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‘Om de markt voor legale modellen goed te laten functioneren, moet rechtmatig gebruik 

de norm worden’. Deze zin valt te lezen in de speerpuntenbrief auteursrecht 20@20, 

die Staatssecretaris Teeven in april 2011 naar de Tweede Kamer stuurde. Ik heb de zin eens 

goed op me laten inwerken. Mocht u, als lezer van dit voorwoord, zelf maker, rechthebbende 

of anderszins betrokkene zijn bij de entertainmentbranche, dan zult u – net als ik – zeggen 

dat het een open deur is. Gebruik van rechtmatig aanbod is immers de motor van datgene 

waar u dagelijks mee bezig bent. 

 

NVPI heeft zich, namens de aangesloten bedrijven, altijd verzet tegen de situatie die nu is ontstaan in Nederland. Doordat het 

downloaden uit illegale bron zonder meer werd toegestaan, is onrechtmatig gebruik de norm geworden. Dat dit grote gevolgen 

heeft gehad, staat als een paal boven water. Het grootschalige gebruik van illegaal aanbod heeft niet alleen geleid tot 

omzetderving en daarmee banenverlies, verlies aan bedrijvigheid en misgelopen belastinginkomsten, maar vooral tot het ontstaan 

van een oneerlijk speelveld voor de entertainmentbranche, die daardoor niet voldoende mogelijkheden heeft om een gezonde 

online markt te ontwikkelen. Het op pagina 7 t/m 11 beschreven onafhankelijke feitenonderzoek waartoe NVPI opdracht gaf, 

laat daarover geen misverstanden bestaan. De illegale concurrentie die gevormd wordt door de illegale platforms – die kunnen 

floreren dankzij het feit dat downloaden mag – leidt tot aantoonbare schade, terwijl het ‘positieve’ economische effect slechts 

van korte duur is. Het onrechtmatig maken van downloads uit illegale bron is daarom noodzakelijk. NVPI is derhalve blij met 

het standpunt dat Staatssecretaris Teeven heeft ingenomen. 

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de stap die Teeven wil zetten slechts een begin is. Om rechtmatig gebruik inderdaad de norm 

te laten zijn, is meer nodig dan een wetswijziging. Consumenten moeten verleid worden met legaal aanbod dat aan hun 

wensen voldoet. De branche werkt daar dan ook hard aan, zoals blijkt uit de artikelen in dit magazine over de innovaties 

in de legale verspreiding van muziek en film op het internet. Tegelijkertijd moeten consumenten voorgelicht worden over 

het belang van rechtmatig gebruik. De Staatssecretaris wil over beide zaken afspraken maken met de entertainmentbranche. 

Daarbij wil hij ook de Internet Service Providers betrekken. NVPI juicht dit van harte toe en wil graag snel aan tafel met alle 

betrokken partijen, zodat we binnen afzienbare tijd inderdaad kunnen stellen dat rechtmatig gebruik de norm is geworden 

en ik u in een volgende editie klinkende groeicijfers kan presenteren. 

         Paul Solleveld

         Directeur NVPI 

Rechtmatig gebruik moet de norm worden

Maar tegelijkertijd legt deze zin exact de kern van een discussie bloot, waarbij NVPI al meer dan tien jaar betrokken is.

OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN GOED TE LATEN 
FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN 
GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN 
GALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN 
MARKT VOOR LEGALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM 

OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG 

         FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN          FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN          OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN          Directeur NVPI FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN          Directeur NVPI FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN          Directeur NVPI OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN 
GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN 

         Directeur NVPI 

GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN 
OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN 

GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN OM DE MARKT VOOR LE-
GALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM WORDEN 
MARKT VOOR LEGALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG GEBRUIK DE NORM 

OM DE MARKT VOOR LEGALE MODELLEN GOED TE LATEN FUNCTIONEREN, MOET RECHTMATIG 



Nationaal product
Ondanks de daling van de totale markt blijkt uit nadere analyse 

van de verkoopcijfers dat het nationale product relatief goed 

scoort. Successen waren er op muziekgebied voor 

Caro Emerald, Marco Borsato, Nick & Simon en Jan Smit. 

Zij voeren de top tien van best verkochte albums aan. 

Op filmgebied was er succes voor de Nederlandse films 

De storm, Oorlogswinter en Komt een vrouw bij de dokter. 

Muziekmarkt
Het omzetaandeel uit de verkoop van digitale tracks en 

albums steeg van 5,7% naar 8%. De Nederlandse markt laat 

daarmee structureel een ander beeld zien dan vergelijkbare 

markten die eenzelfde aanbod kennen. Wereldwijd ligt het 

omzetaandeel uit digitaal rond de dertig procent. 

De muziekmarkt wordt dus nog steeds gedomineerd door 

fysiek product, waarbij de cd de belangrijkste omzetmaker is. 

De afzet daarvan daalt echter gestaag. De totale omzet van 

de muziekmarkt daalde met 15,6%. Dit heeft inmiddels geleid 

tot direct verlies van werkgelegenheid. 

Videomarkt
Blu-ray, een drager van hoofdzakelijk speelfilms, 

heeft inmiddels een omzetaandeel van tien procent. 

Dat gaat gepaard met prijsdalingen, waar de consument 

die wil genieten van een betere kwaliteit zijn voordeel 

mee kan doen. Desondanks is de totale markt in 2010 

opnieuw gedaald. 

Gamesmarkt
Het afgelopen jaar laat opnieuw een daling zien voor de 

gamesmarkt. Daarmee lijkt de eerder verwachte stabilisatie 

nog niet te zijn bereikt. Desondanks zijn de verwachtingen 

relatief gunstig. De introductie van Move en Kinect hebben 

immers voor nieuwe marktimpulsen gezorgd in het laatste 

kwartaal van 2010. Daarnaast wordt het belang van grote 

releases voor deze markt steeds duidelijker. De absolute 

kaskraker van 2010 was het recordbrekende Call of Duty/

Black Ops. Verder blijken franchises zoals FIFA (WK voetbal) 

en Mario (Mario 25 jaar) uiterst succesvol. 

Gelijk speelveld 
Producenten en uitgevers van films en muziek willen niets 

liever dan het grootschalig ontsluiten van hun producten via 

het internet. Zij pleiten daarom al jaren voor een stringenter 

beleid als het gaat om het bestrijden van illegaal aanbod. 

Dat zal een zeer sterk positief effect hebben op de 

ontwikkeling van de legale distributie. Die wordt nu ernstig 

gehinderd doordat legale diensten moeten concurreren met 

gratis illegaal aanbod dat ongelimiteerd geconsumeerd mag 

worden. De effecten daarvan zijn jaar in jaar uit zichtbaar in 

de omzetcijfers van de legale markt. NVPI roept daarom op-

nieuw de overheid op om een doeltreffend beleid te 

ontwikkelen waarmee het illegaal aanbod op internet 

bestreden kan worden. Dat zal hand in hand gaan met 

de verdere ontwikkeling van de legale markt door de sector. 
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        Succes voor nationaal product 

Entertainmentmarkt  
      in 2010 
    opnieuw gedaald

De entertainmentmarkt heeft in 2010 

opnieuw forse dalingen laten zien. 

In totaal besteedden consumenten 

in 2010 bijna honderd miljoen euro minder 

aan de aanschaf van muziek, films, 

televisieseries en games. 

Daardoor daalde de omzet met bijna 11% 

tot 789 miljoen. Nederlandse film- en 

muziekproducties verkochten relatief goed. 

*  Onder overig vallen VHS, UMD en HD-DVD

Cĳ fers afkomstig van GfK Retail and Technology Benelux en NVPI. De tabel geeft de consumentenbestedingen (inclusief btw) aan aanschaf van de 

genoemde entertainmentproducten weer. Directe of indirecte bestedingen aan het huren, lenen, kopiëren, luisteren, bekĳ ken of op een andere manier 

consumeren van entertainmentproducten worden hier niet gerapporteerd.

  x miljoenen euro’s x miljoenen stuks

  2009 2010 % 2009 2010 %

 Albums (fysiek) 211 177.3 -16,0% 17,00 15,1 -11,1%

 Singles (fysiek) 2,0 1,2 -39,1% 0,5 0,3 -34,1%

 Muziekvideo (dvd/vhs) 30,6 22,4 -26,8% 2,2 1,6 -29,2%

 Albums (digitaal) 9,4 11,5 22,7% 0.9 1,2 22,7%

 Singles (digitaal) 5,4 5,7 4,7% 5,5 5,7 4.7%

 Totaal Audio 258,4 218,1 -15,6% 26,2 23,9 -8,5%

        

 dvd  292,9 258,5 -11,7% 28,7 24,6 -14,5%

 Blu-ray 19,0 28,7 50,8% 0,9 1,5 77,0%

 Overig* 0,1 0,0 -84,1% 0,0 0,0 -82,6%

 Totaal Video  312,0 287,2 -8% 29,60 26,1 -11,9%

       

 PC games  40,2 37,5 -6,7% 2,5 2,2 -11,6%

 Console games 273,5 246,6 -9,8% 7,9 7,1 -10,0%

 Totaal Games 313,7 284,1 -9,4% 10,4 9,3 -10,4%

       

 Totaal entertainmentsoftware 884,1  789.4  -10,7%  66,2  59,3 -10,4%

       

 Games hardware (consoles) 228,1 181,2 -20,5% 1,1 0,9 -18,6%

 Totaal Entertainmentmarkt 1.112,2 970,6 -12,7% 67,3 60,2 -10,5%
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Om de Goud/Platinastatus te verkrijgen 

is een unieke penning noodzakelijk, 

die enkel leverbaar is via het secretariaat 

van de NVPI na schriftelijke verificatie 

van het verkoopcijfer van een product. 

De penning, die bestaat uit een gouden 

of platina munt, dient zichtbaar te zijn 

op de uitgereikte onderscheiding, 

en kan louter aangevraagd worden 

door leden van de NVPI. 

Zonder deze penning heeft een gouden 

of platina product geen enkele 

internationale waarde. 

Voor meer informatie over Goud/Platina, 

alsmede het archief vanaf 1975, 

zie ook www.nvpi.nl  

Verkoopaantallen

Goud
Singles - 10.000 exemplaren

Album populair - 25.000 exemplaren

Album klassiek/jazz - 10.000 exemplaren

Dvd muziek - 30.000 exemplaren

Platina
Singles - 20.000 exemplaren

Album populair - 50.000 exemplaren

Album klassiek/jazz - 20.000 exemplaren

Dvd muziek - 60.000 exemplaren

Goud/Platina 
In 2010 werden in totaal 94 titels bekroond: 53 albums 

kregen een Gouden Plaat, 29 Platina en twaalf behaalden 

Meervoudig Platina. 

Onder de gelukkigen waren ook dit jaar weer veel artiesten 

van eigen bodem. Zo behaalden Nick & Simon de status  

Meervoudig Platina voor drie verschillende albums, namelijk 

voor Nick & Simon, Fier en Vandaag. Laatstgenoemde cd 

uit 2007 is inmiddels al drie keer Platina. Dit maakt 

Nick & Simon, volgens deze gegevens, tot de succesvolste 

artiesten van 2010.

Anouk zag haar album For Bitter Or Worse dit jaar ook drie 

keer Platina worden. Guus Meeuwis (NW8), 

Caro Emerald (Deleted Scenes From The Cutting Room Floor, 

4x), Ilse de Lange (Incredible, 3x) en Marco Borsato (Dromen 

Durven Delen, 3x) werden eveneens Meervoudig Platina. 

Onze zuiderburen van K3 behaalden maar liefst vier keer 

Platina voor MaMaSé.     

Nederlandse artiesten die in 2010 platina behaalden, zijn 

onder anderen Kane, Acda & De Munnik, Paul de Leeuw, 

Jan Smit, Do, Kyteman, Lisa Loïs, Arthur & Lucas Jussen, 

Wouter Hamel, Zuco 103, Bløf,  Frans Duijts en Alain Clark. 

Goud was weggelegd voor onder anderen Armin van Buuren,

      3JS, Giovanca, Ton Koopman, Trijntje Oosterhuis, 

         De Toppers, Gerard Joling, Wesley, Ellen ten Damme, 

          VanVelzen, Laura Jansen, Janine Jansen, 

          Huub van der Lubbe en Golden Earring

Feiten om te delen

Onderzoek 
naar legale 
en illegale 
digitale 
content-
distributie
In april 2011 presenteerde 

Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie 

Fred Teeven zijn speerpunten voor 

een nieuw auteursrechtenbeleid 

aan de Tweede Kamer. 

Eén van de speerpunten is 

erop gericht de ontwikkeling 

van nieuwe bedrijfsmodellen 

op internet te bevorderen 

en te beschermen. >>>



8 9

       m hun standpunten te onderbouwen, beroepen de partijen

in het auteursrechtendebat zich op uiteenlopende studies 

en artikelen. Problematisch aan deze manier van discussiëren 

is dat een goed overzicht van (wetenschappelijke) studies, 

hun inhoud en de onderlinge samenhang ontbreekt. 

Hierdoor verzanden discussies over legale en illegale 

contentdistributie regelmatig in het elkaar tegenwerpen 

van bevindingen uit verschillende studies, waarvan de validiteit 

en relevantie lang niet altijd vaststaat.

De NVPI heeft zichzelf tot doel gesteld om meer duidelijkheid 

te creëren in het emotionele en vaak ondoorzichtige 

‘downloaddebat’. Een belangrijke stap hiertoe is het krijgen 

van een goed, objectief overzicht van de studies die zijn 

gedaan naar de economische en maatschappelijke effecten 

van file sharing en het downloaden uit illegale bron. 

Om dit overzicht te krijgen, heeft de NVPI het onafhankelijke 

onderzoeks- en adviesbureau Considerati gevraagd om 

de huidige stand van zaken op het gebied van downloaden 

in Nederland in kaart te brengen en alle feiten eens op een rij 

te zetten. Considerati werd in deze taak ondersteund door 

een begeleidingscommissie bestaande uit rechthebbenden, 

makers, een criticus van de entertainmentindustrie en 

een neutrale professor. Considerati onderzocht meer dan 

tweehonderd studies en rapporten en bracht de belangrijkste 

conclusies en bevindingen in één rapport bijeen. 

Het resultaat is een overzichtsstudie waarin een helder beeld 

wordt gegeven van de markt voor legaal en illegaal 

aangeboden content, het consumentengedrag, de invloed 

van het downloaden uit illegale bron op de legale verkopen 

en de bredere economische en maatschappelijke gevolgen 

van het downloaden uit illegale bron. In dit artikel geven we 

een overzicht van de belangrijkste punten uit het rapport.

Downloaden uit illegale bron: 
het perspectief van de consument
Onderdeel van de literatuurstudie was het bijeenbrengen 

van het onderzoek naar de motieven van consumenten om 

te downloaden uit illegale bron. Uit de verschillende 

onderzoeken komt naar voren dat het gratis kunnen krijgen 

van content de allerbelangrijkste reden voor de consument 

is om te downloaden uit illegale bron. Secundaire redenen 

zijn het niet kunnen vinden van een product in het legale 

aanbod, het eerst uit willen proberen van content en 

het ontbreken van beperkingen zoals DRM. 

Bezwaren die consumenten noemen tegen het downloaden 

uit illegale bron zijn het feit dat de maker niet gecompenseerd 

wordt, de dreiging van juridische sancties en het risico 

op virus- en malware-infecties.

Schade van het downloaden uit illegale bron
Met het oog op het speerpuntenbeleid van Teeven is één van 

de belangrijkste vragen die in het in het Considerati-rapport 

aan de orde komt de vraag hoe groot de schade is die 

ontstaat als gevolg van het downloaden uit illegale bron. 

Om deze schade te kunnen bepalen, moeten we kijken wat 

de effecten van het downloaden uit illegale bron zijn op 

de legale verkopen.

De entertainmentindustrie lijdt schade als gevolg van 

het downloaden uit illegale bron, wanneer een consument 

kiest voor een illegaal aangeboden kopie in plaats van voor 

het legale origineel. In de literatuur wordt dit aangeduid met 

de term ‘substitutie’. De substitutiegraad is het percentage 

van de totale downloads die, bij afwezigheid van het illegale 

aanbod, hadden geleid tot een verkoop. Naast het substitutie- 

effect wordt in de literatuur ook gewezen op mogelijke 

positieve effecten van het downloaden uit illegale bron 

op de legale verkopen. Zo wijzen sommige wetenschappers 

en bekende schrijvers zoals Paulo Coelho en Neil Gaiman 

op het ‘sampling effect’. Doordat consumenten in aanraking 

komen met nieuwe producten en deze kunnen uitproberen 

(samplen), ontstaat bij hen wellicht meer interesse voor 

het origineel. Het illegaal aanbod heeft zo een toeleidend effect 

richting het legale aanbod.

Hoewel geen enkel onderzoek een exact antwoord geeft 

op de vraag wat het effect van het downloaden uit illegale bron 

is op de legale verkopen, ontstaat op basis van de analyse 

van de (wetenschappelijke) literatuur wel een algemeen beeld. 

Het merendeel van de wetenschappelijke studies en de studies 

van onderzoeksbureaus vinden een duidelijk negatief effect 

van het downloaden uit illegale bron op de legale verkopen. 

Dit negatieve effect, dat primair wordt veroorzaakt door 

substitutie van legaal aanbod door illegaal aanbod,  

wordt voor muziek geschat op tussen de vijf procent en 

dertig procent. De meeste studies die een substitutie-effect 

vinden, schatten het op zo’n twintig procent. Voor films worden 

zelfs nog hogere substitutiegraden genoemd in de literatuur. 

Slechts in een beperkt aantal studies wordt naast of in plaats 

van het substitutie-effect een sampling-effect geconstateerd. 

Deze studies concluderen dat file sharing en het downloaden 

uit illegale bron géén effect of zelfs een positief effect hebben 

op de legale verkopen. 

O

Om nieuwe online diensten een kans te geven, 

moet de oneerlijke concurrentie van het illegale aanbod 

een halt toe worden geroepen, aldus Teeven. 

Dit  betekent onder andere dat het downloaden uit (evident) illegale bron niet 

langer wordt gedekt door de thuiskopie-exceptie. 

Deze maatregel, in de volksmond ook wel een ‘downloadverbod’ genoemd, 

doet de gemoederen in het toch al zeer verhitte auteursrechtendebat 

nog verder oplopen. Terwijl de makers en rechthebbenden wijzen 

op de noodzaak van een downloadverbod, 

claimen consumentenorganisaties en burgerrechtengroeperingen 

dat het downloadverbod de consument criminaliseert 

en innovatie in de weg staat.

>>>

Onderzoek naar legale en illegale digitale contentdistributie  

>>>
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illegale bron een ‘maatschappelijke welvaartswinst’ ontstaat 

van honderd miljoen euro. De onderzoekers komen tot deze 

maatschappelijke welvaartswinst op basis van een micro-

economische kosten-en-baten-analyse. In het Considerati- 

rapport wordt deze analyse tegen het licht gehouden.

De welvaartswinst blijkt binnen een statisch micro-economisch 

model te kunnen ontstaan doordat consumenten, die niet 

kunnen of willen betalen voor een entertainmentproduct, 

het product via het illegale aanbod toch gratis kunnen krijgen. 

Dit levert de consumenten in economische termen nut of 

welvaart op. Deze welvaartswinst is groter dan het welvaarts-

verlies voor de producenten (de entertainmentindustrie), 

omdat niet elke download een verloren verkoop is en 

de kosten voor het maken van een extra kopie nihil zijn. 

Met andere woorden: niet voor iedere kopie lijden 

de producenten direct economische schade, terwijl voor 

elke kopie de consumenten wel extra welvaart ervaren. 

Dit verschil komt volgens TNO/SEO/IViR uit op honderd  

miljoen euro en moet beschouwd worden als een  

maatschappelijke welvaartswinst.

Maatschappelijke welvaartswinst: 
economisch houdbaar?
De bovenstaande maatschappelijke welvaartswinst is berekend 

binnen een statisch micro-economisch model van de markt 

voor entertainmentproducten, maar uiteraard is de wereld niet 

statisch. De vraag is dan ook of deze maatschappelijke 

welvaartswinst wel economisch houdbaar is op de (middel)

lange termijn? De winst bestaat immers bij de gratie van de 

producenten en gaat bovendien ten koste van hen.

De entertainmentindustrie kent hoge initiële kosten voor de 

productie van entertainmentproducten en 

lage marginale kosten voor het verveelvoudigen en distribueren 

van deze producten. Het verdienmodel is dus primair 

gebaseerd op het terugverdienen van deze investeringen 

door het verkopen van de producten aan veel consumenten. 

Wanneer consumenten echter legaal kunnen downloaden 

uit illegale bron, dan neemt hun koopbereidheid af. 

Richting de toekomst kan deze koopbereidheid verder dalen 

omdat consumenten niet meer anders gewend zijn dan het 

gratis kunnen downloaden van entertainmentproducten. 

In een dergelijk scenario zal de entertainmentindustrie niet 

meer in staat zijn de investeringen terug te verdienen. 

Ook kan de oneerlijke concurrentie van het illegale aanbod 

mogelijk investeringen in nieuwe businessmodellen 

belemmeren. Het is dus twijfelachtig of de maatschappelijke 

welvaartswinst überhaupt blijft bestaan.

Maatschappelijke welvaartswinst: 
ethisch en moreel houdbaar?
Een vraag die in het economisch onderzoek niet of nauwelijks 

aan de orde komt, is of het ontstaan van een maatschappelijke 

welvaartswinst, als gevolg van het downloaden uit illegale bron, 

wel ethisch en moreel houdbaar is. 

De reden hiervoor is dat de economische wetenschap zich 

in principe niet bezighoudt met de vraag of iets ‘eerlijk’ is, 

maar veeleer beschrijvend c.q. verklarend van aard is. 

Hoewel het Considerati-rapport geen ethisch of moreel oordeel 

velt over het downloaden uit illegale bron, vloeien er wel een 

aantal belangrijke vragen van ethische en morele aard voort 

uit het rapport: 

1)  Hoe gaan we om met een welvaartswinst die ontstaat 

 ten koste van hen die het mogelijk maken, de makers en 

 rechthebbenden?

2)  Welke houding nemen wij in ten opzichte van illegale 

 verspreiders die profiteren van de distributie van werken 

 van anderen?

3)  Hoe gaan we om met het feit dat er consumenten zijn 

 die wel betalen voor een entertainmentproduct, 

 terwijl andere consumenten niks betalen voor exact 

 hetzelfde product?

4)  Hoe gaan wij om met de oneerlijke concurrentie tussen 

 het legale aanbod en het illegale aanbod?

In het politieke en maatschappelijk debat over het download-

verbod moeten wij ons rekenschap geven van deze vragen, 

niet alleen omdat ze vanuit moreel oogpunt relevant zijn, maar 

ook vanuit economisch perspectief.

Bart W. Schermer
Mr. Dr. Bart W. Schermer is partner bij onderzoeks- 

en adviesbureau Considerati

Uit de diverse onderzoeken komt dus duidelijk het beeld naar 

voren dat de makers en rechthebbenden schade ondervinden 

als gevolg van het downloaden uit illegale bron. In het veelbe-

sproken TNO/SEO/IViR-rapport ‘Ups-and-Downs’ wordt het 

omzetverlies van de muziekindustrie voor Nederland op zo’n 

honderd miljoen euro inclusief BTW op jaarbasis geschat.  

Dit is een aanzienlijke verliespost nu de totale consumenten-

bestedingen aan muziek (fysiek en digitaal) in 2010 op zo’n 

218 miljoen euro uitkwamen. Zonder illegale downloads zou  

de omzet van de muziekindustrie in Nederland dus ongeveer 

een derde hoger zijn geweest. De omzetderving van de  

muziekindustrie vertaalt zich naar een economisch en  

maatschappelijk verlies in de vorm van verloren bedrijvigheid, 

verloren banen en gederfde belastinginkomsten.

Naast het downloaden uit illegale bron als oorzaak, wordt 

in het Considerati-rapport ook gekeken naar verschuivingen 

van consumentenbestedingen binnen de entertainmentin-

dustrie, zoals bijvoorbeeld de verschuivingen van omzetten 

van muziekdragers richting concerten, of van DVD’s naar 

bioscoopbezoek. Ook is gekeken naar de verschuiving van 

bestedingen naar andere sectoren. Hierbij kan onder andere 

gedacht worden aan de telecomaanbieders (verkoop van 

breedband) en de IT-industrie (verkoop van MP3 spelers). De 

literatuur geeft echter geen uitsluitsel over wat het aandeel is 

van deze verschuivingen in de teruggang van de omzet van de 

entertainmentindustrie. Ook moet rekening worden gehouden 

met de vraag of het hier niet eerder om een oorzaak dan om 

een gevolg gaat: omdat consumenten door het downloaden 

uit illegale bron geld overhouden, kunnen zij dit besteden aan 

andere producten en diensten die niet zo eenvoudig te repro-

duceren zijn.

 

‘Maatschappelijke welvaartswinst’
Het feit dat de muziekindustrie in Nederland zo’n honderd 

miljoen euro omzet op jaarbasis misloopt, als gevolg van het 

downloaden uit illegale bron, was niet de meest opzienbarende 

bevinding van het Ups-and-Downs-rapport. De conclusie dat 

de muziekindustrie ongeveer een derde van haar omzet 

kwijtraakt aan het downloaden uit illegale bron, werd 

overschaduwd door de conclusie dat, ondanks de schade aan 

de auteurs en de rechthebbenden, er door het downloaden uit 

>>> Onderzoek naar legale en illegale digitale contentdistributie



Begin dit jaar deed Jopling presentaties op de Eurosonic 

Noorderslag Conference en Midem. Omdat het publiek daar 

select was, maar de boodschap universeel, hieronder een 

weerslag van zijn verhaal en de conclusies die daaruit volgen.

Samenvattend: Jopling steekt de hand in eigen boezem.  

“Kennis van de consument is een van de belangrijkste  

gebreken in de muziekindustrie.” Daar wordt niet genoeg tijd 

en geld in geïnvesteerd, vergeleken met andere branches, 

vindt hij. Ook constateert Jopling een gebrek aan ontwikkeling: 

“Iedereen doet zijn eigen ding, maar er wordt weinig  

samengewerkt om tot nieuwe modellen te komen.  

Er wordt veel gesproken over piraterij en de bestrijding daar-

van, maar niet over de markt.” BAM! Die knuppel ligt in het 

hoenderhok. Maar hij ziet ook lichtpunten: “De muziekbusiness 

biedt vele mogelijkheden en die boodschap moet worden 

verspreid naar telco’s, isp’s enz.”

Geringe groei
Digitale muziek is altijd beschouwd als een grote potentiële 

groeimarkt. Er wordt al jaren gesproken over de enorme 

mogelijkheden, maar die zijn nooit echt tot wasdom gekomen. 

Dit komt volgens Jopling mede door het ontbreken van een 

inhoudelijke samenwerking tussen onlinemuziekdiensten en 

de muziekindustrie. Daarom heeft de BPI opdracht gegeven 

onderzoek te doen naar processen om de samenwerking  

te verbeteren en de opbrengsten te laten stijgen.

Op het eerste gezicht zijn de cijfers rooskleurig: de afgelopen 

tien jaar is de omzet uit digitale muziek flink gestegen.  

In 2010 werd er wereldwijd ruim $4,5 miljard aan  

uitgegeven. In de VS steeg het aantal albumdownloads  

met dertien procent en is dit segment goed voor meer dan  
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Innovatie de sleutel naar de toekomst

De BPI (British Phonographic Industry, 

de Engelse evenknie van de NVPI) 

heeft de diverse wensen en behoeften 

van de consument met betrekking 

tot digitale entertainmentdiensten 

laten inventariseren. 

Het onderzoek werd uitgevoerd 

door UK Music. Keith Jopling, 

music & digital business consultant 

en voorzitter van BPI’s Innovation 

Platform, deelt de resultaten graag. 

Want ook voor de Nederlandse 

entertainmentbranche geldt: 

er zal nóg meer ingezet 

moeten worden op innovatie.



een kwart van alle albumverkopen. In Groot-Brittannië werd 

zelfs met dertig procent geplust, en bedragen digitale 

verkopen meer dan een vijfde van de totale muziekomzet. 

Maar tegen de achtergrond dat hier tien jaar over gedaan is, 

zijn dit lage percentages. “Investeerders zien dat ook en zijn 

daardoor minder geneigd geld in muziekinitiatieven te steken”, 

aldus Jopling.

Dat heeft innovatieve partijen overigens niet tegengehouden. 

Sinds de verdwijning van het illegale Napster, begin deze eeuw, 

heeft de muziekindustrie wereldwijd aan rond de vijfhonderd (!) 

muziekdiensten licenties verleend. Aan ideeën – en de 

bereidheid om die te faciliteren - dus geen gebrek. 

Vele van deze initiatieven zijn echter alweer ter ziele. Jopling: 

“In GB zijn momenteel 67 legale diensten actief, maar slechts 

een handjevol daarvan is financieel levensvatbaar. 

Het concrete aantal ligt op één à twee per markt.”

Kortom: los van de innovaties die de muziekbranche zelf 

al doorvoert, bestaat een belangrijk deel van de noodzakelijke 

toekomstige vernieuwing ook uit het mogelijk maken, 

en commercieel succesvol maken, van innovaties 

door anderen.

Ombuigen
De tegenvallende groei van de digitale muziekmarkt blijkt ook 

uit de te florissant gebleken verwachtingen van een bureau als 

PwC. Dat voorspelde in 2005 nog dat de wereldwijde mu-

ziekmarkt in 2010 een waarde zou hebben van $48 miljard, 

gedreven door digitale distributie. In werkelijkheid bedraagt 

de mondiale omzet nu $24 miljard. Dat verschil is ontstaan 

doordat de verkoop van fysiek product veel sneller is terug-

gelopen dan verwacht. “Onvoorziene technologische ontwik-

kelingen, zoals de ontwikkeling van apps, sociale netwerken 

en de ‘jukebox in the sky’ liggen daaraan ten grondslag”, weet 

Jopling. Hoewel men zou denken dat dit de industrie geholpen 

zou hebben, heeft het juist negatieve gevolgen gehad. “De 

uitdaging is om manieren te bedenken waardoor die ontwikke-

lingen in het voordeel van de muziekindustrie gaan werken. Dat 

vereist kennis van de wensen van de consument en de wil en 

flexibiliteit om daarop in te spelen.”

Gratis is niet voor niks
De consument blijft de eindgebruiker van muziek, maar krijgt 

deze aangeboden door steeds meer en andere partijen, 

zoals internet service providers, kabelexploitanten en digitale 

platforms. Al die initiatieven hebben daarvoor een licentie van 

de rechthebbenden nodig. Daarmee verbreedt en verschuift 

dus de klantenkring van de muziekindustrie. De labels rekenen 

met deze partijen af, waarna die zelf bepalen hoe en tegen 

welke prijs zij de muziek aan hun afnemers aanbieden. 

Of zoals Jopling het samenvat: “Die afspraken tussen 

rechthebbenden en aanbieders zorgen er dus voor dat ‘gratis 

muziek’ niet gelijkstaat aan ‘geen inkomsten voor componist, 

uitvoerende en producent’.”

Lering getrokken?
Het aantal (online) distributiekanalen neemt dus snel toe, maar 

volgens de Harvard eLearning Alert mislukt zeventig procent 

van alle innovatieve business initiatieven. Omdat internet een 

grensoverschrijdend medium is, krijgen consumenten 

overigens ook steeds meer muziek binnen hun bereik. 

De hoeveelheid commercieel uitgebrachte muziek die geen 

hit wordt, is dan ook nog vele malen groter.

Onder de diensten die de afgelopen jaren zijn weggevallen, 

waren er een paar met een hoog profiel. Recentelijk stopten 

onder meer Nokia Comes With Music en het pas een jaar 

eerder met veel tromgeroffel aangekondigde Sky Songs, terwijl 

in Nederland concertvideodienst Fabchannel het niet redde. 

Social mediasite MySpace staat momenteel onder grote druk. 

“Ik vraag me weleens af of voldoende bij die mislukkingen is 

stilgestaan en er dus iets van geleerd is”, merkt Jopling op. 

“Elk van deze diensten had in mijn ogen kunnen slagen, maar 

misschien was de timing niet goed.”

Kritische factoren
Hij onderscheidt een aantal potentiële oorzaken voor het 

mislukken van pogingen tot innovatie: “Vaak ontbreekt het 

aan creativiteit bij de initiatiefnemers. Die vragen dan aan de 

muziekindustrie wat de bedoeling is, maar daar weet men het 

ook niet. Er is dus geen gedeelde visie op de toekomst, wat 

voortkomt uit een gebrek aan kennis van wat de consument 

wil. Komt de dienst wel van de grond, dan worden vaak te 

weinig middelen (geld en personeel) ingezet om die goed te 

ontwikkelen en in de markt te zetten. Ook is er een gebrek 

aan openheid en kennisdeling, waardoor via de media allerlei 

indianenverhalen de wereld in komen. Dat schaadt zowel het 

platform als de industrie.” Als voorbeeld van dat laatste punt 

noemt hij het bericht dat Lady Gaga, nadat haar muziek een 

miljoen keer via Spotify gestreamd was, $167 overgemaakt 

gekregen zou hebben.

Als de grootste problemen van de muziekindustrie worden 

piraterij en kannibalisering (van digitale verkrijgbaarheid op 

fysieke verkopen) genoemd. Uit onderzoek van de BPI blijkt 

echter dat ‘slechts’ een derde van de (Engelse) consumenten 

muziek downloadt van p2p-netwerken. Jopling concludeert 

dat de kansen en mogelijkheden dus groter zijn dan gedacht. 

Zeker aangezien er op dit moment, naast de belangrijkste 

diensten (iTunes en Spotify), nog maar een paar andere initia-

tieven van enig belang zijn.
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De BPI trekt uit het onderzoek van UK Music de volgende 
conclusies, en geeft die ook in advies mee aan haar leden:

•  Onlinemuziekdiensten en de muziekindustrie moeten inhoudelijk samenwerken 

 en een gedeelde visie op de toekomst ontwikkelen

•  Dat vereist meer openheid tussen platforms en de industrie

•  De muziekbranche moet innovaties door anderen mogelijk maken 

 en commercieel succesvol maken 

•  Er moeten manieren worden bedacht om technologische ontwikkelingen 

 in het voordeel van de muziekindustrie te laten werken

•  Dat vereist kennis van de wensen van de consument en de wil en flexibiliteit 

 om daarop in te spelen

•  Er moet geleerd worden van mislukte initiatieven

•  Er moeten voldoende middelen ingezet worden om nieuwe diensten 

 goed te ontwikkelen en in de markt te zetten

•  Digitale platforms moeten beter aansluiten op de consumentenbehoeften 

 en ondersteuning bieden bij alle vormen van muziekgebruik

•  Er moeten door muziekdiensten en –industrie gezamenlijke campagnes 

 worden ontwikkeld

•  Diensten moeten constant worden aangepast aan veranderende wensen 

 en omstandigheden

Segmentatie
Op basis van een marktanalyse heeft de BPI groepen consu-

menten geïdentificeerd, elk met hun eigen muzikale behoeften 

(fysiek of digitaal) en elk met hun eigen bereidheid om daar al 

dan niet voor te betalen. Op basis van die informatie kunnen 

gaten in de markt geïdentificeerd worden. Uit dit onderzoek 

blijkt dat het digitale muziekgebruik van de consument het vol-

gende patroon kent: ontdekking > toegang > bezit > beheer > 

genot. Van de bestaande diensten voorziet bijna geen enkele in 

alle stadia. Daardoor moeten consumenten meerdere diensten 

naast elkaar gebruiken. Voor de meesten is dat teveel gedoe, 

wat gemiste kansen oplevert voor de muziekindustrie.

Naar aanleiding van deze constatering heeft de BPI onderzocht 

wat de diverse onderscheiden consumenttypen in alle 

gevonden stadia voor specifieke wensen en verwachtingen 

hebben. Deze heeft de organisatie vergeleken met het aanbod 

van de bestaande platforms. Zo ontstond een matrix die

precies duidelijk maakt op welke punten de verschillende 

diensten zichzelf nog kunnen verbeteren. De volgende stap 

zal zijn dat de BPI zijn bevindingen gaat delen met de 

bestaande (en nieuwe) digitale services (in Groot-Brittannië), 

zodat die de geïdentificeerde kloven kunnen overbruggen. 

Daardoor moeten platforms ontstaan die beter aansluiten 

op de consumentenbehoeften.

Stappenplan
De BPI onderscheidt in dit innovatieproces drie stappen, die 

innovatoren en de muziekindustrie gezamenlijk moeten zetten:

•  Productontwikkeling: op basis van gedeelde (feiten)kennis 

 en een analyse van de potentie en impact van de dienst

•  Commerciële onderhandelingen: het sluiten van de 

 daadwerkelijke deal is een stuk makkelijker als alle partijen 

 over dezelfde informatie beschikken

•  Marketing en uitvoering: gezamenlijke campagnes 

 en de dienst blijven aanpassen aan veranderende wensen 

 en omstandigheden

De voorzetten van de BPI lijken hun eerste vruchten al af te 

werpen. Jopling maakte bekend dat de (Britse) muziekindustrie 

dit voorjaar met Spotify om tafel gaat en dat dit zal leiden 

tot een gezamenlijke marketingcampagne. Daarbij zal de 

streamingdienst dit jaar ook meer nadruk gaan leggen op 

de mogelijkheid om via het platform muziek te downloaden.

De weg naar succes
Essentieel voor het slagen van een muziekdienst is dat de 

partners de markt kennen en hun aanbod daarop afstemmen. 

Het gaat om simpele vragen (op welke consument richt de 

dienst zich, wat zijn zijn wensen, welke toegevoegde waarde 

wordt geboden en wie zijn de concurrenten?), die vaak over 

het hoofd worden gezien. Maar alleen als dat soort vragen 

beantwoord is, kan op bestaande consumentenbehoeften 

worden ingespeeld en kunnen gaten in de markt worden 

opgevuld.

Deze conclusies en aanbevelingen gelden natuurlijk niet alleen 

voor Groot-Brittannië, maar ook voor Nederland…



Speciale Edison
Het Edisonjaar trapte officieel af met een speciale uitreiking aan 

Herman van Veen in maart. Tijdens de viering van diens 65ste  

verjaardag in het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam 

kreeg hij de Edison Oeuvreprijs Kleinkunst overhandigd 

door collega Paul van Vliet. Daarmee kwam Van Veens 

Edisonteller op negen te staan. De Edison Stichting roemde de 

veelzijdigheid van de, in Utrecht geboren artiest en benadrukte 

diens exceptionele verdiensten voor de Nederlandse muziek. 

De oeuvreprijs voor kleinkunst wordt slechts incidenteel 

uitgereikt. Eerder viel Ramses Shaffy deze eer ten deel.

Klassiek (18 juni)
Voor Edison Klassiek werd uitgeweken naar het chique 

Kurhaus aan de boulevard van Scheveningen. Een historische 

locatie voor de Edison, aangezien hier vanaf 1961 een aantal 

keer het Grand Gala du Disque Populaire plaatsvond. 

Ook dit jaar werkte de Edison Stichting weer nauw samen met 

de AVRO. De omroep versloeg het evenement niet enkel live 

op Nederland 2, maar zette het ook in als onderdeel van 

het Festival Classique, dat zich in het centrum van Den Haag 

voltrok. Tijdens het programma besteeg een keur aan 

internationale artiesten en orkesten de bühne. 

Zo konden de genodigden genieten van het Amsterdam 

Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson, 

Ernst Reijseger, Alexandre Tharaud, 

Slagwerkgroep Rotterdams Philharmonisch Orkest, 

L’Ensemble L’Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar, 

Rudolf Koelman, Kearstin Piper Brown en Kevin Short. 

De Franse componist en dirigent Pierre Boulez (1925) werd 

geëerd met de oeuvreprijs, die hij twee dagen eerder al in 

ontvangst had genomen in het Amsterdamse Concertgebouw. 

Via een videoboodschap maakte hij zijn genoegen kenbaar 

aan de aanwezigen in het Kurhaus. Boulez en de Edison zijn 

overigens geen vreemden van elkaar, de Fransman won de 

prijs al negentien (!) keer eerder. De presentatie van de avond 

was in handen van AVRO-coryfee Hans van den Boom en 

de vakjury stond onder voorzitterschap van Stef Collignon. 

Edison Klassiek vindt in 2011 op 16 juni plaats in Den Haag.

Pop (3 oktober)
De jury voor Edison Pop werd in 2010 voorgezeten door Leo 

Blokhuis, die samen met een aantal collega-muziekjournalisten 

voor de lastige keuze stond om uit het grote aanbod nationale 

popartiesten de genomineerden en winnaars voor de diverse 

prijscategorieën te selecteren. Daarnaast kon het Nederlands 

publiek bepalen welk album en welke song een prijs verdien-

den door te stemmen op de website van de Edison Stichting. 

De nominaties werden op 1 september bekendgemaakt in de 

Euromast te Rotterdam. Naast de landelijke muziekpers waren 

er ook tal van artiesten aanwezig. Kanshebbers op een prijs, 

Tim Knol en Laura Jansen, betraden zelfs het podium om een 

aantal songs ten gehore te brengen.    
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Het was een bewogen jaar voor de Edison. 

De vermaarde muziekprijs vierde in 2010 namelijk 

zijn vijftigjarig jubileum. Naast de drie jaarlijkse 

muziekevenementen werd de website vernieuwd 

en een boek uitgegeven over de felbegeerde muziekprijs.  

Al sinds 1960 wordt de Edison, een bronzen beeld 

ontworpen door beeldhouwer Pieter d’Hont, 

uitgereikt aan artiesten voor 

‘geluidsdragers van bijzondere kwaliteit’. 

Daarmee is het ’s lands oudste en 

meest prestigieuze muziekprijs, 

qua allure vergelijkbaar met de Amerikaanse Grammy, 

de Engelse Brit Award of de Duitse Echo. 

Evenals in 2009 organiseerde de Edison Stichting 

afgelopen jaar drie muziekevenementen, 

te weten Edison Klassiek, Pop en Jazz/World.

Edison 2010



Een maand later vond Edison Pop voor het tweede jaar op 

rij plaats in het Rotterdamse Beurs-World Trade Center. Een 

feestelijk tintje voor het vijftigjarig jubileum kwam uit koninklijke 

hoek: niemand minder dan HKH Prinses Máxima maakte deel 

uit van de achthonderd genodigden. Daphne Bunskoek pre-

senteerde het programma met liveoptredens van de winnaars 

3JS, Tim Knol, Caro Emerald, Kane en Nynke Laverman en 

de genomineerden Di-Rect, Bertolf en Lisa Loïs. Het officiële 

draaiboek werd feestelijk afgesloten door oeuvreprijswinnaar 

Rowwen Hèze, die twee van zijn bekendste nummers ver-

tolkte. ’s Avonds zond Veronica een samenvatting uit van de 

meer dan geslaagde avond. De organisatie van Edison Pop 

was, net als vorig jaar, in handen van 150dB en Mindsetting 

en werd in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam 

gerealiseerd.

Edison Pop vindt in 2011 op 2 oktober plaats in Rotterdam.

Jazz/World (11 november)
Edison Jazz/World werd voor de vierde keer in het 

Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven gehouden. 

In samenwerking met tijdschriftuitgeverij BCM, onder andere 

bekend van het gespecialiseerde jazzmagazine Jazzism, 

werd een elegante avond met een schare aan interessante 

muzikanten op poten gezet. Zo betraden onder andere 

Lionel Louéké, Peter Beets, het Rosenberg van Mullem Trio en 

publieksfavoriet Rob van de Wouw het podium om ieder een 

tweetal stukken te spelen voor het enthousiaste publiek, 

dat bestond uit genodigden en betalende toehoorders. 

De artiesten werden allen begeleid door het Metropole Orkest 

onder leiding van Vincent Mendoza. Een postume 

Edisonuitreiking was er voor de befaamde gipsyjazzgitarist 

Django Reinhardt (1910-1953), wiens totaaloverzicht Manoir 

de ses rêves zodoende een plaats veroverde in de lijst 

‘Bijzondere uitgaven van historische aard’. Het tweede deel 

van het programma werd gevuld door oeuvreprijswinnares 

Chaka Khan, die een bloemlezing uit haar oeuvre vertolkte. 

Radio 6-journalist Co de Kloet verzorgde net als vorig jaar 

de presentatie van het evenement en zijn collega, juryvoorzitter 

Vincent van Engelen, zond vanuit de foyer van het 

muziekcentrum live uit op de radio. 

Edison Jazz/World vindt in 2011 op 16 november plaats 

in Eindhoven.

Site en boek
Naast de drie geslaagde muziekevenementen heeft de Edison 

Stichting in 2010 haar website (www.edisons.nl) vernieuwd 

en aangevuld. In het archief zijn inmiddels alle prijswinnaars 

van de afgelopen jaren terug te vinden, incluis biografie, 

foto’s, filmpjes en links naar officiële websites of social media. 

Ook kunnen bezoekers via de site stemmen op de 

genomineerden voor de diverse publieksprijzen. 

Om het vijftigjarig jubileum extra kracht bij te zetten, 

bracht de Edison Stichting op 24 november een boek uit, 

getiteld 50 Jaar Edison 1960-2010, de geschiedenis 

van de muziekprijs van Nederland. 

Het in LP-formaat vormgegeven naslagwerk bevat 

een totaaloverzicht van alle prijswinnaars, tal van anekdotes 

over artiesten, presentatoren en organisatoren en honderden 

foto’s. Het voorwoord is geschreven door Willem Duys, 

die daarin de Edison liefkozend zijn ‘kleine bronzen kindje’ 

noemt en jarenlang betrokken is geweest bij de organisatie 

van de muziekprijs. Op de avond van 24 november werd 

het boek aan de media gepresenteerd in audiovisueel 

archiefgebouw Beeld & Geluid te Hilversum. 

Directeur van de NVPI en Edison Stichting Paul Solleveld, 

Leo Blokhuis en Stef Collignon verzorgden de presentatie 

van het programma en het Volendamse collectief 3JS vertolkte 

liedjes van Edison-winnaars Rita Reys, Rob de Nijs en 

Marco Borsato, die allen aanwezig waren om de eerste 

exemplaren in ontvangst te nemen. Een zeer waardige 

afsluiting van een productief en succesrijk 2010.

Fotografie Klassiek: Ton Kastermans Fotografie

Fotografie Pop: Paul Bergen

Fotografie Jazz/World: Eric Waterschoot / BCM
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Een passage uit het Visiedocument Filmbranche, dat door 

NVPI werd opgesteld en gold als uitgangspunt voor het 

TNO-onderzoek naar de mogelijkheden van digitale distributie. 

Het onderzoek werd in de loop van 2010 uitgevoerd en viel 

binnen TNO’s Branche Innovatie Programma, dat gestimuleerd 

wordt door het Ministerie van Economische Zaken,  

Landbouw en Innovatie. 

TNO heeft zich voornamelijk gericht op de kansen en 

mogelijkheden die een legaal filmaanbod biedt. Er is gekeken 

naar de positie van filmdistributeurs in de waardeketen en 

naar de motivaties, attitudes en zienswijzen wat betreft de 

huidige service van Video on Demand (VoD), aangeboden 

door kabeltelevisieaanbieders UPC, Ziggo, KPN en Tele2. 

Tevens heeft TNO de omvang en de belangrijkste aanbie-

ders van illegale content achterhaald. Ook zijn er ijkpersonen 

uitgewerkt, zoals de ‘doorsnee bioscoopganger’ en ‘doorsnee 

downloader’. TNO is tot een aantal relevante conclusies 

gekomen over de huidige staat van de filmindustrie en piraterij.

Filmindustrie
Ter inleiding: De filmindustrie is een unieke omgeving, 

waarin ontzettend grote bedragen worden geïnvesteerd. 

Het productiebudget komt vaak uit verschillende bronnen, 

die eerst overtuigd moeten worden van het potentiële succes 

van de desbetreffende film. Het inkomstenmodel dat 

de filmbranche hanteert, is gebaseerd op het recht 

van Intellectueel Eigendom. Om de productiekosten 

terug te verdienen, wordt eerst gekeken hoe een film 

in het thuisland scoort, alvorens hem wereldwijd uit 

te brengen. Een vorm van risicoverdeling waardoor 

de positionering en marketing van verdere distributie 

in andere landen geoptimaliseerd kan worden. 

Als de film eenmaal uit de bioscoop is, volgen verhuur 

en verkoop en uiteindelijk (betaal)televisie. 

Morrelen aan dit model blijkt in de praktijk lastig, niet enkel 

vanwege de eerdergenoemde risicoverdeling, maar meer 

nog omdat het een herverdeling van de inkomsten 

bewerkstelligt. Als de film eerder op dvd of Blu-ray verschijnt, 

lopen bioscoopexploitanten inkomsten mis. Zoals gezegd 

biedt digitale distributie legale en illegale mogelijkheden. 

Een legaal digitaal aanbod via VoD bevordert niet 

noodzakelijkerwijs piraterij, omdat illegale kopieën reeds 

verkrijgbaar zijn vóór het officiële releasemoment en 

afkomstig zijn uit regio’s waar de film al uit is. 

Downloaden
Een erg hoopvolle uitkomst van het onderzoek is dat 

de doorsnee downloader meer geïnteresseerd is in films, 

vaker de bioscoop bezoekt en meer dvd’s koopt, 

dan niet-downloaders. Het is dus een echte liefhebber.

Op dit punt valt derhalve een wereld te winnen als men 

een passend legaal alternatief biedt dat daadwerkelijk 

iets toevoegt aan het illegale aanbod. 

Dankzij de externe consumentanalyse zijn de verschillende 

mogelijkheden van legale distributie duidelijker geworden. 

Mensen besteden steeds meer tijd op het internet, 

maken meer gebruik van interactieve diensten en zijn 

bereid hier steeds meer geld aan uit te geven. 

Geholpen door verschillende technologische verbeteringen 

is de mogelijkheid om video via het internet te distribueren 

in de afgelopen jaren de kinderschoenen ontgroeid. 

De introductie van televisies die verbonden zijn met internet 

biedt de filmindustrie bovendien grote mogelijkheden. 

Maar door de verbeteringen op digitaal vlak wil de consument 

ook meer controle krijgen waardoor verschillende 

verschuivingen in consumentengedrag duidelijk worden. 

Een deel van deze veranderingen schrijft de industrie toe aan 

het UltraViolet-initiatief, een systeem dat de mogelijkheid biedt 

om aangekochte titels op meerdere apparaten te bekijken. 

       

De  mogelijkheden 
                van 
         Video on Demand

Innovatie in de filmbranche

Ofschoon de ticketverkoop  

van bioscopen een lichte 

stijging vertoont, staan 

de inkomsten uit de verhuur 

en verkoop van films onder druk. 

Distributeurs zijn daarom 

op zoek naar een manier 

om deze trend te keren 

en de omzet weer te vergroten. 

TNO onderzocht, 

in samenwerking met NVPI, 

de kansen van digitale distributie.

Digitalisering en convergentie hebben er toe 

geleid dat het inmiddels technisch mogelijk 

is om altijd en overal alle vormen van digitale 

content te consumeren. Ondertussen is deze 

technische werkelijkheid dan ook de norm 

geworden voor veel consumenten. 

Daar waar legale alternatieven afwezig zijn, 

of door de consument als niet interessant 

worden afgedaan, is een parallelle markt 

met illegaal aanbod ontstaan. 

De uiteindelijke doelstelling is dan ook om 

een gezonde markt voor digitale content 

te creëren, waarop consumenten op een 

optimale manier worden bediend en aan 

de andere kant worden ontmoedigd om voor 

illegale alternatieven te kiezen. Hiervoor zijn 

commercieel attractieve modellen nodig 

die de gebruiker te allen tijde voorzien van 

de content die hij of zij op dat moment 

wil consumeren. Daar staat echter tegenover 

dat reeds bestaande en nieuwe 

businessmodellen beschermd dienen 

te blijven tegen piraterij. Om deze doelen 

te bereiken is een innovatieslag nodig 

binnen de branche. 
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Video on Demand
Over het huidige VoD-aanbod en de positie daarvan in de 

waardeketen van de filmindustrie worden in het onderzoek 

van TNO de volgende conclusies getrokken. 

Het gehandhaafde releasemodel, dat het patroon bioscoop, 

dvd, (betaal)televisie volgt, zorgt ervoor dat het assortiment 

van VoD-aanbieders uit voornamelijk oude films bestaat. 

Een paar recente titels daargelaten. Ongeveer de helft van 

de top 25-films van het laatste jaar zijn beschikbaar bij 

sommige aanbieders, maar enkel een handjevol van 

de best verdienende films van de afgelopen drie jaar. 

Meer dan vijftig procent is ouder dan zes jaar en dertig procent 

ouder dan tien jaar. Verder worden veel taken, die filmdistribu-

teurs in de fysieke wereld zelf uitvoerden, in het digitale domein 

overgedragen aan andere partijen in de waardeketen. 

De filmdistributeurs verlaten zich vervolgens op het succes van 

die partijen. Een ander punt van kritiek, dat naar voren komt in 

het onderzoek, is dat VoD allerminst als prioriteit geldt voor 

de meeste aanbieders. Ze zijn drukker met het binnenhalen 

van zogenaamde ‘triple play subscribers’, consumenten 

die een servicepakket bestaande uit telefoon, televisie en 

internet nemen, dan met het verkopen van individuele 

contentitems zoals films. TNO adviseert een actievere rol 

in het aanbieden van content aan iedere VoD-aanbieder 

die geïnteresseerd is in het herverkopen van films. 

Conclusies
Uit het consumentenonderzoek naar de huidige VoD-services 

kwamen de volgende zaken naar voren: VoD moet een eigen, 

individuele propositie in de markt krijgen. De service wordt nu 

ervaren als een tweede keuze na standaard televisie. 

Om dit te bewerkstelligen moet een uniek verkoop- en 

promotiepunt in vergelijking tot ‘normale’ televisie worden 

gecreëerd. De meeste niet-gebruikers zijn namelijk niet of 

nauwelijks op de hoogte van het bestaan van VoD of de prijs 

ervan. Bovendien koesteren ze de negatieve verwachting 

hun televisiegedrag aan te moeten passen. Verschillende 

prijsniveaus en promotiecampagnes zouden er bovendien 

voor zorgen de drempel te verlagen om VoD te gebruiken 

en het bekender te maken. Hierbij is het van belang dat het 

moment van aankoop en consumptie wordt losgekoppeld.

VoD vereist actieve distributie omdat het een low involvement 

product is. Verder kan het beschikbaar worden gesteld 

op meerdere apparaten, zoals met het internet verbonden 

televisies, Blu-ray-spelers en spelcomputers. Tevens is het 

verlagen van de toegangsbarrières voor nieuwe aanbieders 

daarom erg belangrijk. Voor potentiële kleine aanbieders 

moet de industrie wellicht haar model herzien en aanpassen.  

De resultaten van TNO zijn inmiddels overgenomen door het 

VoD-platform, dat in de loop van 2010 door de filmindustrie 

is opgericht. 

Gezonde markt voor digitale content
Recent onderzoek door TNO en NVPI stelt vast dat de snelle 

ontwikkelingen in digitale distributie de contentaanbieders en 

–distributeurs voor nieuwe uitdagingen stelt. De opgave daarbij 

is het creëren van een gezonde markt voor digitale content, 

die consumenten adequaat kan bedienen en een tegenwicht 

vormt voor illegale praktijken, zoals digitale piraterij. VoD is 

volgens het onderzoek een goede en kansrijke oplossing.

Meer uitleg gewenst
De huidige partners van de stichting zijn elk voor zich al actief 

op het gebied van VoD. De samenwerking die nu tot stand is 

gekomen, zal dat niet veranderen. 

Volgens Daniëlle Tamis, woordvoerder van de stichting, 

is er sprake van een volwassen technische infrastructuur 

voor het ‘streamen’ van video over kabel en internet. 

“Dat biedt de hele sector enorme mogelijkheden en 

consumenten gebruiksgemak.” 

Het bewustzijn van VoD ligt in Nederland ongeveer op het 

Europees gemiddelde, terwijl consumenten in Nederland 

in hun feitelijk gebruik achterlopen. “De sector is overtuigd 

van het grote potentieel,’ vervolgt Tamis. ‘Maar om dat 

te realiseren, moeten we consumenten beter en vaker 

uitleggen wat ‘on demand’ voor hen betekent en hoe zij 

er gebruik van kunnen maken.” 

Over Stichting Video on Demand 
De Stichting Video on Demand is onlangs opgericht op initiatief 

van een aantal digitale contentaanbieders en –distributeurs. 

Doelstelling is het vergroten van de kennis onder een breed 

publiek van VoD en het populariseren van het gebruik daarvan 

in Nederland. De stichting fungeert als centraal informatiepunt 

voor de ontwikkelingen op het gebied van VoD en als 

woordvoerder voor de binnen de stichting gebundelde 

belangen van de betrokken partners. 

Video on Demand is een verzamelbegrip 

voor een groot aantal uiteenlopende 

manieren om ‘op bestelling’ van films, 

tv-programma’s en andere videocontent 

te genieten, wanneer en waar dat is gewenst. 

Behalve op televisies via kabel of internet 

is VoD ook mogelijk op laptops en notebooks, 

spelcomputers, tablets en mobiele telefoons. 

Een betrekkelijke nieuwkomer is de zogeheten 

connected televisie. Die is ook voorzien van 

VoD-, internet-, gaming-, social networking- 

en entertainmentmogelijkheden.

Nederlandse consumenten maken steeds meer gebruik van online

interactieve diensten. De meesten van hen weten echter nog weinig 

over het vinden, bestellen en bekijken van speelfilms, tv-series en overige 

videocontent ‘on demand’. Reden voor Warner Home Video Benelux, 

Walt Disney Studio’s Home Entertainment, Sony Pictures Home

Entertainment, Universal, A-film Home Entertainment, Dutch Filmworks, 

Ziggo, UPC, KPN en Samsung Electronics Benelux de handen ineen 

te slaan om VoD een grotere bekendheid onder een breed publiek 

te geven. Uiteindelijk moet dit leiden tot een frequenter gebruik 

van het totale aanbod. De betrokken bedrijven hebben daarvoor 

onlangs de Stichting Video on Demand opgericht. 

Dit voorjaar zal een landelijke promotiecampagne van start gaan. 

Aanbieders en distributeurs van digitale 

videocontent gaan samenwerken 

om Video on Demand (VoD) 

op de kaart te zetten



         ALBUMS (FYSIEK)    
    
 1 CARO EMERALD  DELETED SCENES FROM THE CUTTING ROOM FLOOR ROUGH TRADE 

 2 MARCO BORSATO DROMEN DURVEN DELEN RODEO MEDIA

 3 NICK & SIMON FIER ARTIST & COMPANY

 4 JAN SMIT LEEF ARTIST & COMPANY 

 5 K3 MAMASE! STUDIO 100

 6 JOHN MAYER BATTLE STUDIES SONY 

 7 VARIOUS ARTISTS 538 HITZONE 54 SONY  

 8 GIPSY KINGS THE BEST OF SONY

 9 BASEBALLS STRIKE WARNER

 10 ILSE DELANGE NEXT TO ME UNIVERSAL

         TRACKS (DOWNLOADS)    
    
 1 YOLANDA BE COOL FT D CUP WE NO SPEAK AMERICANO SNEAKERZ   

 2 CARO EMERALD A NIGHT LIKE THIS ROUGH TRADE   

 3 STROMAE ALORS ON DANSE UNIVERSAL   

 4 SHAKIRA FT FRESHLYGROUND WAKA WAKA (This time for africa) fi fa 2010 wc song SONY   

 5 MARCO BORSATO & GUUS MEEUWIS SCHOUDER AAN SCHOUDER UNIVERSAL   

 6 KANE NO SURRENDER UNIVERSAL   

 7 WESLEY YOU RAISE ME UP UNIVERSAL   

 8 TRAIN HEY, SOUL SISTER SONY   

 9 DAVID GUETTA FT KID CUDI MEMORIES EMI   

 10 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING UNIVERSAL   

         PC GAMES    
    
 1 WORLD OF WARCRAFT / CATACLYSM PC ACTIVISION BLIZZARD   

 2 CALL OF DUTY / BLACK OPS PC ACTIVISION BLIZZARD   

 3 STARCRAFT 2 / WINGS OF LIBERTY PC ACTIVISION BLIZZARD   

 4 THE SIMS 3 PC ELECTRONIC ARTS   

 5 CALL OF DUTY / MODERN WARFARE 2 PC ACTIVISION BLIZZARD   

 6 ROLLERCOASTER TYCOON 3 PC NAMCO BANDAI   

 7 BATTLEFIELD/BAD COMPANY 2 PC ELECTRONIC ARTS   

 8 THE SIMS 3 / AMBITIES PC ELECTRONIC ARTS   

 9 COMMAND & CONQUER 4 /TIBERIUM TWILIGHT PC ELECTRONIC ARTS   

 10 THE SIMS 2 PC ELECTRONIC ARTS   

 CONSOLE GAMES    
    
 1 CALL OF DUTY / BLACK OPS PS3 ACTIVISION BLIZZARD   

 2 NEW SUPER MARIO BROS NINT. WII NINTENDO   

 3 FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS   

 4 CALL OF DUTY / BLACK OPS X-BOX 360 ACTIVISION BLIZZARD   

 5 SUPER MARIO GALAXY 2 NINT. WII NINTENDO   

 6 CALL OF DUTY / MODERN WARFARE 2 PS3 ACTIVISION BLIZZARD   

 7 RED DEAD REDEMPTION PS3 TAKE -TWO INTERACTIVE   

 8 GRAN TURISMO 5 PS3 SONY   

 9 MARIO KART + WHEEL NINT. WII NINTENDO   

10  WII FIT PLUS + BALANCE BOARD NINT. WII NINTENDO   

 BLU-RAY MOVIE    
    
 1 AVATAR FOX   

 2 2012 SPHE   

 3 LIFE JUST BRIDGE   

 4 ALICE IN WONDERLAND 2010 WDSHE   

 5 INGLOURIOUS BASTERDS UPB   

 6 KOMT EEN VROUW BĲ  DE DOKTER VIDEO FILM EXPRESS   

 7 SHERLOCK HOLMES 2010 WHV   

 8 PRINCE OF PERSIA / THE SANDS OF TIME WDSHE   

 9 INCEPTION WHV   

10 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT SPHE   

 DVD MOVIE    
    
 1 KOMT EEN VROUW BĲ  DE DOKTER VIDEO FILM EXPRESS   

 2 INGLOURIOUS BASTERDS UPB   

 3 AVATAR FOX   

 4 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT SPHE   

 5 STORM UPB   

 6 MAMMA MIA THE MOVIE UPB   

 7 OORLOGSWINTER VIDEO FILM EXPRESS   

 8 2012 SPHE   

 9 ALICE IN WONDERLAND 2010 WDSHE   

 10 TOY STORY 3 WDSHE   
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 STARCRAFT 2 / WINGS OF LIBERTY PC ACTIVISION BLIZZARD    STARCRAFT 2 / WINGS OF LIBERTY PC ACTIVISION BLIZZARD   

 THE SIMS 3 PC ELECTRONIC ARTS    THE SIMS 3 PC ELECTRONIC ARTS   

 CALL OF DUTY / MODERN WARFARE 2 PC ACTIVISION BLIZZARD    CALL OF DUTY / MODERN WARFARE 2 PC ACTIVISION BLIZZARD   

 ROLLERCOASTER TYCOON 3 PC NAMCO BANDAI    ROLLERCOASTER TYCOON 3 PC NAMCO BANDAI   

 BATTLEFIELD/BAD COMPANY 2 PC ELECTRONIC ARTS    BATTLEFIELD/BAD COMPANY 2 PC ELECTRONIC ARTS   

 THE SIMS 3 / AMBITIES PC ELECTRONIC ARTS    THE SIMS 3 / AMBITIES PC ELECTRONIC ARTS   

 COMMAND & CONQUER 4 /TIBERIUM TWILIGHT PC ELECTRONIC ARTS    COMMAND & CONQUER 4 /TIBERIUM TWILIGHT PC ELECTRONIC ARTS   

 CALL OF DUTY / BLACK OPS PS3 ACTIVISION BLIZZARD   

 NEW SUPER MARIO BROS NINT. WII NINTENDO   

 FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS    FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS    FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS   

 CALL OF DUTY / BLACK OPS PS3 ACTIVISION BLIZZARD    CALL OF DUTY / BLACK OPS PS3 ACTIVISION BLIZZARD    CALL OF DUTY / BLACK OPS PS3 ACTIVISION BLIZZARD   

 NEW SUPER MARIO BROS NINT. WII NINTENDO    NEW SUPER MARIO BROS NINT. WII NINTENDO    NEW SUPER MARIO BROS NINT. WII NINTENDO   

 FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS    FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS    FIFA 11 PS3 ELECTRONIC ARTS   

  WII FIT PLUS + BALANCE BOARD NINT. WII NINTENDO   

 AVATAR FOX    AVATAR FOX   



                                 Afspraken over 
                                PEGI communicatie
                   In Nederland bestaat de bijzondere situatie 

dat twee organisaties zich bezighouden met PEGI, 

het Europese voorlichtingssysteem voor games: de NVPI 

en het NICAM. Als Nederlandse tak van ISFE is de NVPI 

mede-eigenaar van PEGI en vertegenwoordigt het de 

game-industrie in Nederland. Het NICAM verzorgt in opdracht 

van ISFE de uitvoering van PEGI, zowel internationaal als 

in Nederland. Vooral wat betreft de communicatie was 

er sprake van een overlapping van de taken van beide 

instellingen. In 2010 zijn hierover afspraken gemaakt met 

als doel de belangen van PEGI effectiever te kunnen 

behartigen en het publiek beter voor te lichten. 

In grote lijnen betekent dit dat de NVPI vooral strategisch 

en beleidsmatig communiceert over PEGI en zich richt op 

de voorlichting over de ontwikkelingen in de nationale 

en internationale game-industrie.  

Omdat het Nederlandse publiek PEGI vooral ziet als de 

‘Kijkwijzer voor games’, ligt het voor de hand dat het NICAM 

de uitvoering van de consumentenvoorlichting verzorgt. 

De voorlichtingscampagnes worden wel ontwikkeld in overleg 

en met financiële steun van de NVPI en ISFE. 

Clipcampagne voor retail
In 2010 heeft het NICAM een clipcampagne ontwikkeld 

voor Nederlandse retailbedrijven die games verkopen. 

De campagne ‘Wees wijs met games’ wil ouders op het 

moment van aankoop van games herinneren aan de 

waarschuwingen van PEGI. Dat gebeurt door middel van 

videoclipjes die zowel worden vertoond via narrowcasting 

in de vestigingen als op de online verkoopplatforms van 

de belangrijkste winkelketens met een groot marktaandeel 

wat betreft gameverkopen.

Voor de campagne zijn vijf korte animaties geproduceerd 

die elk aandacht besteden aan mogelijk risicovolle inhoud 

van games, zoals geweld, angst, seks en grof taalgebruik, 

en aan de risico’s van online gamen. Daarnaast is ook een 

langere clip gemaakt waarin deze thema’s zijn samengebracht. 

De campagne speelt in op de behoefte van retailbedrijven 

aan visueel voorlichtingsmateriaal, waarmee niet alleen de 

consument, maar ook het verkopend personeel sterker kan 

worden gemotiveerd om op de leeftijdsgrenzen te letten. 

Bovendien kan PEGI hierdoor beschikken over visueel 

campagnemateriaal dat over een langere periode voor 

meerdere doeleinden inzetbaar is. 

De campagne is inmiddels overgenomen door Free Record 

Shop, Intertoys, Bart Smit en Media Markt. Andere bedrijven, 

zoals bol.com, volgen dit jaar. De clips zullen ook worden 

gebruikt voor een online campagne. Omdat er ook interna-

tionale belangstelling is voor de clips, laat ISFE aangepaste 

versies maken die in het buitenland verspreid kunnen worden.  

PEGI app
Consumentenvoorlichting is ook het doel van een gratis PEGI 

app voor iPhone, iPod Touch, iPad en Android, die door het 

NICAM in 2010 is uitgebracht. Met de PEGI app kunnen 

consumenten een database doorzoeken met alle games 

- inmiddels meer dan 16.000 - die ooit een PEGI-classificatie 

hebben gekregen. De app geeft niet alleen toegang tot 

de PEGI-classificatie en informatie over de reden voor die 

classificatie, maar biedt ook de mogelijkheid recensies en 

screenshots van de game te bekijken, aangeleverd door 

de onafhankelijke website www.eurogamer.net.

De app is beschikbaar in elf Europese talen, 

waaronder Nederlands, en gebruikt automatisch de taal 

van het apparaat waarop het wordt gedownload. 

Hoewel de consument Kijkwijzer al snel omarmde, heeft 

dit niet verhinderd dat het in die tien jaar enkele stormen 

en stormpjes moest doorstaan. Het duurde even voordat alle 

aangesloten leden van de verschillende brancheorganisaties 

de voordelen van het systeem erkenden. Daartegenover lag 

Kijkwijzer in de media en bij enkele politieke groeperingen 

soms onder vuur. Volgens hen werd er te mild geclassificeerd 

door de industrie, want de slager keurde zijn eigen vlees. 

Maar tegenwoordig is er uit die hoek nauwelijks nog discussie 

over de zin en het functioneren van Kijkwijzer.

Kijkwijzer staat in 2011 voor volledig nieuwe uitdagingen, 

want in de afgelopen tien jaar is het medialandschap flink 

overhoop gehaald. De explosieve ontwikkeling van het online 

aanbod van entertainmentproducten ondermijnt de regelgeving 

en afspraken waarmee we jongeren willen beschermen 

tegen schadelijk beeldmateriaal. 

Hoe kan Kijkwijzer een rol blijven 

spelen als kinderen op elk 

gewenst moment van 

de dag op hun iPhone 

of iPad zowat alles 

kunnen zien of elke game 

kunnen spelen? Waarom 

zouden andere traditionele 

aanbieders zich wel aan de 

regels moeten houden? 

Dat is het debat dat 

nu gevoerd wordt 

en belangrijk zal zijn 

voor de komende

tien jaar van Kijkwijzer.   
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     PEGI activiteiten

Wees
    wijs 
  met games

     PEGI activiteiten

  met games

        Tien jaar Kijkwijzer  

De slager die zijn 
eigen vlees keurt

Afgelopen maart was het tien geleden 

dat Kijkwijzer van start ging. Eerst voor 

bioscoopfilms en video’s/dvd’s, 

enkele maanden later ook voor 

alle televisieprogramma’s. 

Kijkwijzer kon ontstaan dankzij 

een unieke samenwerking tussen 

de verschillende entertainment-  

en mediabranches én de overheid. 

Nederland kreeg daarmee 

als enige land ter wereld 

een uniform classificatiesysteem voor

 alle toenmalige audiovisuele media. 

Bijzonder bovendien omdat 

het een systeem is op basis van 

zelfregulering; nog altijd wordt 

in de meeste landen geclassificeerd 

door instituten van de overheid. 

Dankzij de voorlichtingscampagnes, 

die branchebreed werden ondersteund,

 werd Kijkwijzer al snel een household name 

en kreeg het van ouders het vertrouwen. 

Niet voor niets stond Kijkwijzer model 

voor het Europese classificatiesysteem 

van games: PEGI.

                                 Afspraken over 
                                PEGI communicatie
                   In Nederland bestaat de bijzondere situatie 

dat twee organisaties zich bezighouden met PEGI, 
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8ball Music

A.W. Bruna Uitgevers BV

Activision Blizzard Benelux BV

A-Film Distribution BV

AG Music BV

ANWB Media

Armada Music BV

Artist & Company

Basta Audiovisuals

Bethesda Softworks a division of Zenimax Benelux BV

Biblion Uitgeverij

Black Hole Recordings BV

BMT Crisis Music BV

Bohn Stafleu van Loghum BV

Bones Records

Casual Solution BV

Challenge Records International BV

Channel Classics Records BV

Cloud 9 Music BV

CNR Entertainment BV

Coast to Coast BV

Coda Nederland

Cooperativa DINÁmica U.A.

CoraZong Records

Corbeau Music Masters BV

Dasoptical

De Haske Sound Services BV

Dee 2 Records BV

Disney Interactive Studios

Dutch FilmWorks BV

Electronic Arts Nederland BV

EMI Music Netherlands BV

Epitaph Europe BV

Flow Records BV

Harmonia Mundi Nandi BV

Het Spectrum BV

IDVD

Kluwer BV

Lessing Holding BV

Liedjes

Malmberg BV

Marista Music Company

Mascot Provogue BV

Microsoft Nederland

Mindscape Northern Europe BV

Mirasound Media Services BV

Music & Words (Blue Kapibara)

Muziek Centrum Nederland

Namco Bandai Partners Benelux

News Nederland

Nintendo Benelux BV

Noordhof Uitgevers BV

NRGY Music

O.A.P. Records

Paradox / PAN Records

Paramount Home Entertainment

Pentatone Music BV

Play It Again Sam

Psychonaut Records

Purple Eye Entertainment BV

Red Bullet BV

Reed Business BV

Rough Trade Distribution BV

Sdu Uitgevers BV

SEGA Benelux BV i.o.

Skarster Music Investments C.V.

Sony Computer Entertainment Benelux BV

Sony Music Entertainment Netherlands BV

Sony Pictures Home Entertainment

Source1 Media

Stage Entertainment Productions BV

Strengholt Music Productions BV

Studio 100 NV

Syncoop Producties

T2 Entertainment BV

Take 2 Interactive Benelux BV

Telstar Grammofoonplatenmij. BV

Thieme Meulenhoff

THQ Benelux

Timeless Records BV
TMP Music
Twentieth Century Fox Home Entertainment BV
Twin Video
Ubi Soft Entertainment BV
Universal Music BV
Universal Pictures (Benelux) BV
V2 Records BV
Van Dale Lexicografie
VAN Records/Arising Artist
Visco Muziek- en Reclameproducties BV
Vulcano Records
Walboomers Music
Walt Disney Studios Home Entertainment BV
Warner Bros. Interactive
Warner Home Video (Benelux) BV
Warner Music Benelux BV
World Connection BV
WPG Uitgevers BV
Zware Jongenz Productions
ZYX Music BV

Ledenlijst
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