
Nieuws: ‘KaZaA schuift verantwoordelijkheid door naar 

muziekgebruiker’ 

 

Volgens de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke macht in 

Nederland, is KaZaA niet illegaal. Dit is vanmorgen bekend 

geworden. 

 

Buma/Stemra ging vorig jaar in cassatie tegen de uitspraak van 

het Gerechtshof in Amsterdam, dat besloot dat de dienst niet 

verantwoordelijk is voor het schenden van auteursrecht door 

gebruikers van de dienst. De auteursrechtorganisatie betreurt 

het dat de Hoge Raad in zijn arrest van vandaag geen 

duidelijkheid heeft geschapen over de rechtmatigheid van de 

verspreiding van zogenaamde p2p-software. Hiermee laat de Hoge 

Raad volgens Buma/Stemra een kans liggen. ‘Als gevolg hiervan 

komt er voorlopig geen einde aan het gebruik van een programma 

dat grote schade toebrengt aan de belangen van componisten, 

tekstschrijvers en muziekuitgevers’, aldus Buma/Stemra. 

Overigens benadrukt de organisatie dat verspreiding van muziek 

en films via p2p-systemen zonder toestemming nog steeds 

verboden is. 

 

Het arrest van de Hoge Raad gaat niet in op de vraag of door 

het aanbieden van KaZaA-software inbreuk wordt gemaakt op de 

rechten van muziekauteurs. “Doordat de Hoge Raad het arrest 

van het Amsterdamse Hof in stand laat, blijven we zitten met 

de vervelende situatie dat alleen de consument die muziek 

verspreidt, aansprakelijk is voor inbreuken”, aldus Cees van 

Rij, directeur juridische zaken van Buma/Stemra. “Dat hadden 

we graag willen vermijden. KaZaA heeft de verantwoordelijkheid 

volledig doorgeschoven naar de muziekgebruiker en de Hoge Raad 

verandert aan die droevige situatie vandaag niets.” 

Buma/Stemra zegt positief te staan tegenover de komst van 

uitwisselingsdiensten als KaZaA, maar wel op voorwaarde dat 

toestemming wordt gevraagd aan componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers. Van Rij: “Feit is dat iedereen plezier 

beleeft aan KaZaA, behalve zij die de werken hebben gecreëerd. 

Zij lopen inkomsten mis door de illegale exploitatie van hun 

werken met behulp van de KaZaA-software.” 

 

Christiaan Alberdingk Thijm, entertainmentjurist bij SOLV new 

business advocaten, zegt tegenover Muziek en Beeld dat KaZaA 

erg blij is met de uitspraak. “Maar de software is ruim een 

jaar geleden verkocht, feitelijk heeft de Nederlandse BV er 

niet veel meer aan en komt het als mosterd na de maaltijd. 

Andere aanbieders, zoals Sharman (de feitelijke eigenaar van 

KaZaA, red.) vinden het uiteraard goed nieuws dat wat zij 

doen, niet is strijd is met de wet.” Alberdingk Thijm is het 

niet met Buma/Stemra eens dat er geen duidelijkheid gecreëerd 

zou zijn over de rechtmatigheid van de verspreiding van 

zogenaamde p2p-software. “De verspreiding is rechtmatig. De 
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Hoge Raad heeft echter niet gezegd dat hetgeen de gebruikers 

doen met KaZaA is toegestaan.” 

 

De entertainmentindustrie, verenigd in de NVPI, waarschuwt 

voor schijnzekerheid. Hoewel de Hoge Raad KaZaA niet strafbaar 

heeft bevonden, vrijwaart dit gebruikers niet. ‘Met de 

software is allerlei illegaal gebruik mogelijk. Zo is het 

zonder toestemming van de rechthebbenden verspreiden van 

muziek, films en games vrijwel overal ter wereld strafbaar, of 

dat nu via KaZaA of op een andere manier gebeurt. Deze 

uitspraak brengt daarin geen verandering’, aldus de NVPI in 

een persbericht. 


