-gegevens van deze sitehouders moeten 
afstaan. “Je vraagt je af waarom die hosting providers zo 

dwarsliggen, want de klantgegevens zijn in negen van 
de tien gevallen toch vals. De enige reden dat ze daar zo 
moeilijk over doen, is dat de sites dan langer blijven be-
staan en hen dus langer moeten betalen. Dat is niet al-
leen onethisch maar zelfs onrechtmatig gedrag.” Door 
zo te handelen trekken de hosting providers volgens 
Kuik een stuk aansprakelijkheid naar zich toe.

Getrapte aanpak
Met betrekking tot de inbreukplegende gebruikers voert 
BREIN al jarenlang discussie met access providers ▶  

“De sluizen staan wagenwijd open ”
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over een ‘graduated response’. “We weten na alle indus-
triecampagnes dat de consument zich ervan bewust is 
dat hij onrechtmatig bezig is, maar dit weerhoudt hem 
er niet van door te gaan. Dat komt omdat het gedrag 
geen consequenties heeft.” Die gesprekken kwamen in 
het voorjaar van 2006 echter in een impasse. “De ene 
helft van de internet service providers (isp’s) zei ‘nooit’ 
naw-gegevens te zullen afstaan en de andere helft zou 
‘nooit’ gebruikers afsluiten. Het is wel wat wrang dat die 
standpunten van de moedermaatschappijen in Frankrijk 
en Engeland kwamen, waar nu juist afspraken worden 
gemaakt over zo’n getrapte aanpak. De graduated res-
ponse was van oorsprong een polderidee, maar wij zijn 
nog niet tot afspraken gekomen.” BREIN probeert nu, in 
samenwerking met de NVPI en VNO/NCW, de isp’s weer 
om de tafel te krijgen, en ook de ministeries van 
Economische Zaken en Justitie bij dit gesprek te betrek-
ken. Nadat afsluiting geen optie bleek, is de inzet nu om, 
als de fasen van voorlichting en waarschuwing(en) zijn 
doorlopen, over te gaan tot een tijdelijke beperking van 
de dienstverlening. ‘Primaire behoeften’ als e-mail en 
VOIP zouden daarbij mogelijk blijven, maar bij volhar-
dende consumenten zou de mogelijkheid tot up- en 
downloaden worden afgeknepen.

‘Naar de ratsmodee’
Tegelijkertijd noemt Kuik voldoende legaal aanbod 
‘bestrijdingsmiddel nummer 1’ (“waarbij de cd niet het 
legale alternatief is voor internet”), maar dat komt verge-
leken met de snelheid van de digitale ontwikkeling vol-
gens hem maar langzaam op gang. “De videobranche 
heeft altijd geroepen ‘wij gaan die vergissing van audio 
niet maken, wij gaan ons product wél snel 
legaal aanbieden’. Ruud Lamers (ex-md Warner Home 
Video Benelux, WS) zei ooit: ‘Als wij het niet goed doen, 
zijn wij nog veel dommer dan de muziekindustrie, want 
wij zien het aankomen.’ De game-industrie is wat inter-
actiever geweest en heeft ook onlinebusinessmodellen 
ontwikkeld. Maar tegelijkertijd is de gamebranche na-
tuurlijk een schrijnend voorbeeld van hoe een complete 

drager, de pc-game, volledig naar de ratsmodee is door 
de illegaliteit. In de boekenbranche had men ook het 
idee dat het zo’n vaart niet zou lopen, maar de eerste 
e-books waren nog niet verschenen of ze zaten er al 
middenin.”
Video had, door de grootte van de bestanden, oorspron-
kelijk minder last van downloaden dan muziek, maar dat 
is inmiddels omgedraaid. Vooral tv-series zijn erg popu-
lair. Als voorbeeld noemt Kuik Mininova; ondanks de 
naam ironisch genoeg de grootste illegale uitwisselsite 
ter wereld, met de meeste klanten. “Mininova is het 
zwarte gat voor auteursrechten”, zegt hij gekscherend. 
Waar Mininova juist populaire content aanbiedt, is inter-
net ook het medium voor de long tail. “Juist het bedie-
nen van niches, zoals fans van producten die in 
Nederland niet uitkomen, kan prima via internet. Maar 
als een niche al illegaal bediend wordt, is er legaal geen 
droog brood meer mee te verdienen. Daarom moeten 
legaal aanbod, juist van nicheproduct, en handhaving 
van de wet ook gelijk opgaan. Piraterij doet de grote jon-
gens pijn, maar doet de kleine jongens echt de das om.”

Nederland voorop
Auteursrechtschending is een wereldwijd probleem, 
maar Kuik ziet wel toegevoegde waarde in bestrijding 
op lokaal niveau. Doordat de verschillende antipiraterij-
instanties ‘bilateraal en multilateraal’ samenwerken, 
wordt dit probleem in feite ook op mondiale schaal 
aangepakt, meent Kuik. Hij beaamt dat jurisprudentie 
in Nederland niet automatisch ook in het buitenland 
geldt, ‘maar het werpt wel zijn licht vooruit’. “Wij lopen 
voorop met het uitzetten van strategieën. Dat komt 
mede omdat er in Nederland op strafrechtelijk gebied 
veel te weinig gebeurt wat illegaliteit op internet be-
treft. Door het Openbaar Ministerie is nu wel geaccep-
teerd dat zogenoemde ‘topsites’ (waar nieuwe releases 
als eerste worden aangeboden, WS) rechtstreeks in-
breuk maken, omdat de illegale content daar ook daad-
werkelijk te vinden is. Dat is makkelijk te bewijzen, dus 
die worden nu aangepakt. Er zijn over de hele wereld 
een paar honderd van die sites, waarvan een kwart in 
ons land. De rest – torrentsites, zoekmachines, usenet, 
linksites, portals, enzovoort – moeten we in Nederland 
civielrechtelijk aanpakken. Omdat andere landen veel 
strafrechtelijk doen, lopen wij in de civielrechtelijke 
aanpak voorop.”

Kosten en baten
De BREIN-operatie wordt betaald uit middelen die be-
schikbaar worden gesteld door de aangesloten recht-
hebbenden, waaronder Buma/Stemra, NVPI, NVER, 
NVDO, SENA, Videma, IFPI en MPA. Kuik doet echter 
geen mededelingen over de hoogte van de kosten of 
hoeveel geld er de afgelopen tien jaar in de handhaving 
is gestoken. Hij wil alleen kwijt dat het over die periode 
‘tientallen miljoenen’ behelst. “Er is al zo’n discussie over 
de prijzen van repertoire, dat er geen behoefte is aan 
een debat of er wel genoeg geld wordt besteed aan be-
strijding.” Wel constateerde BREIN een paar jaar geleden 
‘dat er strafrechtelijk veel te weinig gebeurt en er meer 
actie moest komen op civielrechtelijk gebied’. “Dat bete-
kende dus dat de aangeslotenen bereid moesten zijn 

om de daaropvolgende vijf jaar een x-bedrag aan rechts-
zaken te besteden. Ik had meerjarige toezeggingen no-
dig. We hebben toen de bouwstenenstrategie neergezet, 
waarin we door middel van een raamwerk van jurispru-
dentie de mogelijkheid creëren om online-illegaliteit 
structureel en snel aan te pakken. Ik denk dat we nog dit 
decennium de situatie bereiken dat Nederland voor ille-
gale sites geen veilige haven meer is.”

Ook over hoeveel gemiste inkomsten het bestaan van 
BREIN de industrie heeft gescheeld of, andersom ge-
steld, hoeveel schade de piraterij de branche jaarlijks be-
rokkent, wil Kuik geen uitspraken doen. “Je bent als 
piraterijbestrijder natuurlijk altijd in enige mate volgend 
bezig, omdat de inbreuk eerst moet plaatsvinden alvo-
rens je ertegen kunt optreden. Hoe dan ook springt de 
illegaliteit altijd eerder op nieuwe businessmodellen dan 
de reguliere industrie. We zien echter dat we steeds suc-
cesvoller worden in het afsluiten van illegale sites, maar 
zolang we niet de achterliggende dader kunnen identi� -
ceren, duikt 80% daarvan later weer elders op.” 

“Mininova is het zwarte gat 
voor auteursrechten ”

▶ Succesvolste campagne/actie?  
“Het eDonkey-project. Daarin hebben we het 
gebruik van eDonkey-servers binnen een jaar 
tot eentiende kunnen terugbrengen. We heb-
ben de hosting providers van die servers, eerst 
in het buitenland en later in Nederland, kunnen 
overtuigen de dienst eraf te halen.”

▶ Grootste teleurstelling/gemiste kans?  
“Dat we in het voorjaar van 2006 niet tot over-
eenstemming kwamen met de isp’s over een 
‘graduated response’. De legale internetmarkt 
in Nederland laat nu heel lage groeicijfers 
zien, maar zou er dan een stuk beter hebben 
uitgezien.”

▶ Hoe verhouden de verschillende vormen 
van piraterij zich tot elkaar?
“85% betreft digitale bestanden en 15% fysieke (cd- 
en dvd-)schij� es. Daarvan wordt 5% via markten en 
10% via internet aangeboden. 5 à 10% van die 15% 
fysiek product wordt georganiseerd in de markt 
gezet. Deze percentages gaan ongeveer gelijk op 
met de capaciteit die wij erop inzetten.” 

Up- en downloadgeld
Het werkelijke succes van BREIN is lastig meetbaar. “We 
geven van tevoren aan wat volgens ons haalbaar is, 
maar elk jaar zien we dat we toch iets minder hebben 
kunnen doen dan we van plan waren”, vertelt Kuik. Toch 
deelt hij niet de conclusie dat de ambities te groot zijn. 
“We leggen de lat hoog, want de tijd dringt. Er wordt 
veel pijn geleden en er staan grote belangen op het 
spel. Daarom moet je laten zien dat je kunt handhaven. 
Er zijn ook mensen die zeggen dat het onmogelijk is op 
internet ook maar iets te handhaven. Die pleiten voor 
een he�  ng bij de isp, een soort ‘up- en downloadgeld’, 
analoog aan het kijk- en luistergeld. Dat lijkt me niet de 
juiste oplossing. Aan de ene kant omdat het een soort 
opgelegd abonnement is dat geen rekening houdt met 
werkelijk gebruik. Aan de andere kant wil je als industrie 
dat die he�  ng de waarde van het auteursrechtelijke 
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materiaal vertegenwoordigt, terwijl het bedrag in de 
praktijk maar een fractie van de internetaansluiting mag 
bedragen. dat gaat niet samen.”

Imago
dat breIN tien jaar bestaat is eigenlijk een trieste con-
statering. Had de doelstelling van de organisatie niet 
moeten zijn zich zo snel mogelijk overbodig te maken? 
“dat kun je van de politie ook zeggen, maar je weet dat 
er altijd illegaliteit zal plaatsvinden. de doelstelling is 
vooral dat beheersbaar te maken. de piraterij is de af-
gelopen tien jaar van cd/dvd naar internet verschoven. 
We investeren in het beheersbaar maken van dat pro-
bleem en ik denk dat we dit het volgende decennium 
met minder inspanning beheersbaar kunnen houden.”
breIN steekt veel tijd en moeite in berichtgeving over 
wat er allemaal wordt bereikt, maar wordt in de publieke 

opinie keer op keer de oren gewassen. Vindt Kuik het 
imago van breIN belangrijk? “Het is niet onze taak om 
sympathiek gevonden te worden. Ik denk dat het be-
langrijker is dat de industrie begrepen wordt. daar zijn 
nog wel wat stappen te zetten. Zonder begrip vanuit het 
publiek – de kiezers dus – is het ook moeilijk de steun 
van de politiek te krijgen.”

Copycat-gedrag
er is wel degelijk erkenning voor zijn inspanningen en 
soms komt die uit een vreemde hoek, vertelt Kuik. “Toen 
ik dit werk in het buitenland deed, heb ik wel eens een 
aanbod gekregen van de maffia in Oost-europa. die wil-
den de ‘antipiraterij-business’ naar zich toetrekken. bij 
videotheken die hen een ‘bijdrage’ gaven, zouden geen 
invallen plaatsvinden om illegale cassettes in beslag te 
nemen. Ik vertegenwoordigde de filmindustrie en zou 

de maffia moeten aanwijzen als de breIN van dat land.” 
dat was in de tijd dat de legale handel daar elkaar meer 
in de wielen reed dan de illegale. “men wilde wel pirate-
rijbestrijding, maar alleen op de eigen titels. Als titels van 
concurrenten werden gekopieerd, was dat prima.”

Gevraagd of hij zelf wel eens is bedreigd, gaat de zorg-
vuldig formulerende Kuik zijn woorden nog beter we-
gen. “er is op dat vlak sprake van copycat-gedrag, you 
know?” Zijn gezin wil hij er al helemaal niet bij betrek-
ken. “Ik heb in elk geval nog geen gekken in mijn tuin 
gehad.” er staat genoeg voldoening tegenover. “Het 
heeft even geduurd voordat het zover was, maar de laat-
ste paar jaar zie je enorme verschuivingen plaatsvinden. 
We kunnen steeds grotere stappen maken. breIN wordt 
door mensen die het kunnen weten, gezien als een van 
de beste antipiraterijprogramma’s ter wereld. ■
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