
Eind april bleek uit een oproep in de Staatscourant dat er drie nieuwe leden worden gezocht voor 

de Commissie Auteursrecht. De commissie auteursrecht adviseert de regering en de Staten-

Generaal over de wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. De 

adviezen van de commissie worden door de wetgever betrokken in het wetgevingsproces. De leden 

adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. 

Volgens de advertentie zijn leden van de Commissie door hun publicaties of langdurige 

praktijkervaring als wetenschapper, advocaat, of rechter zeer gezaghebbend en leveren zij 

regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar. 

Tot zover de theorie.  

In de sector wordt met gemengde gevoelens naar deze Adviescommissie aangekeken. Er ligt 

namelijk vanwege de samenstelling het gevaar van (schijn) van belangenverstrengeling op de loer. 

Een onderwerp waarover binnen de wereld van de accountancy al geruime tijd een heftige 

discussie gaande is. Aanleiding hiervoor is een reeks artikelen van hoogleraar accountancy in 

Nyenrode Marcel Pheijffer, waaronder in het FD. Zijn stelling is dat Nederlandse hoogleraren 

accountancy nauwelijks deelnemen aan het publieke debat over de sector, omdat zij een probleem 

hebben met dubbele petten. De dubbele pet bestaat eruit dat zij ook verbonden zijn aan een groot 

accountantskantoor. 

Mij dunkt dat deze problematiek niet uniek is in de wereld van de accountancy. Wie naar de huidige 

samenstelling van de Commissie Auteursrecht kijkt ziet dat de deskundigheid soms in één persoon 

is vertegenwoordigd. Met name de combinatie hoogleraar/advocaat in één persoon is een 

interessante daar waar het lidmaatschap van de commissie onafhankelijkheid en geen 

deelbelangen voorschrijft. Van advocaten wordt juist verwacht dat zij specifieke belangen van 

bedrijven of personen vertegenwoordigen. Daar is niks mee, maar het roept wel de vraag op in 

welke mate van onafhankelijkheid en gedrevenheid zij in volle transparantie en onafhankelijkheid 

de minister en de Staten-Generaal weten te adviseren en in welke mate hun baliewerk van invloed 

is op het wetenschappelijke werk dat zij verrichten. De advocaat/hoogleraar vormt aldus mede de 

rechtsontwikkeling, juist vanwege de gezaghebbende functie van hoogleraar (“Hij/zij zal wel weten 

hoe het zit/hoe het hoort”), en die vervolgens tot objectieve ‘wetenschap’ wordt bestempeld. En de 

advocaat/hoogleraar adviseert dan beroepsmatig individuele cliënten vervolgens weer op basis van 

die wetenschap dan wel gewenste uitkomst aan de Commissie. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor 

rechters die van de Commissie deel uitmaken. Zij worden geacht in voorkomende gevallen blind en 

onafhankelijk tot hun oordeel te komen. In het kader van de scheiding der machten hoort daar dan 

niet advies aan de uitvoerende of wetgevende macht bij. 

Kortom, ook in andere wetenschappelijke disciplines kunnen hoogleraren in het dagelijkse leven 

meer zijn dan alleen hoogleraar. Ik wil hier niet betogen dat dit niet zou mogen. Integendeel, 

feeling met de echte wereld is nuttig, maar het is wenselijk dat hier de grootst mogelijke 

transparantie wordt gehanteerd om mogelijke ‘dubbele petten’ of ‘de schijn van 

belangenverstrengeling’ te voorkomen. Terughoudendheid is op zijn plaats om dit soort zaken te 

voorkomen. Aan de andere kant heb je ook wel weer mensen met een track record nodig die 

werkzaam zijn in deze sector om tot een gedegen afweging te komen. Deze is eenvoudig te 

bereiken. De KNAW zou een openbaar register kunnen bijhouden van alle in Nederland actieve en 

niet actieve hoogleraren met vermelding van al hun nevenactiviteiten (wel/niet gehonoreerd, 

wel/niet functie gebonden, etc.). En voor leden van de Commissie Auteursrecht die zowel 

hoogleraar als advocaat zijn zou transparant moeten worden gemaakt voor welke cliënten zij 

optreden zodat hun onafhankelijkheid en het ontbreken van deelbelangen in het kader van hun 

lidmaatschap van de Commissie Auteursrecht door een ieder kan worden waargenomen. Ook dit 

hoort bij de nieuwe bestuurscultuur wanneer gezaghebbende personen de regering adviseren. 
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