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Editorial

Verder kĳ ken dan de neus lang is
‘Het businessmodel van de entertainmentindustrie is verouderd en moet 
aangepast worden’. Het bekende mantra van degenen die bescherming 
van het auteursrecht op internet maar niks vinden. Ik vraag me dan altijd 
af of men eigenlijk wel begrijpt hoe dat businessmodel eruit ziet. Dat 
talent het startpunt is. En dat de intensieve ontwikkeling daarvan leidt 
tot productie van het creatieve product. Dat het werk reproduceerbaar is 
en dat dát specifi eke eisen stelt aan de distributie en het businessmodel. 
Dat producenten en uitgevers hun investeringen moeten terugverdienen 
uit de exploitatie en dat diezelfde exploitatie inkomen voor de artiest 
betekent.

Is dat achterhaald? Het lijkt me niet. Het is het businessmodel van de 
hele creatieve industrie. Voor bijvoorbeeld ontwerpen geldt hetzelfde en 
ook daar zien we de kwetsbaarheid voor illegaliteit. De bestrijding van 
nepartikelen is dan ook volledig geaccepteerd. Als het om de bestrijding 
van diezelfde illegaliteit op internet gaat, wordt het ineens moeilijker, 
zoals de discussies rondom ACTA, het blokkeren van The Pirate Bay 
en de speerpuntenbrief ‘Auteursrecht 20@20’ laten zien. Dan heet 
handhaving ineens censuur en wordt ‘vergeten’ dat de bescherming van 
intellectueel eigendom een grondrecht is.

Betekent dat dat de entertainmentindustrie op de spreekwoordelijke 
lauweren moet rusten? Ook dat lijkt me niet. En dat is ook niet wat er 
gebeurt. Er wordt immers volop digitaal gedistribueerd. Producenten 
en uitgevers hebben het echter niet in hun eentje voor het zeggen 
en zijn onder meer afhankelijk van partners - die soms tegenstrijdige 
belangen hebben - en technische mogelijkheden en ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd speelt de economische situatie parten en is fi nanciering van 
risicodragende projecten nog lastiger dan voorheen.

Om de discussie over het auteursrecht in een breder perspectief te 
plaatsen menen we u dit jaar te moeten prikkelen met een ander 
magazine dan u gewend bent. Geen droog verslag van onze activiteiten, 
maar een aantal opiniërende artikelen, geschreven door mensen die 
de industrie en het gesternte waaronder deze werkt kennen en er ook 
nog eens kritisch naar kijken. Wij willen zo een actieve en open bijdrage 
leveren aan de politieke discussie die zich de komende maanden zal 
voltrekken over het auteursrechtbeleid, maar ook over het industrie- en 
cultuurbeleid. We hopen u daarmee meer inzicht te geven in ‘wat er 
speelt’ en roepen politiek Den Haag op om verder te kijken dan de neus 
lang is en de noodzaak van adequate bescherming van het auteursrecht 
op internet  in te zien.

Paul Solleveld
Directeur-voorzitter NVPI
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Thuiskopie keerde in 2010  
€6 miljoen uit. Dat is 300 euro 

per rechthebbende.

Zolang gratis 
downloaden 
gewoon mag, heeft 
een betaald 
alternatief 
bij voorbaat al een 
achterstand.

5 van de 9 films die bij de Oscars 
genomineerd waren als ‘beste � lm’ 
ontvingen � nanciële incentives 
van de Amerikaanse overheid. 

67% van de file-sharers  koopt nooit 
of bijna nooit alsnog de muziek die ze uit illegale bron 

hebben verkregen. 

Het aantal 
nieuwe albums 

dat in Nederland is 
uitgebracht is 
sinds 2004 met 18% 

gedaald. 

Het  aantal 
downloaders uit 
illegale bron werd in 2009 

in Nederland op 5,4 
miljoen geschat. 

Vijftig tot zestig procent 
van de hele koek wordt door 

home-entertainment 
verdiend.

Een radiomodel voor internet is naïef, een 
downloadheffing ronduit schadelijk.

95% van de internetters die een eerste 

waarschuwing van Hadopi ontvangt, stopt 
met illegaal downloaden. 

Er zijn meer dan 13.000 
beroepsmusici in Nederland.

NTB heeft 3000 leden. 

Wilco Wolfers, directeur A-Film en 
voorzitter NVF

Bart Schermer, Considerati

Elsevier, 11 februari 2012

“
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Het digitale aanbod 
ontwikkelt zich 

ondanks de moeilijke 
marktomstandigheden,  

niet dankzij. 

Piraterij 
bestrijden is 
heel iets anders dan 

censuur. 

Het aantal 
nieuwe albums 

dat in Nederland is 
uitgebracht in 
sinds 2004 met 18% 

gedaald. 

Dat er meer streamingdiensten actief worden is goed. 
Concurrentie kan nooit kwaad en houdt 

iedereen scherp. Dit zal resulteren in meer 
betaalde muziekconsumptie.

De jeugd laat de bioscoop steeds vaker links 
liggen. Dat komt door illegaal downloaden. 

Zonder piraterij zouden we de markt 
kunnen verdubbelen. 

Een  neveneffect van de 
vertrouwelijkheid bij de ACTA-onderhandelingen is, dat 
de publieke discussie soms meer over onderwerpen 

gaat die geen deel uitmaken van
ACTA dan over het verdrag zelf.

Ongeveer 600 sites, 
60.000 advertenties en 
60 beunhazen gesloten.

In de discussie lijkt het er vaak op dat 
er keuze moet worden gemaakt tussen een 

vergoedingensysteem en een 
downloadverbod. In principe kunnen ze ook 

prima naast elkaar bestaan.

Er zijn meer dan 13.000 
beroepsmusici in Nederland.

NTB heeft 3000 leden. 

Paul Solleveld, 
directeur-voorzitter NVPI

Wouter Rutten, hoofd 
communicatie NVPI

Martin Jessurun, voorzitter NVPI-Audio

Youry Harvey Bredewold, Pathé

Minister Verhagen en Staatssecretaris Teeven

Internetvrijheid kent beperkingen in 
het belang van de bescherming van de 

rechten van  anderen.
Minister Opstelten

De Volkskrant, 29 maart 2012 

”
BREIN, 2011 
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Interview Rob Stuyt

De huidige Auteurswet is sinds 1912 van kracht, maar er is in die 100 jaar 
veel veranderd. Rob Stuyt, ex-voorzitter Stichting Auteursrechtbelangen 
en voormalig voorzitter van NVPI, maakt de balans op. “Ik heb die eeuw 
niet volledig meegemaakt hoor”, grapt hij al gelijk aan het begin van 
het gesprek, maar Stuyt kan zonder overdrijven een nestor van het 
auteursrecht genoemd worden. 

”
“We kunnen ons niet 
nog langer stilstand 
veroorloven

“Er moet een juridisch raamwerk komen, waarbinnen het 
krachtenveld van handhaving en legaal aanbod zich afspeelt”

Het eerste internationale auteurs-
rechtverdrag (de Berner Conventie) 
dateert al van 1886, dus Nederland 

liep niet bepaald voorop. Stuyt wijt dat aan 
de beperkte rol van Nederland als taalgebied. 
“Veel meer dan Vondel hadden wij de wereld-
literatuur niet te bieden, dus er was weinig 
creatiefs om trots op te zijn. Dat, in combi-
natie met onze koopmansgeest, maakte dat 
men meer geïnteresseerd was in de productie 
en exploitatie van intellectueel eigendom dan 
in het bedenken ervan.” In de praktijk hield 
dit in, dat producenten wel een kopijrecht 
wilden hebben om namaak te voorkomen, 
maar verplichtingen jegens auteurs een stuk 
minder belangrijk vonden. De lobby op de 
bewindslieden, die toen ook al heel sterk was, 
betoogde zelfs dat het auteursrecht tegen het 
nationale belang indruiste. “Er was in Neder-
land dus tamelijk veel verzet tegen de trend 
om tot een internationale regelgeving te ko-
men”, vat Stuyt samen. “Die weerstand loopt 
als een rode draad door de geschiedenis van 
de Auteurswet.”

32 jaar, wel een beetje raar…
Toen het makkelijker werd muziekwerken 
vast te leggen, gingen ook de uitvoerenden 
meetellen. Dat werd al in 1961 internationaal 
geregeld in de Conventie van Rome, maar 
in Nederland liet de Wet op de Naburige 
Rechten (WNR) nog tot 1993 op zich wach-
ten. “Onder andere omdat het Ministerie van 
Cultuur wilde voorkomen dat de omroepen 
geld moesten gaan betalen”, herinnert Stuyt 
zich. “Dat de WNR er uiteindelijk kwam, lag 
mede aan de voortschrijdende techniek, die 
het steeds makkelijker maakte opnamen te 
kopiëren.”

Diezelfde ontwikkeling heeft geleid tot een 
accentverschuiving in de discussie over het 
auteursrecht. “Ten tijde van de invoering van 
de WNR had je voor- en tegenstanders. Lo-
gisch. Maar als het nu over auteursrechten en 
collectief beheersorganisaties gaat, lijkt een 
kamerbrede meerderheid te denken dat er 
sprake is van het pesten van het publiek en 
misbruik van bevoegdheden, wat beteugeld 
moet worden.” Politiek en ook consumenten 
lijken zich dit decennium sowieso meer dan 
ooit bewust van het auteursrecht. Of, zoals 
Stuyt het formuleert: ‘van de mogelijkheden 
om jezelf toegang te geven tot andermans 
creatieve werken’. Het auteursrecht en dege-
nen die daarvoor opkomen worden daarbij 
als een belemmering ervaren. Dat de toe-
gang vergemakkelijkt is, vindt hij overigens 

een goede ontwikkeling, want dat is natuur-
lijk wat een kunstenaar wil. “Geen schrijver 
wil ongelezen in de kast blijven staan. Maar 
het gaat wel om zijn broodwinning.”

Raamwetgeving
Die kentering in hoe naar cbo’s gekeken wordt, 
hebben die organisaties volgens Stuyt ook aan 
zichzelf te danken. “Elke monopolieachtige 
positie schept een zekere luiheid.” Ook de en-
tertainmentmaatschappijen zijn in zijn optiek 
‘te laat gaan kijken of bepaalde bedreigingen 
niet ook mogelijkheden konden zijn’. “Nu zijn 
ook zij het er wel over eens dat je er niet komt 
met alleen het verbieden van iets wat tech-
nisch mogelijk is. Je zult daar zelf iets tegen-

juridisch raamwerk komen, waarbinnen het juridisch raamwerk komen, waarbinnen het juridisch raamwerk
handhaving en legaal aanbod zich afspeelt”

over moeten stellen. Maar dat neemt niet weg 
dat er een juridisch raamwerk moet komen, 
waarbinnen dat krachtenveld van handhaving 
en legaal aanbod zich afspeelt. De regeling zal 
de rechthebbenden in staat moeten stellen om 
ten minste op te komen tegen downloaden 
op commerciële schaal. Dat is ook wat staats-
secretaris Teeven voorstelt, maar iedereen valt 
over hem heen. Daar speelt populisme een 
rol, want met dat standpunt kweek je geen en-
thousiasme bij de kiezers.”

Regeren is vooruitzien
De digitalisering van informatiedragers en 
communicatiekanalen in de afgelopen 30 jaar 
heeft een enorme impact op het auteursrecht 
gehad. En de laatste jaren volgen de ontwik-
kelingen elkaar helemaal razendsnel op. In 

antwoord op de vraag hoe toekomstige, nu 
nog onbekende technieken in een vrij stati-
sche wet gevangen kunnen worden, begint 
Stuyt met een nuancering. “Nederland was 
weliswaar laat met het implementeren van 
een auteurswet, maar toen die er eenmaal 
was, was die zo gek nog niet. Gebruikte 
begrippen als ‘verveelvoudiging’ waren al 
dusdanig techniekneutraal, dat die een he-
leboel latere ontwikkelingen ondervingen. 
Je kunt natuurlijk niet alles voorzien en als je 
alle ontwikkelingen in zeer nauwsluitende for-
muleringen wilt vatten, ben je de wet voort-
durend aan het herschrijven. Dat is natuurlijk 
niet wenselijk. Maar door punten zo neutraal 
te omschrijven, dat ze een tijdje meegaan en 
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overgestelde. In zijn 
algemeenheid vind ik 
dat de rechthebbende bevoegd moet blijven 
om te bepalen welke rechten hij overdraagt, 
niet de cbo. Onteigening kan immers nooit 
de bedoeling zijn.”

Stilstand is achteruitgang
Een aanpassing aan het oorspronkelijke 
uitgangspunt van het auteursrecht be-
tekent voor Stuyt echter niet het einde 
ervan. “Er is ontegenzeggelijk sprake van 
tegenstrijdige belangen, maar toch die-
nen die allemaal tegen elkaar afgewogen te 
worden. Dat is dan ook het wezen van een 
goede auteurswet. Daartoe zou een raam-
wetgeving moeten worden opgesteld, 
waarvan de invulling - onder voogdij van 
de overheid - moet worden overgelaten 
aan de marktpartijen.” Die overheids-
bemoeienis moet volgens 
hem een stok achter de deur 
zijn om in het geval van een 
impasse te komen tot con-
crete afspraken. “De maat-
schappelijke en technische 
ontwikkelingen gaan veel 
te snel om ons nog langer 
stilstand te kunnen veroor-
loven.” ◾

er ook aanstaande ont-
wikkelingen onder vallen, 
kun je een hoop onbegrip 
en wrijving voorkomen.” Zo 
zou bijvoorbeeld het terug-
draaien door het Hof van een eerder be-
sluit van de Staat om nieuwe apparatuur als 
mp3-spelers en harddiskrecorders buiten de 
Thuiskopieregeling te laten vallen, een heel 
ander verloop hebben gehad.

Omgekeerde wereld
Sinds de introductie van dergelijke appara-
ten zijn onder meer streaming en de cloud 
gelanceerd als nieuwe manieren om content 
te consumeren en op te slaan. Het gebruik 
van entertainment blijft maar toenemen, via 
steeds meer kanalen. Is het dan nog wel haal-
baar om gebruikers te laten betalen voor elke 
keer dat ze entertainment consumeren? Stuyt 
vindt dat we er naartoe moeten dat wordt af-
gerekend op basis van het soort gebruik dat 
wordt gemaakt: wil men iets eenmalig kopië-
ren en kortstondig gebruiken of het recht er 
bij wijze van spreken ‘eeuwig’ ‘alles’ mee te 
kunnen doen? “In dit verband wordt ook wel 
aan een soort internet- of entertainmenthef-
fi ng gedacht, vergelijkbaar met het vroegere 
kijk- en luistergeld. Dat wordt uiteraard alleen 
aanvaard bij volledige transparantie van de 
partij die die gelden dan int. Ook betekent 
dit, dat individuele rechten van de kunstenaar 
nog meer opgaan in een collectief recht, dat 
door een cbo wordt behartigd. De oorspron-
kelijke bedoeling van de Auteurswet was om 
eigendom van een individuele kunstenaar op 
zijn werken te beschermen. Een internethef-
fi ng, waarvan je de opbrengsten verdeelt 
onder alle kunstenaars, is bijna het tegen-
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Bart Schermer
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Ik ben voor een downloadverbod omdat downloaden uit illegale bron voor mij persoonlijk 
in strijd is met de ‘gulden regel’. Die kan als volgt worden samengevat: “Wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Ik wil dat mijn (intellectueel) eigendom 
wordt gerespecteerd, daarom respecteer ik ook dat van anderen. Ik vind dat dit ethische 
principe (opnieuw) in de wet bevestigd moet worden. Vandaar een downloadverbod.

”

“   De ethiek van 
de downloader: 
       sharing is 
       not caring

“De entertainmentindustrie kan momenteel op 
bitter weinig sympathie van de gemiddelde burger rekenen”

Er zijn ook mensen die het anders zien. 
Kopimisten (religieuze fi lesharers) bij-
voorbeeld zijn tegen het auteursrecht 

als instituut. Het intellectueel eigendom is 
voor hen een juridische fi ctie die überhaupt 
niet zou mogen bestaan. Voor Kopimisten is 
een auteursrechtinbreuk dan ook geen over-
treding van de gulden regel. Een download-
verbod zal hen dan ook niet weerhouden van 
het downloaden.

Verklaringen voor 
onethisch gedrag
Maar veruit de grootste groep bestaat denk 
ik uit mensen die op zich wel vinden dat je 
(intellectueel) eigendom moet respecteren, 
maar desondanks toch auteursrechtinbreuken 
plegen. Deze groep handelt dus in principe in 
strijd met de gulden regel. Waarom handelen 
deze mensen ‘onethisch’ en wegen hun mo-
rele bezwaren niet op tegen de verleiding van 
eenvoudig toegankelijk, gratis aanbod?

Een eerste verklaring ligt in het ontastbare, 
digitale karakter van downloads: je steelt 
geen fysiek product, je kopieert slechts een 
bestand. Hierdoor krijgen consumenten het 
gevoel dat er geen schade optreedt en er 
dus niets is om zich schuldig over te voelen. 
Een tweede verklaring is dat downloaden uit 
illegale bron ‘legaal’ is in Nederland, waar-
door de wetgever niet het signaal geeft dat 
downloaden uit illegale bron maatschappelijk 
onwenselijk is.
Een downloadverbod zal waarschijnlijk hel-
pen om het denken van consumenten op 
deze twee punten te veranderen. Maar de 
vraag is of dit genoeg is. Er is namelijk naar 
mijn idee nog een derde verklaring waarom 

consumenten die downloaden uit illegale 
bron bereid zijn om in strijd met de gulden 
regel te handelen: het ontbreken van weder-
kerigheid.

Imagoprobleem
In zijn boek The Morality Of Law stelt de 
Amerikaanse rechtsfi losoof Lon Fuller dat de 
kern van de gulden regel niet een rationele, 
calculerende afspraak is (als jij dit niet doet, 
dan doe ik het ook niet), maar juist een band 
van wederkerigheid (omdat jij mij netjes be-
handelt, behandel ik jou ook netjes). Als een 
relatie als niet wederkerig wordt ervaren, valt 
dus vaak ook de noodzaak weg om de gul-
den regel te respecteren.
Het beeld van de entertainmentindustrie dat 
momenteel bij veel consumenten bestaat, is 

niet het beeld van een industrie die zijn best 
doet om mooie producten voor zijn klanten 
te maken, maar van een industrie die weigert 
te innoveren, kunstmatige barrières opwerpt 
bij legaal gebruik (drm) en lobbiet voor dra-
conische wetgeving zoals SOPA, PIPA en 
ACTA. Dat artiesten in tijden van crisis bij 
MTV Cribs vol trots hun protserige huizen 
met dertig slaapkamers, vier zwembaden en 
drie garages vol Ferrari’s showen, helpt na-
tuurlijk ook niet.

Helaas moet ik vaststellen dat de entertain-
mentindustrie hierdoor momenteel op bitter 
weinig sympathie van de gemiddelde burger 
kan rekenen. Het ontbreken van wederkerig-

entertainmentindustrie kan momenteel op 
van de gemiddelde burger rekenen”

heid is dan ook een belangrijke reden waar-
om consumenten weinig schuldgevoel erva-
ren bij het downloaden uit illegale bron. Voor 
Kopimisten geldt de stelling ‘sharing is ca-
ring’; voor de gemiddelde consument geldt 
eerder de stelling: ‘sharing is not caring’.

Ook gedragsverandering 
industrie
Willen we als maatschappij het (intellectueel) 
eigendom als grondrecht blijven bescher-
men, dan is een morele omslag nodig. Een 
downloadverbod is een eerste, noodzakelijke 
stap in het veranderen van de houding van 
consumenten ten opzichte van het intellec-
tueel eigendom. Maar deze stap is niet toe-
reikend en mogelijk zelfs contraproductief als 
de entertainmentindustrie niet tegelijkertijd 

werkt aan het herstellen van zijn relatie met 
de consument.
Gelukkig is de entertainmentindustrie hier-
mee al druk doende. Gebruiksvriendelijke, 
innovatieve diensten als iTunes, Spotify en 
Steam die tegemoet komen aan de wensen 
van de consument, veranderen verstokte pi-
raten in eerlijke consumenten. Het is dan ook 
nog niet te laat voor het auteursrecht. ◾

Mr. dr. Bart W. Schermer is partner bij on-
derzoeks- en adviesbureau Considerati en 
adviseert daar overheden en bedrijven over 
de toekomst van het auteursrecht. Daarnaast 
is hij universitair docent internetrecht aan de 
Universiteit Leiden (vakgroep eLaw@Leiden).
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NVPI betreurt de situatie die rond ACTA 
is ontstaan. De discussie gaat soms meer 
over onderwerpen die geen deel uitmaken 
van ACTA dan over ACTA zelf. Daardoor 
dreigt het belang van ACTA uit het oog te 
worden verloren: de bescherming van de 
Europese economie en bedrijvigheid in het 
buitenland. NVPI kan zich ook niet aan de 
indruk onttrekken dat de tegenstanders van 
ACTA banger zijn voor de uitkomst van de 
toetsing van het verdrag aan de Europese 
wetgeving door het Europese Hof dan de 
voorstanders. NVPI ondersteunt op dit 
punt het standpunt van de Nederlandse re-
gering van harte.

De kerntaak van een muziekmaatschappij is niet 
het verkopen van muziek, maar het investeren 
in muziek. Die investering bestaat uit het zoe-
ken, ontwikkelen en promoten van nieuw talent 
en repertoire. Dit kost veel tijd en daardoor veel 
geld. De maatschappijen in Nederland besteden 
daar per jaar ongeveer 30% van hun inkomsten 
aan. Geen enkele andere sector kent zo’n hoge re-
search & development-bijdrage. Een tweede be-
langrijke investeringscomponent is de productie. 
Die bestaat uit het transformeren van een muzi-

kaal idee naar een klinkend eindproduct. Daarbij 
komen nog onderdelen als marketingmateriaal, 
zoals foto’s en artwork voor de cd-hoes, beeld-
materiaal zoals videoclips en dergelijke. Hieraan 
wordt ook nog eens zo’n €35 miljoen per jaar 
uitgegeven. De inkomsten van muziekmaatschap-
pijen bestaan uit het verkopen van muziekproduc-
ties en het licenseren van gebruik. Als derden het 
product distribueren zonder daarvoor te betalen, 
wordt er geen cent verdiend en droogt de inves-
teringsruimte op.

Producenten en uitgevers van � lms, muziek en 
boeken weten als geen ander hoe belangrijk de vrij-
heid van meningsuiting is, ook op internet. Zonder 
die vrijheid zouden zij immers hun eigen werk niet 
eens kunnen maken en aan het publiek ter beschik-
king stellen. Veronderstellen dat zij erop uit zijn 
om die vrijheid van meningsuiting te beperken is 
dan ook een gotspe, net zoals de bewering dat het 
blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay of het 

oprollen van MegaUpload een inperking van de 
fundamentele rechten van burgers op internet is. 
Het enige dat wordt ingeperkt, is de mogelijkheid 
om iets te kunnen pakken waar je elders gewoon 
voor moet betalen. Dat is rechteloosheid. Vrijheid 
en rechteloosheid zijn geen synoniemen. Vrijheid 
moet beschermd worden; rechteloosheid bestre-
den. Ook op internet. Het auteursrecht staat dat op 
geen enkele manier in de weg.

Collectief beheer  
voordelen worden 
onvoldoende belicht
Voor rechthebbenden, zoals auteurs, ar-
tiesten, producenten en uitgevers, is het 
goedkoper, effectiever en veiliger (hand-
having) om een deel van hun rechten 
collectief uit te oefenen. Zij hoeven dan 
niet zelf bij te houden wat er met hun cre-
atie gebeurt, wat in de meeste gevallen 
onmogelijk is. Wanneer één organisatie 
namens een groep van rechthebbenden 
optreedt om het auteursrecht of naburig 
recht uit te oefenen, spreken we van col-
lectief beheer. De afgelopen jaren is het 
systeem van collectief beheer zowel Eu-
ropees als nationaal ter discussie komen 
te staan. NVPI is van mening dat de voor-
delen van collectief beheer voor gebrui-
kers onvoldoende belicht worden. Voor 
gebruikers heeft het namelijk voordelen 
dat voor bepaald gebruik regelingen met 
collectieve beheersorganisaties (cbo’s) 
kunnen worden getroffen. Via een cbo 
is een licentie voor het gebruik van mu-
ziek, teksten en/of beeldmateriaal in veel 
gevallen snel en eenvoudig geregeld. 
De cbo kan in elk geval voor gebruikers 
bemiddelen bij rechthebbenden. Vooral 
voor grote gebruikers scheelt dit enorm 
veel werk.

ACTA

Investeren in muziek

Handhaving intellectueel eigendom is 
geen censuur
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Sommige rechthebbenden en politici geloven in een 
vergoedingenstelsel. Dat zou dienst kunnen doen 
als alternatief voor het onrechtmatig maken van 
downloaden uit illegale bron en de inkomenspositie 
van artiesten verbeteren. Beide zijn echter niet waar. 
Doel van het stoppen van downloaden uit illegale 
bron is namelijk het beter kunnen ontwikkelen van 
de legale markt, waar consumenten betalen voor 
wat ze consumeren: downloads, e-books, streams. 
Dat leidt tot eerlijke inkomsten voor de artiesten en 
auteurs. Een vergoedingenstelsel zal die inkomsten 
nooit kunnen evenaren en de digitale markt eerder 
tot stilstand brengen dan verder ontwikkelen. Ove-
rigens is de lichte variant van dit stelsel, die nu be-
kend staat als ‘radiomodel’, ook al bij voorbaat over-
bodig. Dat model is bedoeld om streamingdiensten 
verder te ontwikkelen, maar dit businessmodel is al 
enorm in opkomst. Nederland telt er inmiddels vier.

Bestrĳ ding illegaal aanbod  
‘hydra-effect’ is een mythe
BREIN sloot vorig jaar 594 illegale sites die toegang boden tot illegale bestanden en nog 
14 sites die illegale kopieën op dragers te koop aanboden. In totaal dus meer dan 600 sites. 
De meeste daarvan, 383, waren BitTorrent-sites, maar er waren ook 71 link sites (naar cyber-
lockers), 83 streaming sites en 52 usenet link sites (indexers) bij. Ook sloot BREIN 3 top sites 
van releasegroepen. Het veelgehoorde ‘hydra’-verhaal dat er voor elke afgesloten site tien 
terugkomen klopt van geen kanten. Het tegendeel is waar: door de continue handhaving 
krijgen illegale sites in Nederland geen kans meer om zo groot te worden als The Pirate Bay.

Vergoedingenstelsel leidt 
niet tot meer  inkomsten voor 
artiesten

Nederland telt meer dan 
30 muziekdiensten 
en ruim 20 � lm- en 

videodiensten.

Er zijn meer 
dan 15 miljoen 

verschillende 
muziektracks 

beschikbaar op 
het internet. 

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Ter zake ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
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Ondanks moeilĳ ke marktomstandigheden

Digitale markt krijgt 
eindelijk voet aan de grond
De entertainmentindustrie slaagt er steeds beter in de digitale consument te bedienen. 
Het aantal consumpties van muziek, televisieseries, fi lms en games was in 2011 hoger dan 
ooit tevoren. Omdat de gemiddelde prijs voor digitale producten lager is dan die van 
cd’s en dvd’s daalde de totale omzet. De verwachting voor 2012 is positief, maar betere 

mogelijkheden om illegaal aanbod te bestrijden zijn noodzakelijk om de 
achterstand die Nederland heeft duurzaam in te lopen. 
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◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Goud/Platina ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Om de Goud/Platinastatus te ver-
krijgen is een unieke penning 
noodzakelijk, die enkel lever-

baar is via het secretariaat van de NVPI na 
schriftelijke verifi catie van het verkoopcij-
fer van een product. De penning, die be-
staat uit een gouden of platina munt, dient 
zichtbaar te zijn op de uitgereikte onder-
scheiding en kan louter aangevraagd wor-
den door leden van de NVPI. Zonder deze 
penning heeft een gouden of platina pro-
duct geen enkele internationale waarde. 
Voor meer informatie over Goud/Platina, 
alsmede het archief vanaf 1975, zie ook 
www.nvpi.nl.

In 2011 werden in totaal 128 penningen 
uitgereikt: 86 gouden en 42 platina, waar-
van acht ‘meervoudig’. 

Onder de gelukkigen waren ook dit jaar 
weer veel artiesten van eigen bodem. 
Zo behaalden Nick & Simon (Vandaag, 
Symphonica In Rosso), Anouk (Get Her 
Together), Marco Borsato (Dromen Durven 
Delen), Glennis Grace (One Night Only) 
en Caro Emerald (Deleted Scenes From 

The Cutting Room Floor) met hun albums 
de status  Meervoudig Platina. De laatst-
genoemde heeft inmiddels al zes keer 
de Meervoudig Platinastatus. Ongekend 
is echter de status die de Britse zangeres 
Adele met haar album 21 wist te behalen. 
Zij bereikte in één jaar tijd negen keer de 
Meervoudig Platinastatus. 

Nederlandse artiesten die in 2011 met 
hun albums Platina behaalden, zijn onder 
anderen Do (Bubbles And Bells), Guus 
Meeuwis (Armen Open en Nederlands-
talige Popklassiekers), Volumia! (Puur), 
Bløf  (Alles Blijft Anders) en De Toppers 
(Toppers In Concert 2010). Onder andere 
de singles van Gers (Ik Neem Je Mee), Jan 
Smit (Niemand Zo Trots Als Wij) en Glen-
nis Grace (Afscheid) behaalden ook de 
Platinastatus. 

Goud was weggelegd voor onder anderen 
het Metropole Orkest (Wereldwijd Orkest), 
René Froger (Ik Heb Je Lief), Jeroen van 
der Boom (Grote Liefde), Wende (No.9), 
Racoon (Liverpool Rain), De Dijk (Scherp 
De Zeis) en Kane (Singles Only). ◾

Goud/Platina 

Ondanks moeilĳ ke marktomstandigheden

Digitale markt krijgt 
eindelijk voet aan de grond

Muziek
De Nederlandse consument besteedde in 2011 
in totaal 180,2 miljoen euro aan fysieke produc-
ten, zoals cd’s. Dat is 10,3% minder dan in 2010. 
De bestedingen aan downloads stegen naar 25 
miljoen euro. Fysieke albums zijn nog steeds de 
belangrijkste omzetmaker. Albumverkopen vor-
men bijna 80% van de totale consumentenomzet. 
Dat blijkt uit cijfers van GfK en NVPI. NVPI 
schat het totale omzetaandeel uit de digitale 
markt – downloads én streaming – op branche-
niveau op ongeveer 15%. Wereldwijd ligt dat 
aandeel op 32%. In de Verenigde Staten is het 
meer dan 50%. 

Audiovisuele content
De fysieke markt voor � lms en televisieseries 
daalde met meer dan 8%. De omzetdaling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door prijsdalingen, 
waardoor de markt in stuks slechts met 1% 
daalde. Tegenover deze negatieve ontwikkelin-
gen van de fysieke markt staat de snelle opkomst 
van de digitale markt. De omzet uit video-on-
demand wordt door GfK en NVPI geschat op 53 
miljoen euro, een stijging van 51% ten opzichte 
van 2010 toen de omzet naar schatting 35 mil-
joen bedroeg. 

Games en andere interactieve 
software
De omzet uit verkopen van games daalde met 
ruim 24 miljoen euro. De digitale omzet van 
deze productgroep wordt door GfK en NVPI 
ingeschat op 28 miljoen euro. Daarbij gaat het 
om spellen die worden verkocht via de netwer-
ken van uitgevers zoals Xbox Live of het Play-
Station Network en voor pc-games via portals 
als Steam. Gaming is daarnaast een belangrijk 
onderdeel van de mediaconsumptie via tablets, 
smartphones en sociale netwerken. De prijzen 
van dit soort games zijn echter vele malen la-
ger dan die van games voor de consoles, waar-
door het aantal consumpties sterker stijgt dan 
de omzet. 

2012 en verder
NVPI verwacht dat in 2012 de omzetten uit di-
gitale distributie verder zullen toenemen maar 
de dalingen in de verkopen van fysiek product 
niet volledig kunnen compenseren. Dat bete-
kent ook dat de achterstand die Nederland op dit 
gebied heeft niet wordt ingelopen. ‘Het aanbod 
ontwikkelt zich ondanks de moeilijke marktom-
standigheden, niet dankzij’, stelt directeur-voor-
zitter Paul Solleveld. ‘De leden van NVPI willen 
niets liever dan de legale markt verder ontwik-
kelen. Laat 2012 het jaar zijn waarin de over-
heid hen daarbij eindelijk de helpende hand toe-
steekt, onder andere door een vlotte introductie 
van de verbeterde mogelijkheden tot bestrijding 
van illegaal aanbod die Staatssecretaris Teeven 
voorstaat’. ◾

Verkoopaantallen
Goud
Singles  – 10.000 exemplaren
Album populair  – 25.000 exemplaren
Album klassiek/jazz  – 10.000 exemplaren

Platina
Singles  – 20.000 exemplaren
Album populair  – 50.000 exemplaren
Album klassiek/jazz  – 20.000 exemplaren

Om de Goud/Platinastatus te ver-
krijgen is een unieke penning 
noodzakelijk, die enkel lever-

baar is via het secretariaat van de NVPI na 
schriftelijke verifi catie van het verkoopcij-
fer van een product. De penning, die be-

The Cutting Room Floor) met hun albums 
de status  Meervoudig Platina. De laatst-
genoemde heeft inmiddels al zes keer 
de Meervoudig Platinastatus. Ongekend 
is echter de status die de Britse zangeres 
Adele met haar album 21 wist te behalen. 

Goud/Platina 
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Vernieuw 
   en help 
 vernieuwen
Terugkijken op 2011 is de volgende fase van de entertainmentbranche vorm zien 
krijgen. Het was het jaar waarin streamingdiensten bekender werden en veelvuldig 
door de consument werden gebruikt. Dankzij een groot aanbod, hoog gemak en 
lage prijs werd meer entertainment geconsumeerd dan ooit tevoren. En het ‘goede’ 
nieuws: het overgrote deel van de Nederlanders maakt nog geen gebruik van die 
nieuwe mogelijkheden.

16:2012

Tegelijk met de introductie van nieu-
we legale streamingdiensten wordt 
BREIN steeds succesvoller in het 

terugdringen van illegaal aanbod. Door die 
combinatie wordt de kans dat de rechtheb-
benden hun welverdiende graantje van de 
digitale distributie gaan meepikken steeds 
groter. De opmars van dit nieuwe model 
verloopt echter niet zonder slag of stoot. 
De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, 
dat de entertainmentbranche moeite heeft 
daar (snel genoeg) op in te spelen. Daardoor 
wordt nog steeds vooral op de verkoop van 

fysiek product geleund, maar die verkopen 
zakten in 2011 met 10,3% naar €180,2 mil-
joen. Aan de andere kant is het maar goed 
dat nog altijd ruim 85% van de totale enter-
tainmentomzet uit de verkoop van fysieke 
dragers komt, want de terugloop daarvan 
wordt nog lang niet goedgemaakt door de 
opkomst van digitaal.

Tegen de stream in
De muziekbranche (of beter gezegd: de mu-
ziekconsument) loopt voorop in de digitale 
ontwikkelingen. Muziekbestanden zijn klei-

ner in omvang en makkelijker via internet uit 
te wisselen. Nu is de nood van de branche 
hoog, maar realisme moet het uitgangspunt 
blijven. Ook (of vooral) als het om nieuwe 
ontwikkelingen gaat.
De geleerden zijn het erover eens dat enter-
tainment in de nabije toekomst grotendeels 
in streaming vorm zal worden genoten. Maar 
mag je twee jaar na de introductie van de 
eerste belangrijke dienst op dit vlak, Spotify, 
al op gouden bergen rekenen? Eigenlijk niet. 
De vergoeding per beluisterde track is laag 
vergeleken bij de bedragen die de branche 

Werner Schlosser
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“10% van de Nederlanders ouder dan zestien jaar keek in 2011 
naar � lms en series via vod ”

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾  Marktbeschouwing ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾    

gewend was, dus het gaat om volume. Dit 
dient te worden opgebouwd en dat is een or-
ganisch proces. Een wereldwijd proces ook, 
wil het een beetje zoden aan de dijk zetten.

Spotify heeft in Nederland nu zo’n 1,6 miljoen 
gebruikers. Eén op de tien inwoners dus, pas 
twee jaar na introductie. Er wordt gestaag uit-
gebreid en gebouwd (deals als die met Face-

book en KPN zijn daarvoor essentieel), maar 
er valt nog veel te winnen. Naar eigen zeg-
gen heeft de dienst in 2011 wereldwijd meer 
dan €170 miljoen aan royalty’s aan de mu-

ziekindustrie uitgekeerd. Voor dit jaar wordt 
een verdubbeling verwacht. Gebruikers van 
de gratis variant (het leeuwendeel) leveren 
advertentie-inkomsten op, betalende gebrui-

kers abonnementsgelden. De gemiddelde 
Nederlander gaf in 2011 slechts €10,29 uit 
aan muziek. Een Premium Spotify-gebruiker 
besteedt dat bedrag per maand! Daarnaast 
zijn inmiddels ook Deezer, RaRa en Sony En-
tertainment Network in Nederland van start 
gegaan.

Onderzoeksbureau GfK meldde eind 2011 
dat de Nederlandse digitale muziekmarkt, be-
staande uit downloads (hoofdzakelijk iTunes) 
en streaming (vooral Spotify), in 2011 goed 
was voor een omzet van €33 miljoen.  
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De Nederlandse muziekmaatschappijen ha-
len dus ongeveer 15% van hun omzet uit de 
digitale markt. Wereldwijd is dat 32% en in 
de Verenigde Staten zelfs meer dan 50%. 
Voor die verschillen zijn vele factoren aan te 
wijzen, maar het is wat het is. Het verdient 
aanbeveling om, naast de aanpak van het il-
legale aanbod, vooral het legale aanbod te 
stimuleren. 

Video wordt vod
Dat geldt uiteraard niet alleen voor muziek. 
Ook fi lms en tv-series worden steeds vaker 
online bekeken (of in ieder geval via inter-
net ‘verkregen’). Dit vertaalde zich vorig jaar 
in een afname van de fysieke fi lmomzet met 
8,2% tot €263,6 miljoen. Lichtpuntje (en wel 
eentje in HD-kwaliteit) is de groei van de Blu-
ray-opbrengsten met 26% naar €36,2 mil-
joen. Daardoor komt nu een zevende van de 
totale fi lmdrageromzet op het conto van het 
nieuwe formaat.
Ook video on demand (vod) raakt steeds 
meer ingeburgerd. Volgens de Stichting Film-
onderzoek hebben 1,3 miljoen consumen-
ten (10% van de Nederlanders ouder dan 
zestien jaar) in 2011 naar fi lms en series ge-

keken via vod, 62% meer dan het jaar daar-
voor. Overigens betrof dit geen permanente 
downloads, maar ‘transactional vod’: fi lms en 
programma’s die tegen betaling gedurende 
een bepaalde tijd bekeken konden worden.

In 2011 gaven Nederlanders €53 miljoen uit 
aan vod. Als dat bedrag wordt opgeteld bij 
de fysieke omzet, komt het totaal op €316,6 
miljoen; slechts een lichte daling vergeleken 
met 2010. Aanvullend GfK-onderzoek wijst 
uit dat Nederlanders per maand gemiddeld 
1,6 fi lms tegen betaling keken, maar ook 2,9 
waarvoor zij niet betaalden. Misschien nog 
zorgwekkender was de bevinding dat van de 
consumenten die nog niet deelnamen aan 
vod-programma’s, slechts 25% de intentie 
had daar in de nabije toekomst aan te begin-
nen. Anders gezegd: 75% was dat niet van 
plan. Dat laatste getal is wellicht bij te stel-
len als de aanbieders (dus ook de branche) 
hun oor bij de consument te luister leggen: 
38% van de ondervraagde vod-ers gaf de 
voorkeur aan een abonnementmodel als be-
talingsvorm. Op dit moment wordt vod echter 

alleen als pay-per-view aangeboden. Er moet 
wel snel gehandeld worden. GfK bestempelt 
2012 als ‘het jaar van erop of eronder’.

App-tijd
Ook gamers stappen steeds meer over van 
fysieke games naar online-omgevingen. Hoe-
wel er weinig concrete cijfers voorhanden zijn, 
wijzen een daling van de fysieke omzet met 
8,4% (naar €260,1 miljoen) en een groeiende 
populariteit van gameportals als Steam wel 
in die richting. GfK en de NVPI schatten de 
opbrengst van digitale verkoop (via platfor-
men als Steam, maar ook de netwerken van 
game-uitgevers zoals Microsofts Xbox Live of 
het Sony PlayStation Network) op €28 miljoen.
Net als bij fi lm en muziek hebben die tegen-
gestelde bewegingen met elkaar te maken. 
Tablets, smartphones en sociale netwerken 
zijn mateloos populair en bij uitstek geschikt 
om mobiel te gamen. Aansprekende voor-
beelden van spellen/apps die hiervan gepro-
fi teerd hebben, zijn AngryBirds, Wordfeud 
en Draw Something. De prijzen van dit soort 
games zijn echter lager dan die van fysieke 
games, waardoor het verkochte aantal sneller 
stijgt dan de omzet.

Ook de game-uitgevers hebben deze ontwik-
kelingen niet zonder kleerscheuren doorstaan. 
Maar naast de nodige herstructureringen is 
ook hard gewerkt aan nieuwe producten, 
die de dalende lijn weer moeten ombuigen. 
In de gamewereld weet men als geen ander 
hoe succesvolle nieuwe hardware een enorme 
boost kan geven aan de softwareverkopen. 
Sony geïntroduceerde inmiddels de PS Vita, 
Nintendo heeft aangekondigd dit jaar zijn 
nieuwe console de Wii U te lanceren en Micro-
soft werkt (uiteraard) aan een opvolger voor 
de Xbox 360. 

In de strijd om de gunst van de consument is 
de aanval de beste verdediging. ◾

Werner Schlosser was onder meer   assistent 
repertoiremanager bij cd-club Music Plus, 
inkoper/marketeer op het hoofdkantoor van 
Music Shop en hoofdredacteur van het vak-
blad Entertainment Business. Tegenwoordig 
heeft hij zijn eigen communicatie- en advies-
bureau Werner Bros. tekst | uitleg.

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Marktbeschouwing ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

“Nog altijd komt ruim 85% van de totale entertainmentomzet 
uit de verkoop van fysieke dragers ”
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Column Afke Schaart Beeldverslag

Ben Saunders

Marco Borsato

Glennis Grace

Op het Edison Gala laat de 
muziekindustrie zich van zĳ n
beste kant zien

Als kind al vond ik de uitreiking van de 
Edisons tĳ dens het Grand Gala du Dis-
que prachtig om te zien op tv. Opge-
groeid in de Kop van Overĳ ssel, met het 
adagium ‘doe maar gewoon dan doe je 
al gek genoeg’, vond ik de weelde, de 
prachtige jurken en de artiesten uit bin-
nen- en buitenland iets om bĳ  weg te 
dromen. Inmiddels ben ik VVD-Tweede 
Kamerlid en namens de partĳ  woord-
voerder Economische Zaken. Ik houd 
me bezig met de belangen van het be-
drĳ fsleven in Nederland en dus ook die 
van de muziekindustrie.

Het is goed dat de traditie van de uitrei-
king van de Edison Awards nog steeds 
bestaat, en zelfs in drie edities: de Edi-
son Pop, Klassiek en Jazz/World Awards. 
Hoewel de genomineerden eigenlĳ k 
concurrenten van elkaar zĳ n, merkte ik 
tĳ dens het laatste Pop-gala dat ze het 
erg gezellig hadden en goed met elkaar 
konden opschieten. Best herkenbaar 
eigenlĳ k. Ook in de politiek ‘concurre-
ren’ de partĳ en met elkaar. Het gaat er 
vaak hard aan toe in het debat en via de 
media. Maar ondanks deze concurren-
tiestrĳ d en onze verschillen op politiek 
vlak, kunnen we het vaak goed met el-
kaar vinden. 
Krystl mocht de Edison voor ‘Beste 
Nieuwkomer’ in ontvangst nemen. Meer 
dan verdiend! Om de Oeuvreprĳ s voor 
Marco Borsato extra kracht bĳ  te zetten, 
werd het Gala afgesloten met een muzi-
kale ode aan deze rasartiest. Het beste 
optreden van de avond was wat mĳ  
betreft van Racoon, dat ook nog eens 
de belangrĳ kste Edison (voor ‘Beste 
Groep’) in de wacht sleepte.

Het was een topavond waar de Neder-
landse muziekindustrie zich van zĳ n 
beste kant heeft laten zien. We mogen 
trots zĳ n op onze artiesten en ik verheug 
me nu al op volgende edities.

Afke Schaart
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Beeldverslag
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zij erachter gaan komen dat ze daar niet zo 
goed in zijn en zich in de toekomst weer zul-
len toeleggen op wat ze wel goed kunnen: 
het verschaffen van toegang. Andere, gespe-
cialiseerde partijen als Amazon en bol.com 
zullen dan over hun kabel en glasvezelnet 
entertainment en interactieve diensten gaan 
aanbieden.”

Out of the box offi ce
Zoals bekend is de keten zo sterk als de 
zwakste schakel, en Lamers vindt dat het met 
name bij de grote studio’s ontbreekt aan een 
duidelijke strategie. Dat komt doordat daar 
interne krachtmetingen plaatsvinden tussen 
de drie pilaren: bioscoop, home entertain-
ment en televisie. “In plaats van een integrale 
aanpak van ‘electronic delivery’ zijn de ver-
antwoordelijkheid en de exploitatierechten 
daarvan verdeeld over de home entertain-
ment- en de televisieafdeling. Ook daar is 
dus geen sprake van focus. Dat patroon moet 
worden doorbroken en er zal moeten worden 
uitgegaan van nieuwe structuren.”
In plaats daarvan ziet hij echter dat de indus-
trie vooral uitgaat van zijn eigen agenda, ca-
paciteiten en mogelijkheden, in plaats van de 
wensen van het publiek. “Je ziet bijvoorbeeld 
dat de fi lmstudio’s werken aan UltraViolet als 
opvolger van de dvd, omdat ze de koop-
markt willen behouden. Maar de consument 
is helemaal niet geïnteresseerd in kopen of 
huren, die wil gewoon toegang.”  

  Fysiek product is nog niet dood”, zegt La-
mers semigeruststellend, “maar het speelt 
wel een steeds minder belangrijke rol in de 
home entertainmentconsumptie.” Met name 
voor collector’s items en duurdere boxen ziet 
hij de komende drie tot vijf jaar nog wel een 
markt voor fysieke producten, maar consu-
menten zullen fi lms en tv-series elektronisch 
tot zich gaan nemen. Dat dat nu nog geen 
gemeengoed is, komt volgens hem vooral 
omdat het digitale aanbod nog niet opti-
maal is.

Killers
Als voorbeeld noemt Lamers het in stand-
houden van windows. “Een consument gaat 
elektronisch alleen omarmen als een fi lm 
op elk moment op elk platform beschikbaar 
is en blijft. De kans dat je een willekeurige 
fi lmklassieker nu in de Benelux op een video 
on demand-platform kunt bekijken is minder 
dan 1%.” Dat streaming muziekplatforms vrij 
succesvol beginnen te worden, komt volgens 
hem doordat muziek die windowsproblema-
tiek niet kent. “Op fi lmgebied wordt de 
nieuwe markt, die ook voor de industrie veel 
winstgevender is dan de dragersmarkt, be-
perkt door die windows in te bouwen.”
Als tweede ‘killer’ noemt Lamers het ge-
brek aan focus. “Je kunt je afvragen of KPN, 
UPC en Ziggo leveranciers zijn van toegang 
of van een totaalproduct. Ze proberen nu 
dat laatste, maar ik kan me voorstellen dat 

Na jarenlang directeur geweest te zijn bij Warner Home 
Video, is Ruud Lamers nu adviseur op het gebied van 
media en entertainment en digitaal ondernemer via zijn 
bedrijven In The Air en Air & Earth. Dat andere element 
- vuur - heeft hij voldoende van zichzelf, blijkt als hem 
gevraagd wordt zijn licht te schijnen op het (online) 
entertainmentlandschap.

”

“

”

“  De industrie is 
niet voldoende 
 ‘connected’ 
   met de markt

25:2012
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Als contenteigenaar word je geacht dusdanig 
aansluiting te hebben met je publiek, dat je 
met een passende propositie komt. Als je dat 
niet doet, moet je je product dus aanpassen. 
“Wat je nu ziet, is dat de industrie niet vol-
doende ‘connected’ is met de markt.”

Globalisering
Behalve dat internationale niveau, waar vol-
gens Lamers dus duidelijk nog strategisch 
aan gesleuteld moet worden, is er de enter-
tainmentbranche op lokaal niveau. Hij vraagt 
zich echter af of lokale partijen een belangrij-
ke rol zullen blijven spelen. “Als een paar we-
reldwijde spelers als Amazon, Apple, Google 
en Microsoft de markt voor electronic deli-
very gaan domineren, heb je als industrie ook 
geen lokale vestigingen meer nodig.” Derge-

lijke ontwikkelingen zouden ook bedrijven als 
KPN, Ziggo en UPC kunnen dwingen goed 
over hun rol na te denken. “Als blijkt dat het 
steeds meer een wereldwijde markt wordt, 
waarbij de studio’s de voorkeur geven aan 
een paar wereldwijde contentpartners, dan 
wordt het moeilijker voor lokale partijen die 
zich als zodanig profi leren.”

Kansen
Dit zijn overigens geen zaken die pas op de 
lange termijn spelen. Nu al betreden steeds 
meer wereldwijde spelers de Benelux-enter-
tainmentmarkt en worden lokale vestigingen 
ingekrompen of gesloten. Lamers ziet dit met 
lede ogen aan. “Ik zeg niet dat ik een voor-
stander van deze ontwikkelingen ben, maar 
ik zie dit heel duidelijk gebeuren.” De impact 

hiervan op de Nederlandse entertainmentin-
dustrie kan aanzienlijk zijn. Ook hier voorziet 
hij een aanscherping van de focus: de ma-
jors zullen zich meer globaal of continentaal 
gaan oriënteren, en de independents zijn bij 
uitstek toegerust om in te springen op lo-
kale producten en behoeften. “Die zijn vaak 
fl exibeler en kunnen sneller beslissen. Juist 
voor dat soort partijen ontstaan straks vele 
mogelijkheden.” Een bedrijf als Apple heeft 
immers wel een wereldwijde aanpak, maar 
zal ook willen inspelen op wat in de lokale 
markten gebeurt. Daarvoor zullen zij afspra-
ken moeten maken met lokale partijen. “En 
stel dat de landenkantoren van industriepar-
tijen zijn opgeheven, dan zal Apple zelf een 
Benelux-kantoor openen, dat voeling houdt 
met deze markt.”

Ruud Lamers
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Consument voorop
Gedurende zijn hele carrière heeft Lamers 
voorop willen lopen bij het introduceren 
van nieuwe technieken en distributiemoge-
lijkheden. Ziet hij onlinedistributie als een 
tussenstation of een eindpunt? “Ik denk 

dat er de komende 10 tot 15 jaar zoveel 
ontwikkelingen zullen komen op het ge-
bied van onlinedistributie, dat we daar nog 
lange tijd plezier van kunnen hebben. Maar 
‘eindpunt’ klinkt wel heel tragisch.” Hij ziet 
‘connectivity’ als een levensader voor de 

toekomst, waar nog veel ontwikkelingen en 
verbeteringen in zullen plaatsvinden. Maar 
dan moeten wel de beperkingen worden 
weggenomen op het gebied van uitwis-
selbaarheid van data van het ene naar het 
andere apparaat en op het gebied van het 

beschikbare aanbod, want pas dan bereik 
je de echte massa. “Als we toch eens een 
Spotify op het gebied van fi lms zouden heb-
ben”, verzucht hij, “dan zouden we in ieder 
geval voldoen aan de behoefte van de con-
sument. Dat is echter niet het businessmo-

“De kans dat je een willekeurige � lmklassieker nu in de Benelux 
op een vod-platform kunt bekijken is minder dan 1%”

del waarmee je nu de fi lmindustrie overeind 
houdt. Die is ingericht op en gewend aan 
het huidige model van getrapte exploitatie 
via de bioscoop, dvd en vod, pay-tv en free 
tv. De fi lmmaatschappijen moeten dus een 
overgang creëren naar de nieuwe tijd. Dit 

vereist een continu proces van aanpassen 
en niet opeens reorganiseren. Als een be-
drijf moet reorganiseren, moet je de eind-
verantwoordelijke als eerste ontslaan. Die 
heeft dan niet tijdig daar aangepast waar 
het nodig was.” ◾

27:2012

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Interview ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

24_NVPI_Int Lamers.indd   27 10-05-12   13:20



28:2012

Menno  Bangma

2012 wordt het jaar van de legale alternatieven voor videodiensten. Althans, de industrie 
is voortvarend gestart dit jaar. Filesharing sites zijn neergehaald en legale diensten gaan 
uit de startblokken. Zien we vanaf 2012 een defi nitieve verandering? Hieronder een kort 
overzicht van de ontwikkelingen.

”

“     Dag 
� lesharing,
 welkom legale 
   videodiensten?

“2012 wordt volgens GfK het jaar van vod”

Sinds 9 februari is de betaalzender HBO 
beschikbaar bij Ziggo. Met drie HD-
kanalen, ‘on demand’-aanbod en een 

‘on the go’-oplossing gaat de betaalzender 
HBO vol uit de startblokken. Behalve van 
fi lms is HBO ook vooral bekend van goede 
tv-series zoals Luck, Mildred Pierce en Game 
Of Thrones. Dit aanbod is beschikbaar voor 
een vast maandbedrag, zoals de consument 
het graag ziet. 

HBO is in Nederland een joint venture aan-
gegaan met Ziggo, maar zal ook voor andere 
aanbieders beschikbaar zijn. Zo heeft ook KPN 
op 24 april aangekondigd de zenders van 
HBO te gaan aanbieden. KPN is zich nog aan 
het invechten op de tv-markt en doet er goed 
aan om elke contentaanbieder mee te nemen 
in het aanbod. Zo kan het huidige kabelabon-
nees verleiden over te stappen naar KPN.

Of UPC het aanbod van HBO gaat opne-
men, valt te bezien. Film1 is onderdeel van 
ChelloMedia, dat op zijn beurt weer deel uit-
maakt van Liberty Global, het moederbedrijf 
van UPC. Het aanbod van Film1 en HBO is 

verschillend, maar huidige Film1-abonnees 
gaan natuurlijk wel beoordelen of ze bij HBO 
niet meer waar voor hun geld krijgen. Groei 
moet dus vooral komen van die mensen die 
Film1 niet aansprekend genoeg vinden, of 
die beide betaalkanalen willen hebben voor 
een nog completer aanbod.

Filesharing
Dit nieuws viel zo’n beetje samen met de 
rechterlijke uitspraak op 11 januari dat Ziggo 
en XS4ALL de toegang tot The Pirate Bay 

moesten blokkeren. Acht dagen later werd 
MegaUpload uit de lucht gehaald en kort 
daarna hebben ook vele andere cyberlockers 
de deuren gesloten. Op 6 februari is de grote 
torrentsite BTJunkie vrijwillig gestopt met zijn 
activiteiten. 
Het is afwachten of binnenkort ook grote 
usenet-aanbieders hun activiteiten zullen 
staken onder druk van rechtenorganisatie 
BREIN. Al met al lijkt het erop dat de fi lm-

industrie een grote slag heeft toegebracht 
aan de fi lesharing-wereld.

Film1 en ABC
Naast HBO zijn nog andere initiatieven ge-
start met een legaal videoaanbod. Toevallig 
of niet, Film1 heeft zijn aanbod uitgebreid 
met tv-series. KPN heeft halverwege janu-
ari ABC-tv-series aan het pluspakket toege-
voegd, waarmee consumenten Grey’s Anato-
my, Criminal Minds en Desperate Housewives 
kunnen bekijken. De tv-aanbieders gaan dus 

onderling concurreren op contentgebied, 
waarbij tv-series een belangrijke rol spelen.

Video on demand
Maar dat is nog niet alles. In december 2011 is 
Pathé gestart met een video on demand-dienst 
(vod). Onafhankelijk van de plaatselijke tv-aan-
bieder kunnen consumenten bij Pathé via inter-
net fi lms huren. Gebruikers kunnen na aanmel-
ding met iDeal hun huurtegoed opladen.
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is uitgebreid en nog verder zal groeien, en 
dat het illegale aanbod fl ink ingeperkt wordt. 
Zullen we in 2012 defi nitief een verschuiving 
zien naar betaald legaal contentaanbod? En 
zullen consumenten het als makkelijk en be-
taalbaar ervaren zodat ze het op grote schaal 
gaan gebruiken? ◾

Menno Bangma is sinds 2003 werkzaam bij 
TNO en is senior consultant bij TNO Multi-
media. Hij is auteur van het rapport Digital 
Opportunities For Film Distributors In The 
Netherlands.

ineen. Zij hebben gezamenlijk ondersteu-
ning toegezegd voor de HbbTV-standaard. 
Met HbbTV kan de gebruiker tijdens het 
bekijken van een tv-kanaal een interactief 
menu van de omroep oproepen. Vanuit dit 
menu kan de kijker dan rechtstreeks een 
keuze maken uit aanverwante informatie of 
content, zoals Uitzending Gemist. De uitrol 
van deze standaard in Nederland wordt 
onderzocht door het onlangs opgerichte 
HbbTV-forum. Dit wordt gecoördineerd 
door Stichting iMMovator met ondersteu-
ning van TNO.
Al deze ontwikkelingen maken wel duidelijk 
dat het legale aanbod de afgelopen tijd fl ink 

Nu is Pathé nog slechts beschikbaar op de pc 
en de smart-tv van Samsung, maar het heeft 
uitdrukkelijk de wens om op meer platformen 
beschikbaar te komen. Pathé kan het beste 
zorgen dat het beschikbaar is via een ka-
belbedrijf of telecomaanbieder. 2012 wordt 
volgens GfK immers het jaar van vod, maar 
consumenten lopen nog niet warm voor vod-
apps op de smart-tv. KPN zou wederom een 
goede kandidaat zijn, als het gelooft dat het 
merk Pathé hen kan versterken in de strijd 
met de kabelaar.

HbbTV
Tenslotte slaan de omroepen de handen 
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De leden van NVPI willen niets liever dan dat de door hen geproduceerde en uitgegeven werken 
door een zo groot mogelijk publiek gezien, beluisterd en gespeeld worden. Dit sluit naadloos aan 
op het streven van het kabinet dat alle content die of� ine verkrijgbaar is en digitaal aangeboden 
kan worden ook online beschikbaar komt. NVPI heeft daartoe een eigen ‘digitale agenda’ opge-
steld. Die brengt het auteursrechtbeleid van het kabinet in samenhang met de digitale agenda en 
het topsectorenbeleid van het kabinet.

Producenten en uitgevers bepleiten al jaren 
een stringenter beleid inzake het tegengaan van 
downloaden van illegaal aanbod. Het aanpakken 
van downloaden uit illegale bron zal immers 
een zeer sterk positief effect hebben op de ont-
wikkeling van de legale digitale distributie. Die 
wordt nu ernstig gehinderd doordat legale web-

diensten moeten concurreren met gratis illegaal 
aanbod dat ongelimiteerd geconsumeerd mag 
worden. Het merendeel van de wetenschappe-
lijke onderzoeken en de studies van onderzoeks-
bureaus vindt namelijk een duidelijk negatief ef-
fect op de legale verkopen. Dit negatieve effect, 
dat primair wordt veroorzaakt door substitutie 

van legaal aanbod, wordt door het merendeel 
van de studies die een substitutie-effect vinden, 
geschat op 20%. Dat betekent dat voor elke tien 
tracks die uit illegale bron worden gedownload, 
er twee niet gekocht worden. Voor � lms worden 
in de literatuur nog hogere substitutiegraden 
genoemd.

Het digitale aanbod 
steeds meer keuze voor 
de consument
Nederland telt online meer dan 20 fi lm- en vi-
deodiensten, ruim 30 muziekdiensten, zo’n 20 
e-bookdiensten en een tiental gamediensten. 
Daarnaast wordt aan een aantal nieuwe initia-
tieven gewerkt. Minstens zo belangrijk als de 
omvang van het aanbod is de diversiteit ervan. 
Niemand heeft iets aan ‘meer van hetzelfde’. 
Het is daarom goed om te zien dat het aanbod 
bijzonder divers is, zowel in technische zin als 
in assortiment. Er is, kortom, voor elk wat wils.

Creative Europe  
garantiefaciliteit heeft 
duurzaam effect
Om het concurrentievermogen en de 
toegang tot fi nanciering voor kleine en 
middelgrote ondernemers in de creatieve 
sector te verbeteren, stelt de Europese 
Commissie een garantiefaciliteit voor le-
ningen voor. Die faciliteit gaat echter een 
stap verder dan alleen maar het afdekken 
van de risico’s van de fi nanciële instellin-
gen. Een belangrijk doel is het verbete-
ren van de expertise ten aanzien van de 
creatieve sector bij de fi nanciële instellin-
gen. Daardoor zal het voor kleine en mid-
delgrote creatieve bedrijven op termijn 
niet moeilijker meer zijn om voldoende 
fi nanciering te krijgen dan voor andere 
MKB-ondernemingen. De regeling heeft 
dus een langetermijneffect op het oplos-
sen van het fi nancieringsvraagstuk voor 
de creatieve en culture sector en maakt 
het bedrijven en organisaties in die sector 
nog beter mogelijk om zonder aanspra-
ken op subsidies te opereren.

NVPI’s Digitale Agenda

Downloaden uit  illegale bron moet worden tegengegaan

4”
“Een garantiefaciliteit maakt het 

bedrijven en organisaties beter 
mogelijk om zonder aanspraken op 

subsidies te opereren.

Actualiteiten
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Het kabinet onderzoekt de economische en juri-
dische consequenties van een ‘open norm’ in het 
auteursrecht. Dat onderzoek volgt uit de discus-
sie over hoe in een informatiemaatschappij die 
door snelle technologische ontwikkelingen fun-
damenteel verandert het copyright wordt toe-
gepast en zou moeten worden toegepast. NVPI 
is van mening dat de bestaande beperkingen en 
uitzonderingen op het auteursrecht nog veel mo-
gelijkheden bieden en dat � exibiliteit nodig is om 

het draagvlak voor het auteursrecht te behouden. 
NVPI pleit er dan ook voor om die mogelijkheden 
te benutten door een uitwerking per sector, waarbij 
marktpartijen om de tafel gaan zitten, vaststellen 
waar de problemen in de praktijk liggen en door 
onderhandeling tot praktische en meer bijdetijdse 
oplossingen komen. Zo ontstaat � exibiliteit en een 
groter draagvlak. Dat leidt sneller tot resultaat dan 
tijdrovende processen tot wetswijziging. Innovatie 
is bij die snelheid alleen maar gebaat.

De Nederlandse auteurswet staat het consumenten 
toe om voor eigen gebruik een kopie te maken van 
bijvoorbeeld een muziekwerk of een � lm. De wet 
bepaalt ook dat rechthebbenden daarvoor een billij-
ke vergoeding moeten ontvangen: de thuiskopiever-
goeding. NVPI vindt het belangrijk dat de auteurs-
wet juist wordt uitgevoerd. Daar was sinds 2007 

geen sprake meer van. NVPI is daarom blij met de 
uitspraak van het Hof in Den Haag, dat bepaalde 
dat het systeem niet had mogen worden ‘bevroren’. 
NVPI vindt ook dat rechthebbenden in de toekomst 
gecompenseerd moeten worden voor die legale 
thuiskopieën. Het niet meer toestaan van downloa-
den uit illegale bron verandert daar niets aan.

De bescherming van minderjarigen tegen mo-
gelijk schadelijke content wordt door de leden 
van NVPI uiterst serieus genomen. Zij parti-
ciperen dan ook actief in Kijkwijzer en PEGI. 

NVPI is blij met de verbeterde naleving van 
de leeftijdsclassi� caties door de detailhandel, 
maar ziet ook nog ruimte voor verbetering. 
Dat geldt niet alleen voor de fysieke detail-

handel, maar ook voor het internet. NVPI maakt 
zich daarbij wel ernstige zorgen over de prakti-
sche uitwerking van de ideeën die bij het kabinet 
leven om een systeem van leeftijdsveri� catie te 
introduceren. Een dergelijk systeem mag de in-
novatie niet belemmeren en geen nieuw obstakel 
gaan vormen bij de ontwikkeling van legale on-
linediensten.

De creatieve industrie  
een topsector?
Het kabinet wil de creatieve industrie sti-
muleren en heeft de sector tot topsector 
benoemd: er liggen kansen op verdere 
groei en dit kan de economische positie 
van Nederland mede versterken. NVPI is 
verheugd over de aandacht van het kabinet 
en werkt graag mee aan de ontwikkeling 
van effectief beleid. Op dit moment zijn 
de perspectieven inderdaad veelbelovend, 
maar er zijn ook bedreigingen. Talent, pro-
ducties en investeringen verdwijnen naar 
het buitenland omdat daar gunstige(r) fi -
nanciële mogelijkheden zijn. Nederland 
verliest zo kennis en bedrijvigheid. Een-
voudige instrumenten, zoals belastingre-
gelingen en een garantiefaciliteit, kunnen 
dat tij keren. 

Illegaal aanbod  
oneerlĳ ke concurrentie
Om de legale onlinemarkt verder te ontwikkelen, willen producenten en uitgevers de con-
currentie die gevormd wordt door het illegale aanbod de pas kunnen afsnijden. Deze illegale 
concurrentie leidt immers aantoonbaar tot schade, terwijl het ‘positieve’ economische effect 
van korte duur is. Daarom is het noodzakelijk dat downloaden uit illegale bron niet langer 
zonder meer is toegestaan en dat het eenvoudiger wordt om de toegang tot buitenlands 
illegaal aanbod te blokkeren, zoals het kabinet van plan is. Het is immers een taak van de 
overheid om de marktomstandigheden te verbeteren en economische groei en culturele 
diversiteit verder te bevorderen.

Fair use of � exibel auteursrecht?

Thuiskopie

44

Voor elke tien 
tracks die uit 

illegale bron worden 
gedownload, worden 

er twee niet 
gekocht.

Bescherming van minderjarigen en leeftijdsclassi� caties
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◾ ◾ ◾ ◾  ◾ ◾ ◾ ◾ VOI©E ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

voerders. “Op het moment dat een indivi-
dueel lid wordt aangesproken of zelfs aan-
gevallen, is het logisch dat het daar zelf op 
reageert. Er wordt wel altijd afgestemd met 
VOI©E.”
Dit alles heeft niet kunnen voorkomen dat 
het auteursrecht steeds meer terechtgeko-
men is in de hoek waar de klappen vallen. 

Frequin erkent dat sprake is van een imago-
probleem. Althans: “Het imago van VOI©E 
is erg goed, zowel in de politiek als bij onze 
gesprekspartners van VNO-NCW en MKB-
Nederland. Er zijn de laatste tijd echter te-

Een jaar of vijf geleden sprong de kri-
tiek vanuit het bedrijfsleven op de 
hoeveelheid collectief beheersor-

ganisaties en hun werkwijze over naar het 
auteursrecht als geheel. Daarom werd be-
sloten tot een gezamenlijk weerwoord: de 
oprichting van VOI©E, een branchevereni-
ging van alle (17) cbo’s voor auteurs- of na-
burige rechten. Die behartigt sinds 2008 de 
belangen van Buma, Stemra, Sena, de orga-
nisaties die onder CEDAR vallen, NORMA, 
VIDEMA, STAP en Pictoright. De missie van 
VOI©E is tweeledig: het wil spreekbuis zijn 
voor de sector en onderlinge samenwerking 
bevorderen.

Collectieve verworvenheden
Als er een gezamenlijk belang is, vooral rich-
ting de politiek, komt het volgens directeur 
Michel Frequin het beste over als een on-
afhankelijk bureau met een onafhankelijke 
voorzitter (VOI©E dus) als spreekbuis fun-
geert. Maar de aangesloten auteursrecht-
organisaties hebben ook hun eigen woord-

Terwijl VOI©E strijdt voor zelfregulering met betrekking tot collectief beheer, stuurt de 
politiek juist aan op meer toezicht. Dit en meer tegenstrijdige inzichten en belangen 
kenmerken de eerste jaren uit het bestaan van de vereniging. Maar directeur Michel 
Frequin blijft positief gestemd.

”
“ Werken aan 
imagoverbetering 
 blijft hard nodig

veel incidenten geweest, waardoor die col-
lectieve verworvenheden van de afgelopen 
drie jaar helaas wat op de achtergrond zijn 
geraakt.”

Hij is het ermee eens dat dit lijkt te bevestigen 
dat het beter zou zijn als VOI©E namens de 
branche naar buiten zou treden, maar consta-
teert tevens: “Onze leden hebben hun eigen 
achterbannen te bedienen, die verwachten 
dat hun organisaties voor hen opkomen. Als 
over Buma, dat toch het meest in het nieuws 
is, allerlei dingen gezegd worden, verwach-
ten componisten en uitgevers dat hun eigen 
organisatie zich daartegen verweert.” Ook 
zijn de belangen van de aangeslotenen bij 
de verschillende cbo’s niet altijd hetzelfde. 
“Neem bijvoorbeeld de downloaddiscussie, 
die een onterecht uitruilkarakter heeft gekre-
gen tussen een thuiskopieregeling en een 
downloadverbod. In zo’n geval hechten de 
organisaties eraan hun eigen belangen naar 
voren te brengen in plaats van met één stem 
te spreken.” 
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“Alle bij VOI©E aangesloten 
cbo’s voldoen aan de richtlijnen 
van transparantie, integriteit en 

goed bestuur”
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Als betrokkenen aan alle kanten zich vastbij-
ten in hun overtuiging, is een constructieve 
dialoog vaak ver weg, weet ook Frequin. “De 
discussie is de afgelopen tijd inderdaad ver-
hard. Organisaties als VNO-NCW, MKB-Ne-
derland of Bits Of Freedom vertegenwoor-
digen in deze natuurlijk de gebruikers, die 
veruit in de meerderheid zijn vergeleken met 
de makers. Electoraal zijn ze in aantal dus 
veel belangrijker dan de rechthebbenden. 
Dat maakt het steeds lastiger om politici te 
vinden die het voor de rechthebbenen dur-
ven op te nemen.”

Op macroniveau budget-
neutraal
De situatie overziend onderscheidt de 
VOI©E-directeur twee impassen. Allereerst 
het bijna vanzelfsprekende verschil van me-
ning tussen het betalende bedrijfsleven en 
de cbo’s. Dat blijft bestaan, hoewel Frequin 
ervan overtuigd is dat via onderling overleg 
en zelfregulering alle pijnpunten zijn weg-
genomen: meer transparantie, certifi cering 
van alle cbo’s d.m.v. een keurmerk, en voor 
wie dat wil: één factuur voor Buma, Sena 
en Videma. “Daar maken echter maar heel 
weinig bedrijven gebruik van, dus blijkbaar 
is dat niet zo’n heet hangijzer als gesugge-
reerd wordt.”
Daarnaast is er de vraag naar meer tariefdif-
ferentiatie en meer maatwerk. “Dit hebben 
we op macroniveau budgetneutraal proberen 
op te lossen, maar dan gaat 80% van de on-
dernemers minder of hetzelfde betalen, maar 
ook 20% iets meer. Dit is een breekpunt voor 
de ondernemersorganisaties dat vernieuwing 
op dat vlak in de weg staat.”

Incidentenpolitiek
Niettemin is 2011 voor VOI©E een belang-
rijk jaar geweest, waarin veel bereikt is. Zo-
als het genoemde onafhankelijk opgestelde 
keurmerk dat alle 17 bij VOI©E aangesloten 
cbo’s in 2011 moesten zien te halen. Dat is 

ook gelukt. “Dit betekent dat al die organi-
saties voldoen aan de richtlijnen van trans-
parantie, integriteit en goed bestuur, hoewel 
dat niet het beeld is dat de Tweede Kamer 
heeft”, verzucht Frequin. Ook is in 2011 een 
onafhankelijke geschillencommissie van start 
gegaan. “Op deze manier hebben we met 
het oog op het Wetsvoorstel Toezicht gepro-
beerd te laten zien dat niet alles het beste 
bij wet kan worden geregeld, maar dat je 
beter ook het nodige aan zelfregulering kunt 
overlaten. Helaas zijn er teveel incidenten 
geweest, die er juist toe hebben geleid dat 
kamerbreed het beeld ontstond dat er meer 
toezicht moest komen, waardoor dat wets-
voorstel aangescherpt door de Tweede Ka-
mer is aangenomen.”
Frequin heeft wel de hoop dat de Eerste 
Kamer, die naar zijn zeggen ‘minder op dat 
soort ‘incidentenpolitiek’ zit’, daar wat prin-

cipiëler naar kijkt. “De Eerste Kamer beoor-
deelt alleen of het wetsvoorstel niet in strijd 
is met de wet of algemene rechtsbeginselen. 
Wij vinden dat de overheid op sommige 
punten teveel op de stoel van de wetgever 
is gaan zitten en zullen de punten waarop 
we bij de Tweede Kamer geen gehoor heb-
ben gekregen zeker nog bij de Eerste Kamer 
neerleggen.”

Goed verhaal, maar…
Zonder lang te hoeven nadenken, noemt 
Frequin ‘de enorme breedte van partijen 
met tegenstrijdige belangen’ als het groot-
ste probleem waar rechthebbenden mee te 
maken hebben. “Als het gaat over de reik-
wijdte van het auteursrecht lobbyen ‘aan de 
andere kant’ partijen als het georganiseerde 
bedrijfsleven (die in deze discussie ook con-

sumenten zijn), internetpartijen als Google 
en internet service providers (die belang 
hebben bij zo groot en goedkoop mogelijke 
onbelemmerde toegang tot informatie), on-
derwijs en wetenschap en bibliotheken. En 
dan natuurlijk de consumenten, die allemaal 
via internet met het auteursrecht geconfron-
teerd worden. Dat is het overgrote deel van 
het electoraat. Diverse Kamerleden hebben 
ons aangegeven dat wij een goed verhaal 
hebben, maar zij zijn bang voor de hoe-
veelheid ‘hate mail’ die zij krijgen als zij ons 
standpunt innemen.” Het auteursrecht is vol-
gens Frequin tegenwoordig een onderwerp 
in verkiezingsprogramma’s geworden omdat 
politici zich er populair mee kunnen maken. 
Althans, als ze pleiten voor een vrij en gratis 
internet. Dat is het grootste probleem waar 
het auteursrecht in brede zin momenteel 
mee te maken heeft.

Verder vindt Frequin het logisch dat, in deze 
tijd van enorme veranderingen door internet, 
kritisch naar collectief beheer wordt gekeken. 
“Cbo’s staan als intermediair van alle kanten 
onder druk: door de politiek, de consument, 
maar ook door rechthebbenden, die waar 
mogelijk hun rechten eigenlijk het liefst zelf 
zouden willen beheren.” 

VOI©E blijft echter strijdbaar. Dit jaar zijn 
de pijlen gericht op het Wetsvoorstel Toe-
zicht, het uitbouwen van de voorlichting 
en transparantie, in overleg blijven met het 
bedrijfsleven om te kijken of er ten aanzien 
van de tarieven en tariefdifferentiatie meer 
transparantie kan worden gegeven en slagen 
gemaakt kunnen worden. “In algemene zin: 
hard verder werken aan imagoverbetering, 
want dat blijft hard nodig.” ◾

“Wij vinden dat de overheid op sommige punten teveel op 
de stoel van de wetgever is gaan zitten”

Interview Michel Frequin
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Kijkwijzer bestaat al ruim tien jaar en PEGI volgend jaar ook. De NVPI 
heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van Kijkwijzer en PEGI.  
De leden van de NVPI dragen actief bij door het classificeren van hun 
producten en het voorlichten van de consument. De branche heeft 
daarmee aan de Nederlandse samenleving laten zien dat het oog heeft 
voor een verantwoord mediagebruik. Het succes van Kijkwijzer en PEGI 
is dan ook uw succes. NVPI leden, bedankt!

NVPI Leden, 
bedankt!
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iMediate is een uitgeef- en communicatiebedrijf dat dagelijks bezig 
is met het verzinnen, vullen, produceren en exploiteren van media.
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