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ederland is het enige land

waarin zoveel organisaties van

rechthebbenden gezamenlijk de

strijd aanbinden met de illegale

handel in auteursrechtelijk beschermde werken.

BREIN komt op voor de rechten van auteurs,

artiesten en producenten van wie het werk

(audio, video of games) illegaal verspreid wordt,

of dat nu op een schijfje is of via een computer-

bestand. De hedendaagse wetgeving maakt het

mogelijk om zowel de aanbieder als de gebruiker

van illegaal materiaal aan te pakken, omdat

beiden inbreuk maken op het auteursrecht. Het

aanbod van illegale werken is echter dusdanig

groot, dat BREIN zich niet richt op de individu-

ele gebruikers, maar vooral op grootschalige

aanbieders en degenen die dit mogelijk maken.

De opkomst van internet heeft dit werk niet

gemakkelijker gemaakt. Een gesprek met Tim

Kuik, namens BREIN en de Opsporingsdienst

Buma/Stemra.

Hoeveel inkomsten lopen rechthebben-

den, industrie en handel mis?

“Wij onderscheiden twee soorten piraterij: ener-

zijds de georganiseerde cd-/dvd-criminaliteit,

die vooral compilaties voortbrengt. Daarin gaat

in Nederland per jaar zo’n ƒ100 miljoen om.

Aan de andere kant heb je individuen die op

bestelling cd-r’s maken. Hieraan wordt jaarlijks

ongeveer ƒ80 miljoen uitgegeven. De legale

waarde is natuurlijk een veelvoud hiervan. Met

deze activiteit heeft met name de georganiseerde

misdaad een vrij makkelijke inkomstenbron

aangeboord. Geschat wordt dat de makers van de

Braun MTV-cd’s in de vijf jaar van hun bestaan

rond de ƒ100 miljoen verdiend hebben. De top

van deze organisatie werd vorig najaar veroor-

deeld tot celstraffen variërend van 2,5 tot 4,5

jaar. Zij gingen echter tegen het vonnis in beroep

en werden, tot verbijstering van alle betrok-

kenen, hangende het beroep op vrije voeten

gesteld. Je kunt je afvragen of dat ook gebeurd

zou zijn als het om een ander strafbaar feit ging.”

Welke juridische wapens kan BREIN

inzetten bij het opsporen van illegaliteit?

“BREIN moet zich aan de civiele wetgeving

houden. Als wij bijvoorbeeld constateren dat

gebruikers van een internetserviceprovider (ISP)

illegale bestanden aanbieden, schrijven we de

aanbieder aan, maar sturen ook die ISP een

waarschuwing. Reageert de aanbieder niet dan

wordt de ISP gemaand om de aanbieder te

verwijderen. Doet de ISP dat niet, dan kan die

aansprakelijk gesteld worden voor de aan de

rechthebbende toegebrachte schade. Bij de

aanmaning verzoekt BREIN de ISP de naw-

gegevens van de illegale aanbieder door te

geven. De ISP’s verschuilen zich dan echter 

vaak achter de privacywetgeving en willen die

informatie alleen afstaan in een strafrechtelijk

onderzoek. Als er binnen het civiele recht niet 

tot een oplossing gekomen wordt, kan de

Opsporingsdienst Buma/Stemra ingeschakeld

worden. Die heeft strafrechtelijke opsporings-

bevoegdheid en kan, mits de betreffende organen

daarvoor toestemming geven, beschikken over

alle middelen die ook de politie ter beschikking

staan. Dat betekent dat er, als het verzoek daar-

toe goed onderbouwd is, overgegaan kan worden

tot bijvoorbeeld observatie van een persoon, 

het aftappen van diens telefoon of, als er een

redelijk vermoeden bestaat dat de wet daad-

werkelijk overtreden wordt, doorzoeking van het

huis. Die spelregels waaraan wij moeten voldoen

zie ik niet als een belemmering. Ik vind dat het

in Nederland zorgvuldig geregeld is. Wel

behoeft de, met name civiele, wetgeving hier en

daar wat aanscherping. Zoals op het gebied van

inbreuk via internet. Voor de ISP’s is het oppor-

tuun om zich te verschuilen achter een mijns

inziens foutieve interpretatie van de privacy-

wetgeving. Dat moet dus duidelijker geregeld

worden.”

Hebt u genoeg mogelijkheden om uw

werk goed te kunnen doen?

“Als ik twee keer zoveel mensen zou hebben,

zou ik meer dan twee keer zoveel opsporen.

Vanuit de huidige financiering is dat niet te

bekostigen, maar ik denk dat de overheid straks

meer zal kunnen investeren.”

De overheid?

“BREIN is een private organisatie, waarin

Buma/Stemra een van de samenwerkende

partijen is. Die kent twee takken: de auteurs-

rechtenorganisatie Buma/Stemra en de Opspo-

ringsdienst Buma/Stemra. Bij die Opsporings-

dienst zijn beëdigde buitengewoon opsporings-

ambtenaren in dienst, die dus uiteindelijk 

ressorteren onder het Openbaar Ministerie

(OM). Vorig jaar is door de minister van Justitie

besloten dat dit werk in de toekomst door de

overheid zelf zal worden uitgevoerd. Over de

manier waarop en de vorm waarin dat moet gaan

gebeuren wordt nu onderzoek verricht. Daarbij

is als voorwaarde gesteld, dat de speciale

aandacht voor piraterijbestrijding en de in de

dienst aanwezige kennis behouden moeten

blijven.”

In de nieuwsbrief BREINinfo van maart 2001

zegt Kuik hierover: “Ondanks dat de minister

gezegd heeft dat het belang van de speciale

opsporing onomstreden is, lijkt het erop dat er

met de Opsporingsdienst gesold wordt. De ene

keer gaan we naar de KLPD (Korps Landelijke

Politiediensten, red.), de andere keer naar de

FIOD/ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opspo-

ringsdienst/Economische Controledienst, red.).

Wat wij voorstaan is een bijzondere opsporings-

dienst voor intellectueel eigendom onder Justitie,

met een platform voor beleidsvorming waarin de

rechthebbenden deelnemen.”

In de Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland)
werken Buma/Stemra, NVPI, NVGD, MPA, Videma en NVF samen aan het
bestrijden van de muziekpiraterij. En daarbij gaat het allang niet meer alleen 
om audio. Ook games en, dankzij DivX, complete films worden al vóór de 
(bioscoop)release aangeboden.

“Het kan toch niet zo zijn dat je 
met piraterij geld kunt verdienen”

BREIN en de Opsporingsdienst Buma/Stemra zijn op het oorlogspad
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Hebt u het gevoel dat het piraterijpro-

bleem en het belang van de bestrijding

hiervan gebagatelliseerd wordt?

“Gezien het belang van deze sector voor de

economie denk ik dat het zaak is dat er zorg-

vuldiger met de Opsporingsdienst wordt

omgesprongen. Er is een publiek/private samen-

werking opgebouwd, waarbij BREIN de civiele

handhaving verzorgt en de Opsporingsdienst

Buma/Stemra de strafrechtelijke vervolging, 

in nauw overleg met het OM. Ik pleit ervoor 

die publiek/private constructie, onder de vlag

van het ministerie van Justitie, in een nieuwe

vorm te gieten. Een deel van de private finan-

ciering zou daarbij kunnen komen uit een

gedeelte van de thuiskopieerheffing op blanco

cd’s. Immers wanneer duidelijk wordt dat een

deel van de blanco cd’s wordt gebruikt voor het

vastleggen van illegale bestanden, is het niet

meer dan billijk dat een evenredig gedeelte van

die opslag wordt ingezet om deze illegaliteit te

bestrijden.”

Is dat logisch?

“Volstrekt! Overtreders komen nog wel eens met

het argument dat zij de inbreuk op de auteurs-

rechten afbetaald hebben. Bij de aanschaf van de

blanco cd’s waarop zij die illegale bestanden

opnamen, hebben zij immers een thuiskopieer-

heffing betaald. Die vlieger gaat echter niet op.

Die opslag op blanco cd’s is bedoeld als vergoe-

ding voor het opnemen van legale werken, niet

om illegaal gebruik te legaliseren. Een kopie van

een illegaal bestand wordt door deze heffing dan

ook niet legaal.”

Denkt u dat het mogelijk is illegaliteit

tegen te houden?

“Illegaliteit roei je niet zomaar uit, ook niet op

internet, maar je kunt het wel terugbrengen tot

een handelbaar niveau. Wat dat dan is? Ruim

onder de 10% van de markt. En we moeten het

niet alleen onder die 10% brengen, maar het daar

ook houden. Er moet dus geïnvesteerd blijven

worden in bestrijding, om de naleving van het

auteursrecht zo hoog mogelijk te maken. Het

streven van BREIN en de Opsporingsdienst is

dan ook, dat alle gevallen van opsporing ook

leiden tot vervolging en, uiteindelijk, veroor-

deling. Daarnaast moeten illegale winsten

ontnomen worden en civiele schade geclaimd

worden. Ook komt de fiscus om de hoek kijken.

Want het kan toch niet zo zijn dat je met piraterij

geld kunt verdienen.”

Zou het helpen als de legale producten

goedkoper werden?

“In het buitenland is wel eens geprobeerd de

winkelprijzen van de originele producten te ver-

lagen, om te kijken of dat het verkochte aantal

illegale exemplaren zou terugbrengen. Maar de

piraten hebben zulke lage productiekosten, dat

zij hun prijzen even gemakkelijk ook verlaagden.

Dat is dus niet de oplossing.”

Hoe is het auteursrecht op internet te

handhaven?

“Door civielrechtelijke en strafrechtelijke

opsporing. In Nederland is er tot nu toe nog geen

strafrechtelijke vervolging ingesteld voor het

aanbieden van illegale bestanden. Dat is altijd

slechts civielrechtelijk aangepakt. Wel is het een

keer meegenomen in het proces-verbaal, toen de

Opsporingsdienst er bij een onderzoek naar het

aanbod van illegale dragers achter kwamen dat

de verdachte ook illegale bestanden aanbood.

Die zaak moet nog voorkomen.”

Hoe verhoudt het auteursrecht zich tot

de enorme stroom materiaal die via

internet wordt aangeboden?

“De constructie van Napster zorgt voor de unieke

situatie dat degene die illegale bestanden down-

loadt tegelijkertijd zijn eigen illegale bestanden

ter beschikking stelt en dus niet alleen gebruiker,

maar ook aanbieder is. BREIN beschouwt

Napster dan ook als een partij die auteursrechte-

lijk relevante handelingen verricht en dus ook

aansprakelijk gesteld kan worden voor de

inbreuk op de auteursrechten die haar gebruikers

veroorzaken. Het vonnis van de Amerikaanse

rechter bevestigt dit. De industrie jaagt echter

niet achter de gebruiker aan maar achter de bron,

Napster zelf dus. Ook wij vinden internet een

mooi medium dat vele mogelijkheden biedt voor

het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde

werken, maar dan moet het wel goed geregeld

zijn voor de rechthebbenden.”

In mei introduceert de IFPI een antipira-

terijsysteem. In hoeverre is BREIN hierbij

betrokken?

“Het is zaak de opsporing via internet zoveel

mogelijk te automatiseren. Daaraan werkt niet

alleen de IFPI, maar ook de filmindustrie.

BREIN is echter niet rechtstreeks betrokken bij

de ontwikkeling van het experimentele anti-

piraterijsysteem van de IFPI. Wel deelt BREIN

haar ervaringen met de NVPI die, behalve van

BREIN, ook deel uitmaakt van de IFPI.”

Realiseert de film-/videobranche zich de

gevaren van compressietechnieken als

DivX?

“In toenemende mate. DivX is pas sinds april

2000 op de markt, maar het illegale aanbod van

films die met behulp van DivX op een cd-r

gebrand worden neemt momenteel hand over

hand toe.”

Hoe speelt men daarop in?

“Door een opsporingsprogramma als BREIN te

financieren en zo civielrechtelijke en strafrechte-

lijke handhaving mogelijk te maken. Waar

BREIN zich eerst alleen toelegde op aanbieders

van illegale bestanden, zijn ze eind 2000 ook

gestart met het aanpakken van illegale dragers in

formaten als DivX. BREIN sluit momenteel per

maand zo’n 100 sites waarop illegale bestanden

worden aangeboden, en ongeveer 40 met illegale

dragers. Je merkt dan ook dat er - sinds die

inspanningen op dit vlak - onrust ontstaat, het-

geen zich uit in een afname van het aantal

aanbiedende sites. Zo wordt het kaf van het

koren gescheiden, al houd je altijd een harde

kern over. Die hardnekkige inbreukmaker komt

in aanmerking voor strafrechtelijke aanpak door

de Opsporingsdienst en het OM.” 

Tim Kuik: “Gezien het belang van deze sector voor de

economie denk ik dat het zaak is dat er zorgvuldiger met de

Opsporingsdienst wordt omgesprongen.” 

(Ton Kastermans Fotografie)
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