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SPECTRE
De onverwoestbare James 
Bond-reeks werd in 2015 uitge-
breid met Spectre, een van de 
duurste fi lms ooit gemaakt. Het 
was in Nederland zeven weken 
lang de bestbezochte fi lm.

DE AGENDA 
VAN NVPI

Entertainment is een bloeiend onderdeel 
van de creatieve industrie in Nederland. Als 
branchevereniging van de entertainment-
industrie heeft NVPI een volle agenda. Veel 
ontwikkelingen vragen om goede regie, 
nationaal en internationaal. 

Onze basis is intellectueel eigendom, de 
kurk waarop creatieve bedrijven drijven. 
Modernisering van het auteursrecht staat 
centraal, met name in Brussel. Digitale en 
internettechnologieën breken grenzen open 
en creëren mogelijkheden voor bestaande en 
nieuwe partijen. Wet- en regelgeving past zich 

aan en jurisprudentie schept nieuwe verhoudingen tussen partijen. 
NVPI wil op dit terrein de expert blijven, voorstellen doen voor nieuwe wettelijke 
kaders, invloed uitoefenen en oplossingen creëren. Expertise op dit terrein 
en public affairs blijft de kracht van de branchevereniging. En met andere 
auteursrechtbelanghebbenden werken aan voorlichting en bestrijden van piraterij 
hoort daarbij.

Als NVPI hoeven we niet overal expert in te zijn. Wel vragen veel ontwikkelingen om 
regie. Een paar voorbeelden…

NVPI wil zorgen voor duidelijke marktgegevens en een consistente communicatie 
ervan. Omdat gebruik en toegang minstens zo belangrijk zijn als bezit zijn 
consumentendata essentieel voor marketing en productie. NVPI wil het hiermee 
leren omgaan, faciliteren.
Consumentenbescherming in relatie tot deze nieuwe businessmodellen is een 
thema waarop we invloed willen uitoefenen. Wij willen kennis over en ervaring 
met veranderend consumentengedrag voor onze leden toegankelijk maken.
De verhoudingen in de keten van de entertainmentindustrie behoeven aandacht. 
Internet Service Providers zijn belangrijke partners voor ons, maar de belangen die 
wij hoog willen houden, vergen van de ISP’s samenwerking die hen niet altijd past. 
De overheid kan helpen door duidelijke kaders te stellen. 

Het speelveld wordt bepaald door een beweeglijke consument, voortschrijdende 
technologie, internationalisatie, modernisering van intellectueel eigendom en een 
keten waarin fl exibiliteit om te kunnen samenwerken voorwaarde van bestaan is. 
Dat vergt een alerte brancheorganisatie die snel inspeelt op deze thema’s. Daar 
richten we ons op. We zijn de brancheorganisatie die het speelveld ruim en eerlijk 
houdt en de belangen van de entertainmentindustrie behartigt, verdedigt en 
versterkt.

We hebben een volle agenda!

Geert Noorman
Voorzitter NVPI
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NVPI is de branchevereniging 
van de entertainmentindustrie 
en vertegenwoordigt het 
merendeel van de Nederlandse 
muziekmaatschappijen, 
uitgevers van audiovisuele 
content op digitale media en 
online en uitgevers van games 
en andere interactieve software. 
Een volledige ledenlijst staat op 
www.nvpi.nl.

EDITORIAL

40 JAAR NVPI
NVPI is gestart in 1976. De afgelopen 40 jaar heeft de vereniging 
zich ingezet voor de belangen van de entertainmentindustrie, 
waarbij het auteursrecht steeds een centrale rol heeft vervuld.

INTERN
Zoals het een effectieve brancheorganisatie betaamt, past 
ook NVPI zich periodiek aan aan de wensen van de leden 
en de sectoren die zij vertegenwoordigt. Met de komst van 
Jaap Bruijnen en de fusie van NVPI Video en de NVF tot 
Filmdistributeurs Nederland is de organisatie volledig op de 
toekomst voorbereid.

JAARCIJFERS
De overgang van bezit op toegang pakt goed uit voor de digitale 
exploitatie van entertainmentproducten. Bij audio en interactief 
stijgt, behalve de digitale markt, ook de omzet uit fysieke 
verkoop. Dit laatste kan voor video niet gezegd worden; het 
enige minpunt in een verder positief verlopen entertainmentjaar.

RETAIL
De entertainmentmarkt is de afgelopen 40 jaar fl ink veranderd. 
Enerzijds door technologische ontwikkelingen op hardware- 
en softwaregebied. Anderzijds doordat mede daardoor 
andere verkoopkanalen ontstonden. Zes van de voornaamste 
retailpartners laten hier hun licht schijnen over de samenwerking 
met de entertainmentindustrie.

ACTUEEL
Het speelveld van de entertainmentindustrie is altijd in beweging. 
Daardoor is de sector voortdurend actief op het gebied van 
wetgeving en politieke discussies, zowel in Nederland als 
in de Europese Unie. Nieuwe initiatieven komen uit Brussel; 
binnen Nederland speelt onder meer nog het vervolg op het 
‘downloaddebat’ en de recente wetgeving over auteurs- en 
artiestencontracten.

PIRATERIJ
Piraterij is van alle tijden en de bestrijding daarvan is al sinds 
de begindagen van NVPI een speerpunt. Anno 2016 is piraterij 
vooral een fi lmprobleem. Daarom is nu een branchebrede ‘anti 
piracy taskforce’ opgericht.

EDISONS 2015/2016
Een beeldverslag.
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De vereniging NVPI is op papier opgericht in 1973. Het jaar van de werkelijke start van het 
bureau was echter 1976. Leo Boudewijns werd de eerste directeur. De afgelopen 40 jaar 
heeft NVPI zich ingezet voor de belangen van de entertainmentindustrie, waarbij het au-
teursrecht steeds een centrale rol heeft vervuld.

1976 1977 1979 1982 19851978

VHS (Video 
Home System)

Atari 2600

thuiscomputers

CD (Compact 
Disc)

VHS-C 
(VHS-Compact )

Doorbraak 
nieuwsgroepen

Doorbraak 
pc-gaming

Video 2000 

LaserDisc 

deed, werd deze betekenis veranderd in Nederlandse 
Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- 
en geluidsdragers. Die naam dekte dus ook de lading 
toen NVPI in 1983 fuseerde met de NVVD (Nederland-
se Vereniging van Videoproducenten en Distributeurs). 
Daarmee ontstond een federatie voor audio en video. 
In 1996 kwam er nog een derde loot aan de stam: de 
afdeling Interactief voor entertainmentsoftware.

In 1967 werd verticale prijsbinding, als uitvloeisel van 
het Verdrag van Rome, verboden. Besloten werd om 
de toenmalige NVGI (Nederlandse Vereniging van 
Grammofoonplaten Importeurs en Fabrikanten), die 
prijsafspraken had met winkeliers, te verlaten en een 
nieuwe brancheorganisatie op te richten: NVPI (Ne-
derlandse Vereniging voor de Phonografi sche Indus-
trie). Al in 1977, toen de videocassette zijn intrede 

DOELSTELLINGEN 
EIGENLIJK NAUWELIJKS 
VERANDERD
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199619951986 1987 1989 1992
DAT (Digital 
Audio Tape)

Sega 
Saturn

Doorbraak
internet

DV (Digital 
Video) & MiniDV

Video 8

Nintendo Game 
Boy Pocket

MP3

Video CD

Nintendo 
Game Boy

DCC (Digital
Compact 

Cassette )
NES (Nintendo 
Entertainment System)

S-VHS 
(Super-VHS )

MD
(MiniDisc )

Sony PlayStation

Doelstellingen
In de afgelopen 40 jaar heeft de snelle ontwikke-
ling en adaptatie van technologieën het wezen 
van de entertainmentmarkten verschillende keren 
veranderd (zie ook de tijdlijn onderaan deze pagi-
na’s). Het belangrijkste thema echter, de kurk waar 
de industrie op drijft, is de bescherming van intel-
lectueel eigendom. De activiteiten van NVPI waren 
en zijn dan ook voor een groot deel daarop ge-
richt, in drie perioden met elk hun kenmerken: de 
analoge dragers, de digitale dragers en de digitale 
distributie.

Bij de oprichting werden onderstaande doelstellin-
gen geformuleerd, die sindsdien eigenlijk nauwe-
lijks veranderd zijn: 
•  Het onderhouden van contacten met de over-

heid om te komen tot adequate rechtsbescher-
ming van producenten

•  Te komen tot overeenstemming met gebruikers 
van de producten van de leden, zoals omroe-
pen en producenten van achtergrondmuziek

•  Het imago van de branche verbeteren
•  Het verstrekken van betrouwbare marktinfor-

matie
•  Het bestrijden van illegaliteit: piraterij, de han-

del in bootlegs en parallelimport

Piraterij
Vanaf de oprichting is op dit gebied samengewerkt 
met Buma/Stemra, dat een eigen opsporingsdienst 
met politiebevoegdheden had op het gebied van 
auteursrechtinbreuk. NVPI Video ging de piraterij 
te lijf met de Stichting Video Veilig en toen in 1996 
NVPI Interactief werd toegevoegd, ontstond het 
plan om de activiteiten te bundelen. Dit resulteer-
de in 1999 in de oprichting van de Stichting BREIN. 
Ook deze werkte samen met de opsporingsdienst, 
die per 2003 bij de FIOD-ECD werd gevoegd. Hier-
mee kwam de strafrechtelijke handhaving ten ein-
de, omdat de overheid vond dat piraterijproblemen 
civielrechtelijk moesten worden opgelost. Lees op 
pagina 28 en 29 meer over het hedendaagse anti-
piraterijbeleid van NVPI.

NICAM
Al aan het begin van de jaren tachtig drong de 
politiek aan op zelfregulerende maatregelen bin-
nen de audiovisuele wereld, om jeugdige kijkers te 
beschermen tegen eventuele schadelijke invloeden. 
Hieraan gaf de branche gehoor door het video-
voorlichtingssysteem ViVo te introduceren. In 1999 
kwam er een onafhankelijke instelling, het mede 
door NVPI opgerichte NICAM (Nederlands Instituut 
voor de Classifi catie van Audiovisuele Media). 

1993

ADELE - 25
Pas op 20 novem-
ber uitgebracht, 
niet te streamen 
en toch veruit het 
bestverkochte al-
bum van 2015. De 
eerste single Hello 
was een van de 
bestbeluisterde en 
meest gedraaide 
tracks van het jaar. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

DVD (Digital  
Versatile Disc)

Sony PlayStation 2

Napster 
(illegal versie)

LimeWire
Nintendo 

GameCube

SACD 
(Super Audio CD)

DVD-A 
(DVD-Audio)

AudioGalaxy

Nintendo 64 KaZaA

Nintendo Game 
Boy Advance

BitTorrent

Microsoft 
Xbox Live

Nokia 
N-Gage

MySpace

iTunes 
(Music) Store

Microsoft Xbox

FIFA 16
Nederland is een 
voetballand. Op het 
veld, op de tribune, 
voor de tv én via de 
spelcomputer. FIFA 
16 is de absolute top 
in de eredivisie van 
de consolegames.

NICAM INTRODUCEERDE  KIJKWIJZER 
VOOR  HOME-ENTERTAINMENTPRODUCTEN, 
BIOSCOOPFILMS EN OMROEPPRODUCTIES

Dit introduceerde enkele jaren later een verfi jnder 
leeftijdsaanduiding: Kijkwijzer. Een uniform systeem, 
dat zowel voor home-entertainmentproducten, bio-
scoopfi lms als omroepproducties gold. Voor games 
werd later het PEGI-systeem ontwikkeld.

Naburige rechten
NVPI streefde vanaf haar oprichting naar naburige 
rechten; met auteursrecht vergelijkbare rechten voor 
producenten en uitvoerende kunstenaars. Dat was 
enerzijds nodig om zelf illegaliteit het hoofd te kun-
nen bieden. Buma/Stemra kon, met het auteursrecht 
in de hand, piraterij al wel aanpakken, maar NVPI 
beschikte nog niet over de juiste rechten om dat te 
kunnen. Anderzijds waren naburige rechten nodig 
om - net als Buma dat deed voor auteurs - gelden te 
kunnen ontvangen voor openbaar gebruik en uitzen-
ding van muziek. Al in 1949 sloot een voorganger van 
NVPI (de Nederlandse IFPI Groep) een overeenkomst 
met de Nederlandse Radio Unie om 10.000 gulden 
per jaar te ontvangen voor het draaien van grammo-
foonplaten. In 1984 volgde een overeenkomst met de 
NOS voor 600.000 gulden.
Het heeft lang geduurd voordat deze vergoeding bij 
wet werd geregeld. De Wet op de Naburige Rechten 
werd jarenlang door o.a. de omroep tegengehouden, 
maar trad in 1993 uiteindelijk toch in werking. Sena 
(de Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) 
werd opgericht om deze gelden namens uitvoeren-
den en producenten te innen.

Nieuwe rechten
De komst van deze wet was voor de makers nog om 
een andere reden belangrijk. In 1991 werd rechtheb-

BIOSCOOPFILMS EN OMROEPPRODUCTIES

Dit introduceerde enkele jaren later een verfi jnder 
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scoopfi lms als omroepproducties gold. Voor games 
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benden na 16 jaar touwtrekken een thuiskopiever-
goeding toegekend. Een heffi ng op blanco dragers 
zou compensatie bieden voor het massale thuisko-
piëren. Een jaar later kwam er een exclusief verhuur-
recht. Uitzondering daarop was dat bibliotheken en 
fonotheken mochten uitlenen, mits daarvoor een 
vergoeding betaald werd. NVPI was betrokken bij de 
oprichting van en bestuurlijk actief in zowel Stich-
ting de Thuiskopie als Stichting Leenrecht.
Beide rechten waren ondergebracht in de Auteurs-
wet 1912, maar die gold slechts voor auteurs, tekst-
schrijvers en componisten. Uitvoerenden en produ-
centen zouden hun ‘auteursrecht’, in de vorm van 
een naburig recht, pas krijgen bij de inwerking-
treding van de Wet op de Naburige Rechten. Dit 
zou dus nog tot 1993 duren…

Internet
In de jaren ’80 was dus hard gewerkt aan nieuwe 
rechten, die beginjaren ’90 hun beslag kregen. En 
toen kwam internet… Dat plaatste, zeker in com-
binatie met de digitalisering van entertainment-
producten en de mogelijkheid om grote digitale 
bestanden in kleinere pakketjes om te zetten, de 
branche weer voor hele nieuwe uitdagingen. Illega-
le uitwisselingsdiensten als Napster en KaZaA wer-
den immers in no-time populair. Uiteraard wenste 
NVPI ook regulering en rechten voor deze nieuwe 
vorm van distributie en openbaarmaking, maar dat 
vond de overheid teveel van het goede. In de eerste 
plaats ging het heel goed met de cd- en dvd-markt 
– ‘dus wat zeuren jullie?’ – en ten tweede vond men 
dat er de voorgaande jaren al veel bereikt was. De 
winst die net geboekt was, ging dus tegenwerken.
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Opvolgende Ministers van Justitie claimden zelfs dat 
ook downloaden uit illegale bron onder de privé-
kopie-exceptie zou vallen. Dat leidde tot de percep-
tie bij het publiek dat alles maar mocht. Pas in 2014 
bepaalde het Europese Hof dat deze zienswijze niet 
strookte met de EU-wetgeving.

Kopieerbeveiliging
De industrie restte ondertussen niets anders dan haar 
product dan maar zelf te beschermen en men begon 
de schijfjes van kopieerbeveiliging te voorzien. Niet 
alle apparatuur kon daar echter mee overweg, waar-
op de regering wilde voorkomen dat consumenten 
product zouden kopen dat ze niet konden afspelen. 
Daarom heeft NVPI in overleg met de overheid web-
sites opgezet waarop voorlichting werd gegeven over 
welke dragers welke beveiliging hadden, verwijzend 
naar logo’s die op de producten terug te vinden wa-
ren. Dat haalde toen veel kou uit de lucht. Ook voerde 
de industrie allerlei voorlichtingscampagnes tegen il-
legaal kopiëren, waaronder Filmdiefstal (later Filmwe-
reld) en de B.I.G.-campagne (voor games).

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015

Auteursrichtlijn
Jaren later, in 2001, kwam er op aandringen van 
een uitgebreide nationale en internationale lobby 
van rechthebbenden toch een EU Auteursrichtlijn 
die rekening hield met de nieuwe, digitale wereld. 
De wijze waarop verveelvoudiging en openbaar-
making in de oude wet omschreven waren, was 
onvolledig. Voor rechthebbenden was het van be-
lang dat duidelijk zou worden dat ook elke nieu-
we on demand-aanbieding een nieuwe vorm van 
exploitatie was. En dat dus voor elke nieuwe on 
demand-aanbieding toestemming van de recht-
hebbende vereist was. Dit zogenoemde ‘making 
available’-recht is in deze richtlijn opgenomen. 
Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-
recht in de wet kwam, waardoor parallelimport 
van buiten de EU kon worden beperkt. 
Uiteindelijk werd voor het lobbywerk, naast Den 
Haag, ook Brussel zeer relevant. Daar heeft NVPI 
zich beziggehouden met vele EU-wetgeving, con-
sultaties, verordeningen en (wijzigingen van diver-
se) richtlijnen. Voorbeelden zijn de verlenging van 
de beschermingsduur naburige rechten, richtlijnen 
voor de AV-sector, het Auteursrecht en consumen-
tenbescherming, enz. Dit moest dan weer in de 
nationale wetgeving worden geïmplementeerd. 
De rol van NVPI daarin is om het proces te bege-
leiden, de wetgever te adviseren vanuit de sector, 
te voorzien van de juiste informatie en te beïnvloe-
den waar het de sector raakt en de belangen van 
leden treft.

Het actuele voorbeeld is de Digital Single Market. 
Meer daarover op pagina 25.

Microsoft 
Xbox 360

Sony PSP 
(PlayStation Portable)

Sony PlayStation 3

Spotify

Nintendo 
DSi

Pathé 
Thuis

Nintendo 
Network

Sony PlayStation Vita

Google 
Play Music

Napster 
(legale versie)

Sony 
PlayStation 4

Microsoft 
Xbox One

Net� ix
Videoland 
Unlimited

Apple Music

PlayStation 
Music

Tidal

Nintendo 
Wii U

Nintendo 
3DS

DeezerNintendo 
DS

Nintendo 
Wii SoundCloud

Sony PSN 
(PlayStation Network)

Blu-ray 
Disc Nintendo 

DS Lite

HD-DVD (High 
De� nition DVD)
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exploitatie was. En dat dus voor elke nieuwe on 
demand-aanbieding toestemming van de recht-demand-aanbieding toestemming van de recht-
hebbende vereist was. Dit zogenoemde ‘making 
available’-recht is in deze richtlijn opgenomen. 
Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-

demand-aanbieding toestemming van de recht-

Jaren later, in 2001, kwam er op aandringen van 
een uitgebreide nationale en internationale lobby 
van rechthebbenden toch een EU Auteursrichtlijn 
die rekening hield met de nieuwe, digitale wereld. 
De wijze waarop verveelvoudiging en openbaar-
making in de oude wet omschreven waren, was 
onvolledig. Voor rechthebbenden was het van be-
lang dat duidelijk zou worden dat ook elke nieu-
we on demand-aanbieding een nieuwe vorm van 
exploitatie was. En dat dus voor elke nieuwe on 
demand-aanbieding toestemming van de recht-
exploitatie was. En dat dus voor elke nieuwe on 
demand-aanbieding toestemming van de recht-demand-aanbieding toestemming van de recht-
hebbende vereist was. Dit zogenoemde ‘making 
available’-recht is in deze richtlijn opgenomen. 
Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-

demand-aanbieding toestemming van de recht-

Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-Ook zorgde de richtlijn ervoor dat het distributie-

SAMENVATTING 
NVPI heeft al 40 jaar 
zijn handen vol aan de 
belangenbehartiging 
van de entertainment-
industrie. Hoofd-
activiteiten waren 
lobbyen bij de over-
heid, onderhandelen 
met gebruikers van 
entertainmentproduc-
ten, imagoverbetering, 
verstrekken van 
betrouwbare markt-
informatie en  bestrijden 
van illegaliteit. Dit is 
nog altijd zo. De snelle 
technolo gische ontwik-
kelingen maakten en 
maken een fl exibele 
opstelling noodzakelijk.
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BELANGEN-
BEHARTIGING IN 
DE VOLLE BREEDTE

GOOISCHE 
VROUWEN 2

De Gooische Vrouwen-
reeks behoort tot 

de succesvolste uit 
de Nederlandse 

fi lmgeschiedenis. Deel 
2 deed het goed in de 
bioscopen en scoorde 
ook geweldig op dvd 

en Blu-ray.

 [ NVPI AGENDA ]

Zoals het een effectieve brancheorganisatie betaamt, past ook NVPI 
zich periodiek aan aan de wensen van de leden en de sectoren die zij 
vertegenwoordigt. Met de komst van Jaap Bruijnen en de fusie van 
NVPI Video en de NVF tot Filmdistributeurs Nederland is de organisatie 
volledig op de toekomst voorbereid.

De komst van Jaap Bruijnen, die sinds 1 april de 
functie van algemeen directeur vervult, heeft veel 
commerciële kennis en daadkracht bij NVPI binnen-
gebracht. Hij heeft zijn sporen in de fi lmbranche 
verdiend als managing director van Warner Home 
Entertainment Benelux en daarna directeur van 
HBO Nederland. Waar NVPI zich de laatste jaren 
concentreerde op public affairs - een rol die Paul 
Solleveld zal blijven vervullen - biedt de nieuwe 
constellatie de mogelijkheid om het scala van ac-
tiviteiten uit te breiden en te versterken, zodat alle 
wensen en behoeften van de leden kunnen worden 
bediend. Dit is vooral ook van belang omdat per 
1 april de fusie tussen NVPI Video (fi lmed home 
entertainment) en de Nederlandse Vereniging van 
Filmdistributeurs (NVF, bioscoopdistributeurs) tot 
stand is gekomen. De nieuwe vereniging, die door 

08

NVPI wordt bediend, heet Filmdistributeurs Neder-
land (FDN). Het is goed dat de belangen voor beide 
exploitatievormen nu gecoördineerd worden ge-
diend. In een veranderend landschap op het gebied 
van technologie, regelgeving en consumptie is dat 
van groot belang. 

Propellermodel
NVPI heeft haar activiteiten ingericht volgens het 
zogenaamde ‘vijf functies model’. Dit model is in de 
loop der jaren aan verandering onderhevig, maar 
sluit nog altijd aan bij het zogeheten ‘propellermo-
del’ van Peter Tack. Dat gaat ervan uit dat een orga-
nisatie evenwicht moet zoeken op drie vlakken: het 
positioneren van strategische belangen, het collec-
tief organiseren en het individueel profi teren. NVPI 
vult het strategisch functiemodel als volgt in:

INTERNE AGENDA
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LOBBY & PA

AFSPRAKEN

ZINGEVING & 
STRATEGIE

ONTWIKKELING & 
INFORMATIE/PR

DIENSTEN

• PIRATERIJBESTRIJDING
• AUTEURSRECHTBELEID
• DIGITAL SINGLE MARKET (EU)
• FILMSTIMULERING
•  GERELATEERDE 

BRANCHEORGANISATIES & CBO’S
• GAMEDOSSIERS

• BTW-CONVENANT
• KIJKWIJZER/PEGI
• PIRATERIJBESTRIJDING
•  COLLECTIEF BEHEERS-

ORGANISATIES
•  ONDERZOEK/GFK/

BIOSCOOPMONITOR
• CHARTS

• ADVIES
• VERKOOPCIJFERS (GFK)
•  MACCSBOX, FILMDEPOT & 

FILMTRANSPORT
• KIJKWIJZER/PEGI
• CBO’S
• GOUD/PLATINA

• WEBSITE & NIEUWSBRIEF
• PERS
• OVERLEG STAKEHOLDERS
•  MARKTCIJFERS 

& -ONTWIKKELING
• EDISON
• CAMPAGNES

• INDUSTRIEBIJEENKOMSTEN
•  SUPPORT INDUSTRIE-

INITIATIEVEN
• SHOPPING2020
• GOEDE DOELEN
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Lobby en public affairs
Het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en 
het maatschappelijk debat is een groot gemeen-
schappelijk belang. De doelstelling is om te komen 
tot een zo gezond mogelijke voedingsbodem voor 

behandeling, een belangrijke impuls voor de fi nan-
ciering van Nederlandse fi lms. NVPI participeert 
via de FDN in het Nederlands Instituut voor Clas-
sifi catie van Audiovisuele Media (NICAM). Dit in-
stituut is verantwoordelijk voor Kijkwijzer en PEGI, 
de leeftijdsclassifi caties voor onder andere fi lm en 
games. NVPI neemt namens de sector actief deel in 
de Stichting BREIN ten behoeve van de bestrijding 
van piraterij. Tevens participeert NVPI bestuurlijk in 
collectief beheersorganisaties Stichting de Thuis-
kopie, Stichting Leenrecht en Stichting Groeps-
televisie (STG) en via voordrachtsrechten in Sena. 
NVPI Audio maakt sectorafspraken met gebruikers 
van producties van leden (zoals leveranciers van 
achtergrondmuziek) en faciliteert ook het gebruik 
van clips op televisie of van muziek in televisieseries 
op dvd. Belangrijk zijn eveneens de afspraken met 
verschillende onderzoeksorganisaties, zoals GfK en 
Stichting Filmonderzoek. NVPI bedient de branche 
ook zelf door middel van periodieke statistieken. 
Tenslotte is NVPI nauw betrokken bij de totstand-
koming van onafhankelijke en betrouwbare charts.

Diensten
Dienstverlening is een belangrijke functie. NVPI 
kan de leden op verschillende terreinen adviseren 
en assisteren. NVPI neemt collectief diensten af, 
zoals marktinformatie van GfK. Voor de fi lmsector 
zijn Maccsbox en Filmdepot heel belangrijk, even-
als de gezamenlijke dienst met de NVBF (biosco-
pen en fi lmhuizen) inzake fi lmtransport. Ook het 
beheer van de gezamenlijke leeftijdsclassifi catie in 
NICAM/Kijkwijzer/PEGI is een dienst. Voorts partici-
peert NVPI namens de sector in diverse collectief 
beheersorganisaties en wordt met dergelijke orga-

de leden. Belangrijke dossiers bij NVPI zijn de pirate-
rijbestrijding, het auteursrechtbeleid, de initiatieven 
van de Europese Commissie inzake de Digital Single 
Market met een veelheid aan regelgevende instru-
menten, fi lmstimulering en uiteraard de contacten 
met andere (branche)organisaties, stakeholders en 
collectief beheersorganisaties.
Specifi eke dossiers voor de gamesector zijn: games 
en verslaving, games en geweld, maar ook toege-
past gamen.

Afspraken
Brancheorganisaties maken namens de leden 
verschillende collectieve afspraken. Zo kent de fi lm-
sector een belangrijk convenant inzake de BTW-
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nisaties onderhandeld in het belang van de leden. 
Tenslotte is NVPI de instantie die verkoopaantallen 
certifi ceert. De gouden en platina statussen voor 
producten zijn vooral voor de leden van NVPI Audio 
van groot belang.

Ontwikkeling en informatie/pr
NVPI is het informatiecentrum voor de entertain-
mentindustrie, zowel intern als extern. Daarvoor 
worden middelen als website en nieuwsbrieven in-
gezet. NVPI onderhoudt de contacten met de pers 
en overlegt met stakeholders. Het is belangrijk om 
belanghebbenden, zoals de overheid, te kunnen 
voorzien van betrouwbare informatie over de sec-
tor. Het verzamelen en bewerken van marktinfor-
matie om ook de ontwikkelingen te kunnen schet-
sen is daarbij essentieel. Een belangrijk instituut, 
dat enerzijds de relevantie van nieuwe muziekpro-
ducties onderstreept en anderzijds een goed mid-
del is om relaties op de hoogte te brengen van de 
Nederlandse muziek, is natuurlijk de Edison. NVPI 
Audio beheert de Edison Stichting. De Edison is de 
op een na oudste muziekprijs ter wereld en bestaat 
sinds 1960, het jaar van het eerste Grand Gala du 
Disque. Jaarlijks worden beeldjes toegekend in di-
verse categorieën binnen de genres popmuziek, 
klassieke muziek en jazz/world. Verder is NVPI actief 
in campagnes met het oog op verkoopbevordering.

Zingeving en strategiebepaling
NVPI is een vereniging en brengt mensen bijeen die 
in dezelfde branche en in hetzelfde beroep werk-
zaam zijn. NVPI is daarmee een platform voor leden 
om te kunnen netwerken en van elkaar te kunnen 
leren. Tevens dienen industriebijeenkomsten om 

met de sector de strategie te kunnen bepalen. Ook 
kunnen initiatieven vanuit de sector worden on-
dersteund. Een voorbeeld van een breder platform 
waar NVPI in participeert is Shopping Tomorrow. 
Dit platform behelst een onderzoeks- en actiepro-
gramma om te bepalen hoe het toekomstig con-
sumentengedrag eruit zal komen te zien. Tenslotte 
zijn de door NVPI beheerde verenigingen zelf ook 
actief in bepaalde goede doelen. Zo participeert 
de FDN, zoals haar voorganger NVF, in Bio Kinder-
revalidatie.

OMI - CHEERLEADER 
(FELIX JAEHN REMIX)
De hit van 2015 was Cheer-
leader, maar pas nadat het 
drie jaar oudere origineel 
van de Jamaicaan Omi on-
der handen was genomen 
door de Duitse remixer Felix 
Jaehn.

SAMENVATTING 
Het strategisch 
functiemodel van 
NVPI onderscheidt vijf 
functies waarmee een 
brancheorganisatie 
haar doelen vervult: 
lobby en public affairs, 
afspraken, diensten, 
ontwikkeling en 
informatie, zingeving 
en strategiebepaling. 
Daarbij wordt even-
wicht gezocht tussen 
het positioneren van 
strategische belangen, 
collectief organiseren 
en individueel pro-
fi teren.
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12
Het Platform Makers is het samen-

werkingsverband van de belangen- en 
beroeps organisaties van auteurs en 

 uitvoerend kunstenaars

PLATFORM 
MAKERS

De Thuiskopie
De thuiskopievergoeding biedt de auteursrecht-
hebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor 
de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk 
gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefe-
ning, studie en gebruik een kopie maken. Dit staat 
vermeld in de Auteurswet. Stichting de Thuiskopie 
verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verde-
lingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. 
Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, 
muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en 
regisseurs.

Sena
De Sena (Stichting ter 
Exploitatie van Naburi-
ge Rechten) regelt, op 
basis van de Wet op 
de Naburige Rechten, 
de vergoedingsrechten 
voor openbaar gebruik 
van muziek van alle 
artiesten en platenpro-
ducenten. Sena zorgt 
voor de uitbetaling van 
deze vergoedingsrech-
ten voor zowel mu-
ziek die in Nederland 
gedraaid wordt, als 
voor muziek die in het 
buitenland ten gehore 
wordt gebracht.

FEDERATIE     AUTEURSRECHTBELANGEN

- Buma

- Sena

- Stemra

- Videma

- Pictoright

- Reprorecht

- De Thuiskopie

- PRO

voor 
uitlenen

Vertegenwoordiging 
van specifi eke groe-
pen rechthebbenden 
(vooral bij de verde-
ling van door andere 
cbo’s geïncasseerde 

vergoedingen)

NVPI benoemt bestuursleden in 
Sena, De Thuiskopie en Leenrecht.

- Leenrecht • Lira

• NORMA

• SEKAM

• SEKAM Video

• VEVAM

• STAP

• SVVP

•  Platform 

Multi media -

pro ducenten

voor tv- en fi lm-
beelden, beeldende 

kunst, foto’s 
en andere 

visuele werken

Leenrecht
Stichting Leenrecht is de organisatie die is aan-
gewezen en als rechtspersoon belast is met de 
uitvoering van de regeling voor het leen- en 
verhuurrecht. Zij is bevoegd tot de inning en ver-
deling van de vergoedingen. Deze vergoedingen 
worden rechtstreeks geïncasseerd bij de open-
bare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen. De 
leenrechtvergoedingen worden via de verdeel-
organisaties aan de rechthebbenden uitgekeerd.

voor muziek-
rechten

CBO’S 
COLLECTIEF BEHEERSORGANISATIES

voor
kopiëren
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De Stichting Platform Creatieve Media 
Industrie is een samenwerkingsverband 

en overlegplatform dat bestaat uit 
vertegenwoordigende organisaties van 

producenten en exploitanten in de 
creatieve media-industrie. 

COLLECTIEF 
BEHEER VOI©E PCMI

NVPI voert de 
 administratie van 
deze drie cbo’s uit:

STAP
Stichting Thuiskopie-
vergoeding Audiopro-
ducenten (STAP) is een 
verdeelorganisatie van 
thuiskopie- en leenrecht-
vergoedingen ten be-
hoeve van producenten 
van geluidsdragers (of 
hun vertegenwoordi-
gers).

SVVP
Stichting Verdeling Vi-
deoproducenten (SVVP) 
is een verdeelorganisatie 
van leenrechtvergoedin-
gen ten behoeve van 
producenten van audio-
visuele producties.

PM
Stichting Platform Multi-
mediaproducenten (PM) 
is een verdeelorganisatie 
van thuiskopievergoe-
dingen ten behoeve van 
interactief producenten.

De Vereniging van Organisaties die Intel-
lectueel eigendom Collectief Exploiteren, 
kortweg VOI©E, is de belangenorgani-

satie van Nederlandse collectief beheers-
organisaties (cbo’s) voor auteurs- 

of naburige rechten.

FEDERATIE     AUTEURSRECHTBELANGEN CALL OF DUTY/
BLACK OPS 3
Call Of Duty is een 
van de bekendste 
gamefranchises. Dat 
Black Ops 3 pas in 
november uitkwam 
en toch de op een 
na bestverkochte 
consolegame van 
het jaar werd, is 
veelzeggend.

Industrie is een samenwerkingsverband 
en overlegplatform dat bestaat uit 

vertegenwoordigende organisaties van 
producenten en exploitanten in de 

creatieve media-industrie. 

FPN (Filmproducenten 
Nederland)

NPO (Nederlandse 
 Publieke Omroep)

VCO (Vereniging 
 Commerciële 
Omroepen)

 OTP (Vereniging van 
Onafhankelijke Televisie 
Producenten)

 NMUV/VMN (Neder-
landse Muziek  Uitgevers 
Vereniging / Vereniging 
voor Muziekhandelaren 
en uitgevers 
in Nederland)

NUV (Nederlands 
 Uitgeversverbond)

NVPI

NVPI 
Audio

NVPI 
Interactief FDN

IFPI

Edison
Stichting

ISFE

NVPI is de branche-
organisatie van de 

entertainmentindustrie.

NVPI

Internationaal

IVF FIAD

NVPI agenda_NVPI in kaart.indd   13 26-04-16   09:42



 [ NVPI AGENDA ]

JAARCIJFERSJAARCIJFERS

ENTERTAINMENT-
MARKT: AUDIO EN 
GAMES GROEIEN

De overgang van bezit op 
toegang pakt goed uit voor 
de digitale exploitatie van 
entertainmentproducten. 
Bij audio en interactief 
stijgt, behalve de digitale 
markt, ook de omzet uit 
fysieke verkoop. Dit laatste 
kan voor video niet gezegd 
worden; het enige minpunt 
in een verder positief verlo-
pen entertainmentjaar.

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is in 
2015 met 12,5% gestegen. Het is 25 jaar geleden 
dat de muziekmarkt in een jaar tijd een dergelij-
ke stijging liet zien. De groeiende populariteit van 
streaming (+38% vergeleken met 2014) begint dui-
delijk zijn vruchten af te werpen. Vooral Spotify is 
in Nederland populair. Volgens GfK Trends In Digital 
Entertainment dec. ’15 luistert 86% van de mensen 
die een streamingdienst gebruiken via Spotify, al 
dan niet in combinatie met runners up Apple Mu-
sic, Deezer, Google Play en Napster.
De opkomst van streaming gaat wel ten koste van 
het downloaden van tracks en albums. Uit NVPI-cij-
fers blijkt, dat de downloadomzet met 23% terug-
liep. Niettemin is de digitale markt nu de fysieke 
voorbij: 53% vs. 47%.

Fysieke dragers
Daarmee is de fysieke muziekmarkt onverminderd 
belangrijk, zeker gezien het feit dat de omzet uit de 

14

verkoop van fysiek product in 2015 voor het eerst 
in jaren niet is gedaald. Dit komt niet in de laatste 
plaats door de aanhoudende belangstelling voor 
‘good old’ vinyl. Waar vinyl altijd een klein segment 
was binnen het totaal, bedraagt het nu 14% van de 

Muziekmarkt 
noteert grootste 
stijging in 25 jaar

fysieke omzet. Dit komt volgens NVPI o.a. door het 
succes van perserij Record Industry en het Music On 
Vinyl-label.
Ook Adele – en in haar slipstream Marco Borsato – is 
in hoge mate verantwoordelijk voor de stabilisering 
van de fysieke markt (terwijl beide pas eind novem-

MINIONS (3D)
Deze komische 
computeranimatie 
werd populairder 
dan de Despicable 
Me-franchise, waar 
het een spin-off van 
was. Succesvol in de 
zomer en de op een 
na drukstbezochte 
film van 2015.

MINIONS (3D)MINIONS (3D)MINIONS (3D)
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ber uitkwamen). Zonder Adele zou de fysieke markt 
fors gedaald zijn.

Nationaal product
GfK geeft aan dat binnen de fysieke albums het 
aandeel nationaal product daalde van 29% naar 
25%, mede doordat Adele ook hierop een grote 
invloed heeft. Bij streaming is dit effect afwezig, 
aangezien Adele haar album (nog) niet op deze 
wijze aanbiedt. 20% van de Top 15.000 premium 
streams, een stijging t.o.v. eerdere jaren, betreft 
een nationaal product. Bij downloadalbums is dat 
eveneens een vijfde en bij downloadtracks ligt het 
percentage zelfs op 29. Let wel: nationaal product 
betreft nummers van Martin Garrix via Kensington 
en Ronnie Flex tot Frans Bauer.

Edelmetaal
De verkoop van muziek-dvd’s lijdt vermoedelijk on-
der de toenemende populariteit van YouTube, waar 
steeds vaker ook complete concerten te vinden 
zijn. Toch zijn in 2015 nog twee dvd’s met goud 
bekroond. 49 singles bereikten vorig jaar de goud-

1 Adele - 25 XL Recordings
2 Marco Borsato - Evenwicht Universal
3 Kinderen Voor Kinderen - 36: Raar Maar Waar PIAS
4 Justin Bieber - Purpose Universal
5 Kensington - Rivals Universal
6 Various Artists - Frozen Universal
7 Dotan - 7 Layers Universal
8 Racoon - All In Good Time PIAS
9 Coldplay - A Head Full Of Dreams Warner
10 Muse - Drones Warner

1 OMI - Cheerleader (Felix Jaehn Remix) Sony
2 Major Lazer feat. DJ Snake & MØ - Lean On Warner
3 Kenny B - Parijs Universal
4 Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson - Ain’t Nobody Universal
5 Lost Frequencies - Are You With Me Armada
6 Ed Sheeran - Thinking Out Loud Warner
7 Kygo feat. Conrad Sewell - Firestone Sony
8 Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk Sony
9 Kygo feat. Parson James - Stole The Show Sony
10 Justin Bieber - What Do You Mean? Universal

BESTVERKOCHTE SONGS 

BESTVERKOCHTE ALBUMS

status en maar liefst 79 werden platina, waarvan 
20 meervoudig platina. Voorbeelden zijn Lost Fre-
quencies feat. Janieck Devy - Are You With Me (zes-
voudig platina), Felix Jaehn - Ain’t Nobody en Ellie 
Goulding - Love Me Like You Do (allebei vijfvoudig 
platina). 20 albums kregen goud en 15 behaalden 
platina, waarvan drie meervoudig platina.

 

x miljoenen euro’s

2014 2015 %

Fysiek 63,2 64,7 2,3

Downloads 14,0 10,7 -23,3

Streaming 44,3 61,3 38,3

Mobiel 0,2 0,2 11,7

Totaal Audio 121,7 136,9 12,5

FYSIEK
MOBIEL

STREAMING DOWNLOADS

47,3%
0,1%

7,8%44,8%

OMZETAANDEEL

2015

Marktcijfers audio (omzet muziekindustrie)
Bron: NVPI

Bron: GfK Dutch Charts

Bron: GfK Dutch Charts
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Bioscoop
De Nederlandse bioscoopsector heeft een erg 
goed jaar achter de rug. Het aantal bioscoop-
bezoekers steeg in 2015 met 7%. Afgelopen 
jaar gingen in Nederland in totaal 32.970.416 
personen naar een bioscoop of fi lmtheater, 
het hoogste aantal sinds 1967. De groei is te 
danken aan de voortdurende investeringen in 

bioscopen en fi lmtheaters (er kwamen 34 nieuwe 
zalen bij) en aan het sterke fi lmaanbod. De drie best-
bezochte fi lms van 2015 waren Spectre, Minions 
en Jurassic World, met resp. 2.040.481, 1.611.464 
en 1.006.971 bezoekers. Ook de Nederlandse fi lms 
Gooische Vrouwen 2 (uitgebracht in 2014; 818.113 
bezoekers), Michiel de Ruyter (693.202 bezoekers) 
en Ja, Ik Wil! (368.096 bezoekers) droegen bij aan 
het succes van 2015.
De gemiddelde ticketprijs steeg met 3% tot 8,37 
euro. Mede daardoor kwam de totale omzet uit 
kaartverkoop in 2015 uit op 275.802.342 euro. Dat 
is 10,3% meer dan de 249.882.391 euro die in 2014 
werd gerealiseerd. 

1 Spectre UPI
2 Minions (3D) UPI
3 Jurassic World UPI
4 Fast & Furious 7 UPI
5 Star Wars: The Force Awakens (3D) WDS
6 Gooische Vrouwen 2 IF
7 Fifty Shades Of Grey UPI
8 Michiel de Ruyter AFS
9 The Hunger Games/Mockingjay Part 2 (3D) IF
10 Inside Out (3D) WDS

BESTBEZOCHTE BIOSCOOPFILMS

 

x miljoenen euro’s

2014 2015 %

Buitenlandse fi lm 200,8 226,9 13,0

NL-fi lm 49,3 48,9 1,0

Totaal Film 250,1 275,8 10,3

NL-FILM

BUITENLANDSE 
FILM

17,7%

82,3%

RECETTE-AANDEEL

2015

Marktcijfers bioscoopfi lm
Bron: NVB & NVF

Bron: NVB & NVF

Fysieke videomarkt 
in de hoek waar de 
klappen vallen
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Home entertainment
De gezonde ontwikkeling in de bioscoopsector staat 
in schril contrast met die van home entertainment. 
De verkoop van dvd en Blu-ray bleef sterk dalen, met 
resp. 23,4 en 11,8%. Dit is enerzijds te wijten aan 
de aanhoudende piraterij, maar anderzijds drukt de 
verkrijgbaarheid via streamingdiensten als Netfl ix 
de behoefte om fi lms te bezitten. Consumenten die 
deze behoefte nog wel voelen, worden geconfron-
teerd met een steeds kleiner aantal retailers dat een 
breedte- en diepteassortiment voert.
Mede door die focus op blockbusters is Frozen voor 
het tweede jaar op rij de bestverkochte dvd en Blu-
ray-titel. De laatste keer dat dit voorkwam waren de 
twee jaren hiervoor, toen Intouchables het meest 
fysiek werd aangeschaft.
Het aandeel van ‘made for tv’-titels (grotendeels 
tv-series) is binnen de fysieke fi lmmarkt gestegen 
van 30,7 naar 32,3% van de omzet. De oorspron-
kelijke verwachting was dat de grote verkrijgbaar-
heid van tv-series via Netfl ix zou kannibaliseren op 
fysieke verkoop, maar dit heeft juist een stimulerend 
effect gehad. 

1 Frozen WDSHE
2 Hobbit/Battle Of The Five Armies WHV
3 Gooische Vrouwen 2 Dutch Film Works
4 Minions UPB
5 Fifty Shades Of Grey UPB
6 The Hunger Games 3/Mockingjay Part 1 Belga HV
7 Jurassic World UPB
8 Game Of Thrones 4 WHV
9 Michiel De Ruyter A-Film
10 Mees Kees Op De Planken eOne

BESTVERKOCHTE FILMS DVD & BLU-RAY

 

x miljoenen euro’s

2014 2015 %

Fysiek 129,3 101,7 -21,3

Dvd 106,2 81,4 -23,4

Blu-ray 23,1 20,4 -11,8

Video on demand(*) 121,0 172,0 42,1

Totaal Video 250,3 273,7 9,3

BUITENLANDSE 
FILM

Video on demand
Binnen de digitale markt vindt een verschuiving 
plaats naar ‘all you can eat’ streamingdiensten. De 
belangrijkste digitale aanbieder is Netfl ix. Volgens 
GfK (Trends In Digital Entertainment dec. ’15) heeft 
58% van de vod-gebruikers een betaald (of proef)
abonnement op Netfl ix en dit aantal neemt alleen 
maar toe. Het aantal mensen dat fi lms los digitaal 
aanschaft, daalt daarentegen. In juni vorig jaar 
downloadde nog 36% van de mensen die een vod-
dienst gebruiken fi lms tegen betaling, in december 
2015 was dit gedaald tot 31%.
De home-entertainmentindustrie lijkt dus in de 
mangel te zitten tussen illegaliteit en vooruitgang 
en zoekt in samenwerking met alle betrokkenen 
naarstig naar zijn verdiende plaats in het speelveld.

Marktcijfers homevideo
Bron: GfK
(*) Met video on demand wordt bedoeld: het tegen betaling 
streamen (subscription vod), kopen (electronic sell-thru) en/
of huren (transactional vod) van fi lms en tv-series, excl. uit-
gesteld kijken en user generated content (inschatting GfK)

Bron: GfK

MARCO BORSATO - 
EVENWICHT
In plaats van te kiezen tussen 
25 van Adele en het tegelijk 
uitgebrachte Evenwicht van 
Marco Borsato kochten velen 
ze allebei. Tien van de tracks 
van Marco’s album haalden 
de Single Top 100.
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Gamehardware
De achtste generatie homeconsoles, bestaande uit 
de Wii U en vooral PlayStation 4 en Xbox One, be-
gint zijn top te bereiken. De consumentenbestedin-
gen aan gameconsoles groeien in 2015 weliswaar 
met 15,5%, maar dat is beduidend minder dan de 
78,5% die GfK in het jaar ervoor becijferde.
Het valt op dat de adoptiesnelheid hoger is dan bij 
de voorgaande generatie. Wellicht doordat die wat 
langer in de markt stond. Een andere reden kan het 
belang zijn van franchises met een groot multiplay-
er-aspect, zoals Call Of Duty en Assassin’s Creed, 
waardoor consumenten eerder overstappen. Bij de 
zevende generatie was online gaming nog niet zo 
populair. Ook de versnelling van de maatschappij 
speelt een rol. Mensen willen steeds sneller het 
nieuwste van het nieuwste hebben.
De groei van de nieuwe generatie is hoger dan de 
teruggang van de oude. In stuks, maar doordat de 
prijs van de jongste generatie hoger is, ook in om-
zet.

1 FIFA 16 Electronic Arts
2 Call Of Duty/Black Ops 3 Activision Blizzard
3 Grand Theft Auto 5 Take Two Interactive
4 FIFA 15 Electronic Arts
5 Minecraft Sony
6 Call Of Duty/Advanced Warfare Activision Blizzard
7 Fallout 4 Bethesda Softworks
8 Far Cry 4 Ubisoft
9 Battlefi eld/Hardline Electronic Arts
10 Witcher 3/Wild Hunt Bandai Namco

BESTVERKOCHTE CONSOLEGAMES 
(HOME + PORTABLE)

Bron: GfK

THE SIMS 4
De bestverkochte pc-
game van 2015. In de 
top 3 staat tevens het 
uitbreidingspakket Aan 
Het Werk. Ook de star-
terpack van The Sims 
3, uit 2009, staat nog 
altijd in de top 10.

THE SIMS 4THE SIMS 4
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1 The Sims 4 Electronic Arts
2 Grand Theft Auto 5 Take Two Interactive
3 The Sims 4/Aan Het Werk Electronic Arts
4 Fallout 4 Bethesda Softworks
5 Farming Simulator 15 Koch Media
6 The Sims 3 Starterpack Electronic Arts
7 FIFA 16 Electronic Arts
8 Football Manager 2016 Sega
9 Call Of Duty/Black Ops 3 Activision Blizzard
10 Star Wars/Battlefront Electronic Arts

BESTVERKOCHTE PC-GAMES

Gamesoftware
Op softwaregebied gaat de verschuiving van de 
oude naar nieuwe generatie trager dan op hard-
waregebied. Gezien de relatief jonge leeftijd van de 
nieuwe generatie consoles zijn er nog relatief wei-
nig games op de markt. De grote franchises stappen 
vaak pas in het tweede of derde jaar in, dus daar 
valt nog het nodige van te verwachten.
Bij de pc-games is er een groot verschil in stuks 
(-24%) en omzet (-6%). Dit komt mede doordat het 
populaire Grand Theft Auto 5 pas in 2015 als pc-ga-
me werd uitgebracht. De bestverkochte pc-game is 
echter het vierde deel van Sims, historisch een grote 
franchise voor de pc en iets goedkoper dan GTA5.

CONSOLEGAMES

92,3%

OMZETAANDEEL

2015

PC-GAMES

7,7%

Bron: GfK

 

x miljoenen euro’s

2014 2015 %

Pc-games 13,8 13,0 -5,9

Consolegames 143,8 155,8 8,4

Totaal game-
software fysiek

157,6 168,8 7,1

Marktcijfers interactief
Bron: GfK. Mobile gaming en 
digitale exploitatie niet inbegrepen.

Opnieuw groei 
voor jongste 
generatie 
homeconsoles

SAMENVATTING 
De stijging van de mu-
ziekmarkt, met 12,5%, 
is vooral te danken 
aan de populariteit van 
Spotify en Adele. Ook 
het bioscoopbezoek en 
gebruik van video on 
demand steeg, al kreeg 
home video daarvoor 
de rekening gepre-
senteerd. De fysieke 
gamemarkt profi teerde 
van het aanhoudende 
succes van de jongste 
generatie consoles.
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RETAILPARTNERS
OVER RELATIE
MET INDUSTRIE
De entertainmentmarkt is de afgelopen 40 jaar fl ink veranderd. Enerzijds door technologi-
sche ontwikkelingen op  hardware- en  softwaregebied. Anderzijds doordat mede daardoor 
andere verkoopkanalen ontstonden. Zes van de voornaamste retailpartners laten hier hun 
licht schijnen over de samenwerking met de entertainmentindustrie.

“ Toegevoegde  waarde   fysieke  winkels 
maakt shoppen weer leuk”

De circa 350 entertainmentspeciaalzaken, verenigd 
in de NVER, zijn van oudsher de retailpartners van 
de entertainmentindustrie en nog altijd goed voor 
bijna de helft van de omzet. De toegevoegde waarde 
van fysieke winkels (instores, een koffi ehoek, goed 
advies, de mogelijkheid het product direct te kopen) 
maken het weer leuk om te shoppen voor een doel-
groep die geld heeft. Dankzij het succes van vinyl 
vindt ook de jeugd het weer leuk om product te be-
zitten.
NVER-directeur Martin de Wilde geeft aan als bran-
chevereniging zoveel mogelijk campagnes te onder-
steunen en daarover ook steeds meer contact te heb-

ben met NVPI. “Gezamenlijk doen we acties rondom 
de Edisons, Meimaand Filmmaand, Record Store Day 
en in de tweede helft van dit jaar de bredere cam-
pagne ‘Support Your Local Record Store’.” Ook het 
aantal giftcards, naast de eigen Entertainment Card, 
wordt uitgebreid.
“Hoe meer samenwerking met gespecialiseerde retail, 
des te meer aandacht voor product”, aldus De Wilde.

“ We moeten doen aan waar decreatie 
door totaal beleving”

Bij Game Mania, de gameketen van de Benelux, is 
de waargenomen ‘shift to digital’ aanleiding om te 
transformeren van het verkopen van games naar 

20

Martin de Wilde, NVER

Kris Lenaerts, Game Mania
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het toegankelijk maken van gaming, ongeacht 
de distributievorm. Het gaat niet meer om kopen 
en bezitten, maar om ervaren. Belangrijk inzicht 
was, dat klanten van Game Mania die passie voor 
gaming graag delen. De keten is dan ook zeer actief op 
social media en  stimuleert medewerkers om het 
gesprek aan te gaan. Die focus op community, 
omnichannel en specialisme heeft een hoge klant-
tevredenheid opgeleverd.
Managing director Kris Lenaerts ervaart dat ieder-
een in de veranderende entertainmentwereld aan 
het zoeken is naar zijn nieuwe rol. Hij roept de in-
dustrie daarbij op tot partnerships die verder gaan 
dan louter distributie. Totaalbeleving is daarbij een 
sleutelbegrip. “We moeten doen aan waardecreatie. 
Een game kan zoveel meer zijn dan een commodi-
ty. Daarom moeten wij exclusiviteit bieden, zowel in 
product, promotie als beleving.”

“ Boekhandel kan belang rijkste 
entertainment partner worden”

CPNB verzorgt promoties in de boekenbranche en 
werkt nauw met de entertainmentbranche samen. 
Een bekende campagne is die rond de Kinderboe-
kenweek en aan een actie rondom verfi lmingen van 
het Nederlandse boek wordt gewerkt. Directeur 
Eppo van Nispen tot Sevenaer ziet mogelijkheden 
met fysiek entertainmentproduct, maar ook digitaal 
en combinaties. Elke wettelijk toegestane vorm die 
toegevoegde waarde biedt voor de klant is wat hem 
betreft een optie.
De ‘wilde’ wereld van muziek, fi lms en televisie en de 
‘stillere’ wereld van het boek zijn nog geen natuurlij-
ke partners en dat bevreemdt Van Nispen. “Met het 
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wegvallen van veel entertainmentverkooppunten 
kan de boekhandel in de toekomst de belangrijkste 
partner worden. Op een schaal van 1 tot 100 zitten 
we nog maar op 6% van het potentieel.” De twee 
branches zijn voor elkaar gemaakt, meent Van Nis-
pen, immers: “Een beeld zegt meer dan 1000 woor-
den, maar een woord spreekt 1000 keer meer tot de 
verbeelding.”

“ Wij zouden graag iets RSD-achtigs met 
de  industrie  opzetten”

Als online aanbieder van fysiek product biedt bol.
com de entertainmentindustrie het beste van twee 
werelden. “We zijn in Nederland en België een rele-
vante speler”, zegt category manager entertainment 
Jeroen Stroeve bescheiden, maar bol.com is meer. De 
verkoop van fysiek product groeit er over de volle 
breedte, mede dankzij het grote catalogusaanbod 
op zijn ‘onbegrensde’ schap. “Voor niches en 
creatieve producten, zoals de songbooks van 
Universal, is een markt”, aldus Stroeve.
Een aantal zaken is echter van groot belang: 
“bol.com moet de beschikking krijgen over de 
juiste content om de producten goed te kun-
nen omschrijven en afbeelden. Verder wenst 
de klant dat product snel leverbaar is en de com-
municatie rondom de levertijd wordt nagekomen. 
Zeker met de recente belofte om nog dezelfde 
dag te bezorgen, ligt de lat hoog.”
Bol.com voert eigen marketingacties, maar 
zou ook graag deelnemen aan overkoepelend 
georganiseerde, Record Store Day-achtige 
campagnes. “Wij zouden graag zoiets met de 
industrie opzetten.”

FROZEN
Met Frozen heeft 
 Disney een nieuwe 
classic aan zijn port-
folio toegevoegd. Na 
het enorme bioscoop-
succes van deze 

animatiefi lm waren 
prinsessen Elsa en 
Anna ook een hit op 

dvd en Blu-ray.
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Eppo van Nispen, CPNB

Jeroen Stroeve, bol.com
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De albums van de 

EDISON POP 
GENOMINEERDEN 
zijn nu tijdelijk in prijs verlaagd!

www.edisons.nl
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GRAND THEFT 
AUTO 5
Toen hij uitkwam in 
2013 was GTA5 de 
duurste game ooit 
gemaakt. Maar wel een 
die ruim twee jaar later 
nog altijd in de top 3 
van bestverkochte 
consolegames én 
 pc-games staat.

nog altijd in de top 3 nog altijd in de top 3 nog altijd in de top 3 
van bestverkochte van bestverkochte van bestverkochte van bestverkochte 
consolegames én consolegames én consolegames én consolegames én consolegames én consolegames én 
 pc-games staat. pc-games staat. pc-games staat. pc-games staat. pc-games staat. pc-games staat. pc-games staat.

“ In de communicatie over on-demand is 
veel winst te behalen”

Pathé Thuis is de enige Nederlandse video-on-de-
mand-dienst die focust op nieuwe releases. Alles wat 
Pathé in de bioscoop uitbrengt (en meer), is zo snel 
mogelijk en in zo hoog mogelijke kwaliteit ook via 
Pathé Thuis te zien, op smart-tv’s, tablets, mobiele 
telefoons en gameconsoles. De smartphone wordt 
steeds belangrijker voor de oriëntatie, waarna de ge-
kozen fi lm via ChromeCast naar het tv-scherm wordt 
gebracht.
Managing director Thomas van de Weerd signa-
leert bij consumenten steeds meer behoefte om te 
weten wanneer content voor home-entertainment 
beschikbaar is. Veel campagnes beperken zich ech-
ter tot de dvd-/Blu-ray-release. “In de communicatie 
over on-demand is nog veel winst te behalen. Dat is 
primair de taak van de rechthebbende/distributeur, 
maar kan ook heel goed in samenwerking met de 
exploitanten. ‘Beperkt budget’ is een kip/ei-verhaal. 
Als je groei wilt, moet je er ook aandacht aan beste-
den.” Tevens pleit hij voor meer fl exibiliteit in over-
eenkomsten rondom technologie, waardoor sneller 
geïnnoveerd kan worden.

“ Streams krijgen steeds meer impact op 
radio en hitlijsten”

Sinds de Nederlandse introductie in 2010 is Spotify 
de grootste muziekstreamingdienst, met een huidig 
marktaandeel van 86%. Het wil alle muziek toegan-
kelijk maken voor iedereen, op elk moment en zo op 
maat mogelijk. ‘Running’ en ‘Party’ zijn belangrijke 
moment-gebonden features en ‘Discover Weekly’ is 
helemaal gepersonaliseerd. Het gaat steeds meer om 
de gebruikerservaring dan om de catalogus.

Jim Kreeftenberg, manager label relations Benelux 
bij Spotify, noemt de samenwerking met de indus-
trie ‘heel positief en goed’. “Wij leveren aantoonbaar 
een bijdrage aan de huidige groei. Voor de makers 
(artiesten en managers) werken we aan een laag-
drempelig dashboard, waarmee zij meer inzicht krij-
gen in wat de gebruikers met hun muziek doen.”
Kreeftenberg merkt dat gerealiseerde streams steeds 
meer impact krijgen op radio en hitlijsten; dat was 
voorheen andersom. “Door meerdere tracks uit te 
brengen voorafgaand aan een album, kun je eerder 
een fanbase beginnen op te bouwen en daar langer 
profi jt van hebben.”

Thomas van de Weerd, Pathé Thuis

Jim Kreeftenberg, Spotify

Vergeet niet om jouw cadeau 
van Veronica te besteden!

veronicatv.nl/cadeau

Nationale EntertainmentCard t.w.v. € 5,00 *
* geldig, na activatie, tot en met 30 juni 2016

Besteedtips:

Star Wars:
The Force Awakens

Creed
verkrijgbaar 18-05-16

SpectreHotel 
Transylvania 2

The Danish Girl
verkrijgbaar 01-06-16  

Point Break 3D
verkrijgbaar 06-05-16

The Big Short
verkrijgbaar 25-05-16  
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SAMENVATTING 
In de hedendaagse 

entertainmentmarkt 
is niet alleen sprake 

van fysiek en digitaal 
product, maar ook 

van fysieke en online 
outlets. NVPI-partners 

NVER, Game Mania, 
CPNB, bol.com, Pathé 

Thuis en Spotify 
bespreken hier de 

samenwerking met de 
entertainmentindus-

trie en geven tips and 
tricks om daaruit nog 

meer rendement te 
halen.
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SAMENVATTING 
NVPI streeft ernaar 
voortaan jaarlijks vier 
à vijf promotionele 
campagnes voor haar 
leden te faciliteren. Dit 
jaar zijn dat een cam-
pagne rondom de Edi-
son-genomineerden, 
een aanhaker bij 
Veronica’s Meimaand 
Filmmaand en uiter-
aard Record Store Day. 
Met het boekenkanaal 
is, naast de muziek-
campagne rondom de 
Kinderboekenweek, 
overleg over meerdere 
campagnes.

Record Store Day
Een NVER-initiatief dat al een aantal jaren groeiend 
succes kent en waaraan ook de NVPI-leden deelne-
men, is Record Store Day. Een promotiecampagne 
voor zowel de ‘platenzaak’ als het product vinyl, die 
het zwarte goud weer fl ink veel glans heeft terug-
gegeven. Schoolvoorbeeld van een geslaagde geza-
menlijke actie!

Boekenbranche
In de toekomst zullen ook campagnes rondom mu-
ziek en fi lmed entertainment worden opgezet met 
andere aanpalende organisaties, zoals CPNB, dat 
promoties verzorgt in de boekenbranche. Te den-
ken valt aan een actie rondom verfi lmingen van 
Nederlandse boeken. Tonio en Knielen Op Een Bed 
Violen zijn daar mooie recente voorbeelden van.
Traditioneel worden ook de mogelijkheden bekeken 
om in de Kinderboekenweek een muziekcampag-
ne op te zetten. Daarbij wordt rondom het thema 
van die week een aantal albums geselecteerd, dat 
samen met de boeken wordt gepresenteerd in de 
boekwinkels.

NVPI heeft de doelstelling om elk jaar vier à vijf 
branchepromoties te creëren.

Dit jaar heeft voor het eerst een retail spin-off van 
het Edison-evenement plaatsgehad. Daarbij is ge-
bruikgemaakt van de naamsbekendheid van de Edi-
son om ook de consument te laten meeprofi teren. 
Daartoe zijn alle genomineerde albums actiematig 
aangeboden en door middel van een aparte pre-
sentatie, p.o.s.-materiaal en berichten op social 
media onder de aandacht gebracht. De dag na het 
evenement was de winkelvloer het domein van de 
winnaars. Extra promotie werd verzorgd door de 
streamingdiensten, die speciale Edison-playlists 
hadden samengesteld.

Meimaand Filmmaand
Ook nieuw is Meimaand Filmmaand. Al sinds men-
senheugenis een succesvol evenement op tv-zender 
Veronica, dat nu ook naar de winkelvloer vertaald 
wordt. Naast de leden van NVPI en NVER is uiter-
aard ook Veronica/SBS hier als mediapartner bij 
betrokken. Het doel is hierbij om de aandacht die 
Veronica traditioneel in mei aan speelfi lms besteedt 
te vertalen naar retail. Ook in de winkels wordt 
de meimaand tot ‘fi lmmaand’ gebombardeerd, 
waarbij het daadwerkelijke aanbod natuurlijk een 
veelvoud is van de tientallen fi lms die Veronica die 
maand uitzendt.

NVPI wil samen met partners promo-
tionele campagnes voor haar leden 
faciliteren.  Entertainment retail was en 
is dan natuurlijk een  logische keuze. 
Vanzelfsprekend denkt de Nederlandse 
Vereniging van  Entertainment Retailers 
daar andersom net zo over. Daarom is 
een aantal gezamenlijke campagnes 
ontwikkeld om de consument naar de 
winkel te lokken.

VOORTAAN ELK 
JAAR VIER À VIJF 
BRANCHEPROMOTIES
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Het speelveld van de entertainmentindustrie is altijd in beweging. Daardoor is de 
sector voortdurend actief op het gebied van wetgeving en politieke discussies, 
zowel in Nederland als in de Europese Unie. Nieuwe initiatieven komen uit Brussel; 
binnen Nederland speelt onder meer nog het vervolg op het ‘downloaddebat’ en de 
recente wetgeving over auteurs- en artiestencontracten.

delijk dienen te zijn. Er is immers sprake van een 
partnership. NVPI is daarom andermaal in gesprek 
gegaan met vertegenwoordigers van makers over 
contractbepalingen om te bezien waar problemen 
zijn of verbetering nodig is. En zo ja, in welk op-
zicht. 

Popcoalitie
NVPI is actief in de Popcoalitie. De Nederlandse 
popsector is een dynamische en groeiende sec-
tor met een belangrijke maatschappelijke, cultu-
rele en economische waarde. Uit een behoefte 
om de krachten te bundelen kwam de Popcoalitie 
voort, een samenwerkingsverband van een groot 
aantal organisaties uit de pop- en dancemu-
zieksector, die samen onderdeel zijn van de Top-
sector Creatieve Industrie. Speerpunten zijn onder 
andere: talentontwikkeling en muziekonderwijs, 
exportbevordering, een gedegen onderzoeks-

Illegaal aanbod is vooral voor de fi lmed home en-
tertainmentsector een heel groot probleem. In het 
voorjaar van 2014 stelde het Europese Hof van 
Justitie vast dat downloaden uit illegale bron geen 
legitieme privékopie is, zoals een aantal Neder-
landse bewindslieden lange tijd had beweerd. Dat 
laatste had helaas wel de opvatting bij het publiek 
bepaald. Mede daardoor is piraterijbestrijding een 
belangrijke taak. Zo belangrijk, dat daar op pagina 
28 en 29 uitvoerig op wordt teruggekomen.
Hieronder de overige zaken die de actuele agenda 
bepalen, te beginnen met twee nationale issues.

Auteurscontractenrecht
Op 1 juli 2015 trad de wet Auteurscontractenrecht 
in werking. Deze versterkt de positie van auteurs 
en andere makers bij overeenkomsten betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten. NVPI is altijd 
van mening geweest dat de overeenkomsten deug-

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
BELANGENBEHARTIGING

JURASSIC 
WORLD
Dinosauriërs in het 
algemeen en Jurassic 
Park in het bijzonder 
zijn onverminderd 
populair. Dat bewijst 
deel 4 uit de serie, de 
op Spectre en Mini-
ons na bestbezochte 
film van het jaar.
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agenda en een goed functionerende infrastructuur. 
Een eerste resultaat is geboekt met de brief van de 
minister van OCW, getiteld ‘Een investering in pop-
muziek’. Daarin is voor het eerst een beleid op het 
gebied van popmuziek in samenhang benoemd. 

Digital Single Market
Op 6 mei 2015 publiceerde de Europese Commissie 
haar Digital Single Market-strategie. Daarbij is een 
roadmap gelanceerd (zie afbeelding). 
De doelstellingen zijn het scheppen van betere toe-
gang voor consumenten en bedrijven tot digitale 
goederen en diensten, het scheppen van de juiste 
voorwaarden voor digitale netwerken en diensten 
en het maximeren van het groeipotentieel van de 
Digitale Economie. De roadmap geeft maar liefst 16 
actiepunten. Veel heeft te maken met auteursrecht-
wetgeving, wat van wezenlijk belang is voor de en-
tertainmentindustrie. Op 9 december 2015 kwam de 

Europese Commissie met haar eerste ‘package’ waar-
onder een mededeling over auteursrecht. Daarnaast 
was er een voorstel voor een verordening over por-
tabiliteit (draagbaarheid van diensten), een voorstel 
voor een richtlijn inzake contracten voor levering van 
digitale content en een raadpleging over herziening 
van de handhavingsrichtlijn. Hierna in het kort de 
stand van zaken in de belangrijkste dossiers.

Auteursrechten
De mededeling van de Commissie was getiteld ‘Een 
modern en meer Europees kader voor auteursrech-
ten’. Dat focust op vier punten: bredere toegang tot 
content in de EU, uitzondering voor de regelgeving 
over auteursrecht, het tot stand brengen van een eer-
lijker markt en bestrijding van piraterij. 
Daar heeft de Commissie in feite twee onderwerpen 
aan toegevoegd door middel van in maart 2016 uit-
gevaardigde consultaties. Een gaat over de vraag of 

GEO 

BLOCKED

Digital Single 
Market

2015 2016

Roadmap for completing the   
     Digital Single Market /// Initiatives

Legislative proposals for simple 

contract rules for consumers  

Comprehensive analysis of the 
role of platforms in the market 
including illegal content on  
the Internet

Adoption of a Priority ICT 
Standards Plan and extending 
the European Interoperability 
Framework

A wide ranging review 
to prepare legislative 
proposals to tackle 

geo-blocking

Competition sector inquiry into 
e-commerce, relating to the 
online trade of goods and the 
online provision of services

Legislative 
proposals for a 
reform of the 
copyright regime

Review of the Regulation 
on Consumer Protection 
Cooperation

Legislative proposals to reform 
the current telecoms rules

Initiatives on data ownership, 
free ow of data (e.g. 

on a European Cloud

Measures in the area  
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schikbaar zijn, aldus de Commissie. Het is echter een 
gegeven dat de audiovisuele industrie voor de fi nan-
ciering en het tot stand brengen van fi lms gebruik 
maakt van territoriale licenties om vooraf de fi nan-
ciering mogelijk te maken. Vervolgens vinden regio-
naal (binnen de taalgebieden) de verspreiding en de 
marketing plaats. Gelukkig erkent de Commissie dat 
de doelstelling van volledige grensoverschrijdend-
heid moet worden afgewogen tegen de noodzaak 
om goed werkende fi nancieringsmodellen te garan-
deren. Het is naar onze mening bovendien maar de 
vraag of de consument überhaupt op volledig open 
grenzen zit te wachten. Anders gezegd: wat is het 
belang voor Europese consumenten? In een rapport 
van de European Audiovisual Observatory wordt een 
bevinding van Eurostat geciteerd: minder dan 3% 
van de EU-bevolking woont in een andere lidstaat 
dan het land van herkomst. Hetzelfde percentage 
geldt wanneer mobiliteit voor minder dan een jaar 
wordt meegeteld.
De Commissie kiest voor een geleidelijke aanpak en 
is daarom eerst gekomen met het voorstel voor por-
tabiliteit. Dat wil zeggen dat online diensten waar 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200

0

Abonnementsdiensten = gelicenseerd uit 
hoofde van exclusieve rechten

Uit advertentieopbrengsten gefi nancierde 
diensten = UUC-diensten die pretenderen 
geen licentie nodig te hebben

er behoefte is aan een nieuw naburig recht voor uit-
gevers. De oorsprong daarvan is dat er herhaaldelijk 
onduidelijkheid is over de contractuele relaties, mede 
ingegeven door EU-rechtspraak. De andere consulta-
tie gaat over de zogenaamde panoramaexceptie. Dat 
betreft een uitzondering om reproducties te mogen 
maken van bijvoorbeeld werken van architectuur of 
beeldhouwwerken. Gezien deze toevoegingen heeft 
de Commissie besloten om vervolgstappen inzake 
het auteursrecht pas in het najaar te nemen. 
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HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN 
DE HELE EU DOEL-

TREFFEND WORDT 
GEHANDHAAFD

een consument een abonnement op heeft gedu-
rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-
schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 
tussen partijen aan te passen. 

‘Fixing the value gap’
Wordt onlinegebruik van creatieve werken naar behoren 
vergoed? Worden de investeringen van industrie 
en makers voldoende gehonoreerd door online-
diensten? Er zijn onlineplatforms (zoals YouTube) 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
kunnen profi teren van zogenoemde ‘safe harbours’ 
in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 
de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Handhaving
Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

missie heeft een consultatie over de handhavings-
richtlijn uitgevaardigd en wil onderzoeken hoe de 
regelgeving kan worden verbeterd en hoe het ver-
wijderen van illegale content door onlinetussenper-
sonen effi ciënter kan worden gemaakt. Ook wordt 
werk gemaakt van een EU-kader voor een ‘follow 
the money’-beleid en het blokkeren van geldstromen 
naar bedrijven die geld verdienen met illegaliteit. 

Digitale content
Het voorstel voor een richtlijn inzake contracten 
voor levering van digitale content beoogt groei van 
de digitale interne markt te bevorderen. Hiertoe zou 
het voor consumenten makkelijker gemaakt moeten 
worden om digitale content grensoverschrijdend 
aan te kopen. Voor aanbieders moet het makkelij-
ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 
regels betreffen met name de harmonisering van 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van 
de consument bij de levering van digitale content. 
Het gaat daarbij zowel om aanbod van streaming en 
downloads als digitale content op fysieke dragers. 
Ook clouddiensten en sociale media vallen onder de 
richtlijn. NVPI is van mening dat het voorstel in haar 
huidige vorm leidt tot onwerkbare en onwenselij-
ke regels die onvoldoende rekening houden met de 
praktijk en met reeds bestaande succesvolle busi-
nessmodellen.

Het moge duidelijk zijn dat modernisering van het 
auteursrecht en harmonisatie daarvan een belang-
rijk en veelomvattend speerpunt van de Europese 
Unie is. Daarmee houdt NVPI zich intensief bezig 
met haar internationale partners. Nederland heeft 
deze onderwerpen ook aangekaart in haar pro-
gramma voor het Nederlands voorzitterschap in de 
eerste helft van 2016. 

KINDEREN VOOR 
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volste jongeren-
project aller tijden. 
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pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
kunnen profi teren van zogenoem
in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 

pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
kunnen profi teren van zogenoem
in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 
de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 

levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 

wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 

is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 
tussen partijen aan te passen. tussen partijen aan te passen. 

Wordt onlinegebruik van creatieve werken naar behoren 
vergoed? Worden de investeringen van industrie 
en makers voldoende gehonoreerd door online-
diensten? Er zijn onlineplatforms (zoals YouTube) 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 

Wordt onlinegebruik van creatieve werken naar behoren 
vergoed? Worden de investeringen van industrie 
en makers voldoende gehonoreerd door online-
diensten? Er zijn onlineplatforms (zoals YouTube) 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 

de ‘safe harbours’ 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
kunnen profi teren van zogenoem
in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 
de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 

de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 

levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-

schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
is voor de sector een aanvaardbaar instrument mits 
het begrip ‘tijdelijk verblijf’ goed wordt gedefi nieerd, 
mits er een effectieve authenticatie van de betreffen-
de consument is bij de aanbieder en mits er een rede-
lijke overgangsperiode is om de contractuele situatie 

Wordt onlinegebruik van creatieve werken naar behoren 
vergoed? Worden de investeringen van industrie 
en makers voldoende gehonoreerd door online-
diensten? Er zijn onlineplatforms (zoals YouTube) 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 

de ‘safe harbours’ 

richtlijn uitgevaardigd en wil onderzoeken hoe de 
regelgeving kan worden verbeterd en hoe het ver-
wijderen van illegale content door onlinetussenper-wijderen van illegale content door onlinetussenper-
sonen effi ciënter kan worden gemaakt. Ook wordt 
werk gemaakt van een EU-kader voor een ‘follow 
the money’-beleid en the money’-beleid en 
naar bedrijven die geld verdienen met illegaliteit. in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 

de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 

Digitale content
Het voorstel voor een richtlijn inzake contracten 
voor levering van digitale content beoogt groei van 
de digitale interne markt te bevorderen. Hiertoe zou 
het voor consumenten makkelijker gemaakt moeten 
worden om digitale content grensoverschrijdend 
aan te kopen. Voor aanbieders moet het makkelij-
ker worden om deze content grensoverschrijdend 

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 

ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 
regels betreffen met name de harmonisering van 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van 

ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 
regels betreffen met name de harmonisering van 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van 

levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 

ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 

levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 

regels betreffen met name de harmonisering van 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van 

behoeven en de status van platforms moet worden 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van 
de consument bij de levering van digitale content. 

behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 

HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN 
DE HELE EU DOEL-

TREFFEND WORDT 
GEHANDHAAFD

behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Handhaving
Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 

HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN  AUTEURSRECHT IN 

die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 
die belangrijke verspreiders van muziek zijn, die 
pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 

pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee pretenderen dat ze ‘slechts’ doorgeven en daarmee 

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 

rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-
schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-
schikbaar moeten zijn. De voorgestelde verordening 
rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 

de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. de consument bij de levering van digitale content. 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden behoeven en de status van platforms moet worden 

de digitale interne markt te bevorderen. Hiertoe zou 
het voor consumenten makkelijker gemaakt moeten 
worden om digitale content grensoverschrijdend 
aan te kopen. Voor aanbieders moet het makkelij-
ker worden om deze content grensoverschrijdend ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde aan consumenten te verkopen. De voorgestelde 
regels betreffen met name de harmonisering van 
contractuele aansprakelijkheid en de rechten van herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-
Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN 
DE HELE EU DOEL-

TREFFEND WORDT TREFFEND WORDT 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
ker worden om deze content grensoverschrijdend 
aan consumenten te verkopen. De voorgestelde aan consumenten te verkopen. De voorgestelde Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 

Digitale content
Het voorstel voor een richtlijn inzake contracten 
voor levering van digitale content beoogt groei van 

Digitale content
Het voorstel voor een richtlijn inzake contracten 
voor levering van digitale content beoogt groei van 

de onderhandelingspositie van dergelijke diensten 
dusdanig is dat er slechts een lage vergoeding kan 
worden afgesproken. De waarde van de content 
wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 
levert de oorspronkelijke creatoren van de waarde 
maar weinig op (zie afbeelding). Bovendien is er 
daardoor oneerlijke concurrentie met platforms die 
wel naar redelijkheid de rechthebbenden vergoeden, 
zoals Spotify, Deezer en Apple Music. De Europese 
Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 
herbezien. Oplossingen worden onderzocht. 

Het is van groot belang dat het auteursrecht in de 
hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. De Com-

 AUTEURSRECHT IN 

HET IS VAN GROOT 
BELANG DAT HET 

 AUTEURSRECHT IN 
DE HELE EU DOEL-

TREFFEND WORDT 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 

worden afgesproken. De waarde van de content 

Commissie ziet in dat de regels verduidelijking 
behoeven en de status van platforms moet worden 

 AUTEURSRECHT IN 

wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar wordt uitgebaat in de technologiesector, maar 

in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat in het Europese wettelijk kader. Dit betekent dat 

TREFFEND WORDT 

een consument een abonnement op heeft gedu-
rende een bepaalde periode ook elders in de EU be-
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SAMENVATTING 
Het werkveld van 
de belangenbe-
hartiger voor de 
entertainment-
industrie beperkt 
zich niet tot Ne-
derland. Daarom 
is NVPI lokaal en 
internationaal 
actief. Nederland-
se en Europese 
politici, ISP’s, en 
uiteraard makers 
en verspreiders 
van muziek zijn 
slechts een paar 
van de vele part-
ners waarmee 
NVPI nauwe ban-
den onderhoudt.
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Terwijl game- en muziektitels wereldwijd op dezelf-
de dag uitkomen, is het businessmodel van fi lms ge-
stoeld op getrapte verkrijgbaarheid. Alleen door alle 
windows optimaal te exploiteren, kunnen de hoge 
investeringen in fi lms worden terugverdiend. Ook 
games zijn weliswaar zeer duur om te ontwikkelen, 
maar die hebben een hogere aanschafprijs.
De muziekbranche heeft met de transitie naar 
streaming gekozen voor een hoog aantal contact-
momenten met een laag prijspunt. Bij games is dat 
relatief gezien andersom. De fi lmwereld zit daar met 
zijn getrapte verkrijgbaarheid tussenin. Als dat op 
een simpele manier anders zou kunnen, werd dat 
echt al wel gedaan. Vandaar dat ongeveer een jaar 
geleden op initiatief van NVPI Video een branchebre-
de ‘anti piracy taskforce’ is opgericht. Die benadert 
het piraterijprobleem met een 360-gradenaanpak.

28

Piraterij is van alle tijden en de 
 bestrijding daarvan is al sinds de 
begindagen van NVPI een speerpunt. 
Met succes, want zonder de andere 
bedrijfstakken binnen de entertain-
mentindustrie ‘te kort’ te willen 
doen, is piraterij anno 2016 nog 
vooral een fi lmprobleem. Daarom 
is nu een  branchebrede ‘anti piracy 
taskforce’ opgericht.

BRANCHE 
PROACTIEF IN 
STRIJD TEGEN 
ILLEGALITEIT

 [ NVPI AGENDA ]

PIRATERIJ
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LOST 
FREQUENCIES - 
ARE YOU WITH ME
Uit het niets was daar 
opeens de Belgische dj/
producer Felix De Laet. 
Are You With Me en 
Reality (met Janieck 
Devy) waren twee van 
de grootste hits van het 
afgelopen jaar.

4   Ontsluiten van legaal aanbod
  Hiertoe wordt Filmfi nder (werktitel) ontwik-
keld, een app die op basis van een vraag van 
een consument informatie geeft over de le-
gale alternatieven in de complete keten (van 
bioscoop tot en met televisie). De fi nanciële 
transactie is hierbij niet inbegrepen

5  Legaal aanbod goed in de markt zetten
  Campagne en communicatie ontwikkelen om 

het beschikbare legale aanbod goed bekend 
te maken

6   Inventarisatie van aanvullende opties
  Kijken waar, wanneer en op welke manier nog 

andere mogelijkheden bestaan om piraterij 
aan banden te leggen

Totaalaanpak
De taskforce voert een duidelijk tweesporenbeleid: 
aan de ene kant worden de betrokken partijen 
(overheid, ISP’s, downloaders) op hun verantwoor-
delijkheden aangesproken en aan de andere kant 
wordt ook een helpende hand toegestoken door de 
consument wegwijs te maken in het enorme legale 
aanbod. Als een consument bijvoorbeeld ‘Popcorn 
Time’ intypt, moet die een waarschuwing getoond 
krijgen en een link naar de Filmfi nder-app, die aan-
geeft waar het gewenste product legaal verkrijgbaar 
is. Daardoor is nu veel meer sprake van een totaal-
aanpak dan in het verleden, toen alleen BREIN zich 
met de piraterijbestrijding bezighield. Door deze 
taskforce op te zetten, heeft de branche het anti-
piraterijvraagstuk dichter naar zich toe getrokken.

Convenant
Het belangrijkste doel is in eerste instantie om met 
de ISP’s om de tafel te komen. Filmfi nder kan een 
hulpmiddel zijn om dat te bewerkstelligen. Immers: 
de ISP’s krijgen hiermee een tool aangereikt om 
evengoed dataverkeer te genereren, maar dan naar 
legale bestemmingen. Het uiteindelijk streven is om 
in de loop van 2016 een convenant met ISP’s te 
hebben waarin is vastgelegd hoe de branche en zij 
gaan samenwerken, elkaar en de consument gaan 
informeren, enz. Medewerking van de overheid is 
hierbij essentieel. De minister van V&J heeft in een 
brief aan de Tweede Kamer in maart andermaal toe-
gezegd partijen bij elkaar te zullen roepen. Tweede 
Kamerleden Oosenbrug en Van Wijngaarden heb-
ben aangedrongen op een Algemeen Overleg met 
de minister om de voortgang te bepreken.
De fi lmbranche beseft dat het probleem nooit he-
lemaal kan worden uitgeroeid, maar het kan wel 
worden gekanaliseerd. Illegaal gebruik van content 
moet tot een acceptabel niveau worden terugge-
bracht. Dit was overigens altijd al de doelstelling, 
maar door de komst van legale alternatieven is de 
voorsprong van piraten nu ingelopen.

Deelgroepen
Bij de taskforce zijn ongeveer tien organisaties be-
trokken, variërend van commerciële omroepen, 
fi lmproducenten, -distributeurs en -verhuurders tot 
brancheorganisaties als NVPI, FPN, NVF, BREIN en 
het Filmfonds. Binnen dit project zijn zes deelgroe-
pen gedefi nieerd, die allemaal vanuit een andere 
invalshoek aan piraterij werken:

1   In overleg met het ministerie van 
Veiligheid & Justitie

  Het probleem in kaart brengen, inventarise-
ren wat eraan gedaan kan worden en hoe dat 
gefaciliteerd kan worden. Het doel is dat het 
ministerie aanstuurt op een gesprek met ISP’s 
om afspraken te maken. Er liggen nu twee 
voorbeelden van voorlichtingsprogramma’s 
op tafel: het Engelse model (waarbij mensen 
die illegale sites bezoeken daarop worden ge-
wezen en worden verwezen naar legaal aan-
bod) en het strengere Deense model (waarin 
ook blokkering van websites kan worden be-
volen). Een mix hiervan zou goed zijn. Er zou-
den dan meldingen gestuurd worden aan de 
consument, zodat die claims kan vermijden

2   Met ISP’s aan tafel
  Naast punt 1; individuele gesprekken vanuit 

commerciële invalshoek. Hen laten inzien dat 
zowel de industrie als de ISP’s een probleem 
hebben en dat zij dit gezamenlijk moeten op-
lossen

3  BREIN gaat verder met aanpak
  BREIN blijft grote en eerste uploaders aan-

pakken en onderzoekt daarnaast of ISP’s ver-
plicht kunnen worden om meldingen naar de 
consument te versturen. Volgens de wet moet 
het aan een persoon gemeld worden als zijn 
IP-adres onderzocht wordt. Dat kan alleen de 
ISP, omdat die de NAW-gegevens heeft

BRANCHE 
PROACTIEF IN 
STRIJD TEGEN 
ILLEGALITEIT

SAMENVATTING
De fi lmwereld heeft 
een branchebrede 
taskforce opgezet. 
Die houdt zich vanuit 
verschillende invals-
hoeken, in overleg 
met overheid en ISP’s, 
met piraterij bezig. 
Doelstelling is begin 
van de zomer van 2016 
een convenant met de 
ISP’s te sluiten, zodat 
zij consumenten via de 
Filmfi nder-app gaan 
informeren over legaal 
aanbod.
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EDISON

30303030
DE SOLIST - INSTRUMENTAAL

Ronald Brautigam (Beethoven - The 
Complete Piano Sonatas) 

DE SOLIST - VOCAAL
Patricia Petibon (Satie, Ferré, Hahn, 

Rosenthal, e.a. - La Belle Excentrique)

HET DEBUUT
Sonya Yoncheva (Massenet, Verdi, 

Offenbach, e.a. - Paris, mon amour) 

KAMERMUZIEK
Maria Milstein & Hanna Shybayeva (Pou-

lenc, Janácek, Prokofi ev - Sounds Of War)

HET ORKEST
Rotterdam Philharmonic Orchestra o.l.v. Yan-
nick Nézet-Séguin (Ravel - Daphnis Et Chloé)

HET KOOR
Swedish Radio Choir o.l.v. Peter Dijkstra 

(Brahms - Mass & Motets) 

DE OPERA
La Cetra Barockorchester & Vokalensemble 

Basel o.l.v. Andrea Marcon (Caldara - La 
Concordia De’ Pianeti) 

HET DOCUMENT
Maria Callas (Diverse componisten - 
Remastered - The Complete Studio 

Recordings 1949-1969)

DE ONTDEKKING
Scottish Chamber Orchestra o.l.v. Robin 

Ticciati (Schumann - The Symphonies)

Lees het verslag van het Edison Klassiek 
Gala 2015 via de Edison-site: 

www.edisons.nl. 

Foto’s: Ton Kastermans Fotografi e

EDISON 
KLASSIEK 2015

EDISON 
POP 2016

HET DOCUMENT: COMPLETE 
RECORDINGS MARIA CALLAS

DE SOLIST INSTRUMENTAAL: 
RONALD BRAUTIGAM

HET ORKEST: 
ROTTERDAM PHILHARMONIC ORCHESTRA

KAMERMUZIEK: 
MARIA MILSTEIN 
& HANNA SHYBAYEVA

HET KOOR: SWEDISH RADIO CHOIR – PETER DIJKSTRA
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OEUVREPRIJS
Tiësto

POP
Douwe Bob - Pass It On

ROCK
John Coffey - The Great News

HIPHOP 
New Wave - New Wave

DANCE
Yellow Claw - Blood For Mercy

ALTERNATIVE
MY BABY - Shamanaid

NIEUWKOMER
Lil’ Kleine - Zeg Dat Niet / Liegen Voor De 
Rechter / New Wave

VOLKSMUZIEK
Tino Martin - Jij Liet Me Vallen

VIDEOCLIP
De Staat - Witch Doctor / regisseur: Studio 
Smack, Floris Kaayk en Torre Florim

SONG
Kenny B - Parijs

ALBUM
New Wave - New Wave

Lees het verslag van het Edison Pop Gala 
2016 via de Edison-site: 
www.edisons.nl. 

Foto’s: Dennis Bouman en Chantalle 
Laurent

EDISON 
KLASSIEK 2015

EDISON 
POP 2016

VIDEOCLIP: DE STAAT

POP: DOUWE BOB

SONG: KENNY B
NIEUWKOMER: 
LIL’ KLEINE ALTERNATIVE: MY BABY

ROCK: JOHN COFFEY

HIPHOP & ALBUM: 
NEW WAVE

VOLKSMUZIEK: 
TINO MARTIN OEUVREPRIJS: TIËSTO

THE HOBBIT/BATTLE OF 
THE FIVE ARMIES
Het succes van de trilo-
gie The Hobbit kent 
geen grenzen. Het 
laatste deel had het 
beste openings-
weekend van 2014 
in de fi lm-
theaters en 
vond op dvd 
en Blu-ray 
ook de weg 
naar vele 
huiskamers.
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