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EDITORIAL

02020202

BEYONCÉ - LEMONADE
Een muzikaal veelzijdig album 
met één overheersend thema: 
de kracht van Afro-Amerikaanse 
vrouwen. De echte doelgroep 
bleek veel breder; het werd het 
meest gedownloade album van 
2016 in Nederland.

NVPI BEWAAKT 
HET SPEELVELD

De creatieve industrie vaart wel bij digitalisering. 
Muziek, fi lm en games bereiken de consument 
sneller, directer en gepersonaliseerder dan 
ooit. Nieuwe digitale businessmodellen blijken 
succesvol. De omzet uit digitaal evenaart de 
omzet uit fysiek product en dat zet zich snel 
door. We staan pas aan het begin van de 
mogelijkheden die de techniek biedt.

NVPI bewaakt het speelveld waarin de leden 
opereren. Wetten, regels en jurisprudentie 
kunnen de razendsnelle digitaal-technologische 
ontwikkelingen nauwelijks volgen. Dat is 
logisch en geldt nationaal en internationaal. 
Het internet stopt niet bij de grens.

NVPI speelt hierin een actieve rol. Het streven van de Europese overheid naar een 
Digital Single Market is een mooie en gedurfde ambitie. We moeten er wel voor 
zorgen dat de oplossingen die Europees worden voorgesteld blijven passen bij 
een gezonde ontwikkeling van de entertainmentindustrie. Wij begrijpen goed dat 
het belang en de privacy van individuele consumenten in een maatschappij die 
steeds afhankelijker wordt van niet altijd transparante algoritmes een passend 
overheidsbeleid en goede rechtssystemen vereisen. Maar dat moet niet leiden tot 
verstarrende regels of concurrentie belemmerende maatregelen. Het gaat daarbij 
om het internationale auteursrecht, om hoe om te gaan met grensoverschrijdende 
overeenkomsten, over hoever netneutraliteit moet reiken, zonder dat piraterij 
vrij spel krijgt, of over het ondoordacht afschaffen van geo-blocking waardoor 
sommige entertainmentproducten commercieel zinloos worden. De Digital Single 
Market is uiteindelijk bedoeld om de Europese digitale economie te laten groeien 
– en dat is ook ons doel.

NVPI staat voor deze onderwerpen op de bres, werkt aan creatieve oplossingen en 
voert een actieve lobby. Daarvoor moeten we een vaardige en actieve staf hebben. 
En we doen dat samen met anderen in de keten: zoals makers en andere collega’s 
in de creatieve industrie, waaronder die van de collectieve exploitatie. We betrekken 
de hele entertainmentindustrie erbij.
 
Een tweede terrein waarop we actief zijn, is meer commercieel en economisch 
gericht. We gaan door met activiteiten als Film.nl: legaal aanbod, veilig en 
snel! Bij het promoten van de industrie hoort het meten en interpreteren van 
en rapporteren over de markt. Dat is ingewikkelder geworden. Gebruik van en 
toegang tot entertainment is minstens zo belangrijk als bezit, in de vorm van een 
download of fysiek product. Meer en andere data verzamelen en die goed kunnen 
interpreteren, vergt meer expertise.
 
Lees NVPI Agenda 2017 om al onze andere plannen te leren kennen. Het wordt 
weer een mooi en uitdagend jaar.

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

EDITORIAL

INLEIDING NVPI
2016 is een belangrijk jaar geweest voor NVPI. Een jaar met 
interne verschuivingen, andere vormen van samenwerking met 
externe partijen, die zelf ook volop in verandering waren, en 
dat alles in een markt in transitie. Een gesprek met algemeen 
directeur Jaap Bruijnen over de huidige positie van NVPI.

MARKT EN BUSINESS
De voorzitters van de vereniging NVPI Audio, Filmdistributeurs 
Nederland en NVPI Interactief bespreken de ontwikkelingen, 
uitdagingen en toekomstverwachtingen in hun sectoren. 
Overal is uiteraard de transitie van fysiek naar digitaal gaande. 
Dit gebeurde in eerste instantie in de muziekindustrie, waar 
inmiddels weer zwarte cijfers geschreven worden.

PROMOTIE
Na enkele recente aanpassingen stemt de huidige vorm van 
de Edison Gala’s tot tevredenheid. Ook de beleving van die 
andere bekroning, goud en platina, stemt tot tevredenheid. 
Een nieuwe promotionele activiteit van NVPI is Film.nl. Een app 
en website waarmee het actuele legale fi lmaanbod in kaart 
gebracht wordt.

AGENDA 2017
Een belangrijk onderdeel van het werk van NVPI is om 
namens de entertainmentindustrie in een vroeg stadium 
actief gesprekspartner te zijn voor politiek en overheid. 
De ontwikkelingen gaan razendsnel; debatten die het 
voortbestaan van de sector treffen gaan voort en nieuwe 
wetgevingsinitiatieven vanuit de EU, die de realiteit bepalen 
waarbinnen de industrie moet functioneren, volgen elkaar op.

WAAR NVPI STAAT
De agenda van NVPI Audio, Filmdistributeurs Nederland (FDN) 
en NVPI Interactief beslaat een breed scala aan activiteiten. 
In verband daarmee is NVPI betrokken bij een groot aantal 
organisaties en samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan 
betreft het auteursrecht en collectief beheer van rechten.
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04
INTERNE AGENDA

2016 is een belangrijk jaar 
geweest voor NVPI. Een jaar met 
interne verschuivingen, andere 
vormen van samenwerking 
met externe partijen, die zelf 
ook volop in verandering 
waren, en dat alles in een 
markt in transitie. Een gesprek 
met algemeen directeur Jaap 
Bruijnen over de huidige positie 
van NVPI.

Een van de zaken die in 2016 een grote stempel heeft 
gedrukt op NVPI zoals die nu is, is de fusie van de Ne-
derlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF, bio-
scoopdistributeurs) en NVPI Video (fi lmed home en-
tertainment) tot Filmdistributeurs Nederland (FDN). 
“Dat heeft een forse impact gehad”, zegt Bruijnen, 
“omdat de NVF als branchevereniging van oudsher 
een andere insteek had dan alle NVPI-geledingen. 
NVF leverde veel meer diensten en maakte meer 
collectieve afspraken, bijvoorbeeld op het gebied 

van fi lmtransport, fi lmonderzoek en het delen van 
promotie en metadata. Het feit dat men binnen de 
huidige FDN gewend was meer in gezamenlijkheid te 
doen, wordt nu - waar daar behoefte aan is - vertaald 
naar de andere verenigingen (NVPI Audio en NVPI 
Interactief). Daarbij neemt de Federatie NVPI over-
koepelende taken als juridische zaken, auteursrecht, 
lobby, Digital Single Market en contacten met collec-
tieve beheersorganisaties en internationale branche-
verenigingen voor zijn rekening. Voor zaken die de 
business raken, worden echter binnen de verenigin-
gen werkgroepen opgericht, die bestaande en nieuw 
verworven kennis vervolgens met elkaar delen.”
Helemaal nieuw is dat concept niet. Activiteiten als 
de Edisons en de charts werden al in werkgroep-
verband uitgewerkt. Maar dit wordt verder uitge-
breid. “Een recent voorbeeld hiervan is, dat binnen 
NVPI Interactief besloten is om zelf marktgegevens 
te gaan verzamelen en dat niet meer uit te beste-
den aan derden. Dit zogenoemde GSD-project (wat 

NVPI NU DICHTER 
BIJ PRIMAIRE 
PROCESSEN LEDEN

DE VERENIGINGEN ZIJN 
ZELFSTANDIGER GEWORDEN EN 
DE FEDERATIE IS MEER NAAR DE 

ACHTERGROND GERAAKT
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SOOF 2
De best bezochte 
Nederlandse film van 
2016 kwam pas op 
8 december uit. De 
romantische kome-
die met hoofdrollen 
voor Lies Visschedijk, 
Fedja van Huêt en 
Achmed Akkabi trok 
alleen al die maand 
542.036 bezoekers.

staat voor global sales data, WS) is overigens een 
project van ISFE, de Europese branchevereniging 
van gamedistributeurs.”

Verhouding gekanteld
Door deze ontwikkeling is de verhouding tussen 

NVPI als federatie en de drie verenigingen in het 
afgelopen jaar gekanteld, resulterend in een na-
drukkelijkere eigen identiteit en agenda van de 
verenigingen. De basis van de dienstverlening 
blijft het ‘vijf functies’-model (zie pagina 7). Dit 
model onderscheidt vijf functies waarmee NVPI 
zijn doelen vervult: lobby & public affairs, afspra-
ken, diensten, ontwikkeling & informatie en zinge-
ving & strategiebepaling. Daarbij wordt evenwicht 
gezocht tussen het positioneren van strategische 
belangen, collectief organiseren en individueel 
profi teren. Bruijnen legt uit: “De drie verenigingen 
voor audio, fi lm en interactief zijn primair rand-
voorwaardelijk actief, maar zijn tevens dichter bij 
de bedrijfsvoering en primaire processen van hun 
leden komen te staan. Dat is een dunne lijn, want 
NVPI is zelf natuurlijk geen distributeur van audio, 
fi lm- en gameproducten. De uitdaging is, om op 
collectief niveau zaken te faciliteren waar de leden 
van kunnen profi teren.

AANPALENDE 
ORGANISATIES 
ZIJN, NET ALS 

DE NVPI-LEDEN, 
BEZIG MET EEN 

DIGITALISERINGS-
SLAG

NVPI IS DE BRANCHEORGANISATIE VAN DE ENTERTAINMENTINDUSTRIE

NVPI Agenda 2017_Inleiding.indd   5 8-5-2017   14:08:11



SAMENVATTING 
In 2016 zijn de verhoudingen tussen de 
federatie NVPI en de verenigingen voor audio, 
fi lm en interactief opnieuw gedefi nieerd. De 
verenigingen zijn zelfstandiger geworden en 
er wordt meer en anders samengewerkt met 
aanpalende organisaties. De federatie is meer 
naar de achtergrond geraakt.

Zelfstandiger
De NVPI-directeur constateert dat de verenigingen 
zelfstandiger zijn geworden en de federatie meer 
naar de achtergrond is geraakt. Wat hij overigens 
prima vindt. “Film.nl is daar een goed voorbeeld 
van. Dat project is geïnitieerd vanuit een samen-
werkingsverband van partijen die actief zijn in de 
fi lmsector, maar volledig uitgewerkt door een werk-
groep van FDN, in samenwerking met de partners 
van buitenaf die daarvoor nodig waren. De fede-
ratie heeft daar inhoudelijk nauwelijks bemoeienis 
mee gehad.”
Uiteraard wordt wel opgelet dat NVPI geen los 
zand wordt. “Dat is voor ons een extra stimulans 
om ervoor te zorgen dat op relevante terreinen de 
gezamenlijkheid de leden meer oplevert dan zelf-
standigheid.”

GRAND THEFT 
AUTO 5

Een game uit 2013 
die ook in 2016 nog 

dik in de top 5 van 
bestverkochte con-
sole- én pc-games 

stond. In het overall 
klassement zelfs top 
3. Het investerings-

risico van de ont-
wikkelaar dubbel en 

dwars beloond.

Digitaliseringsslag
Er wordt, waar dat nut heeft, actief gezocht naar 
aanpalende organisaties om mee samen te werken. 
Die partijen zijn volgens Bruijnen over het algemeen 
toch al meer gericht op (een van) de verenigingen 
dan op de federatie. Overigens zijn ook die vele or-
ganisaties, net als NVPI en haar leden, bezig met 
een digitaliseringsslag. Niet alleen qua businesspro-
cessen en modellen, maar ook op het gebied van 
regelgeving. Denk aan de (Europese) overheid, die 
werkt aan een digital single market, makers die een 
redelijke vergoeding eisen voor digitale exploitatie, 
CBO’s die willen dat er systemen komen om die ver-
goedingen eerlijk te verdelen, enz.
“In dat krachtenspel is de voornaamste rol van NVPI 
om als kenniscentrum te fungeren, naar onze leden 
te luisteren om probleemgebieden te defi niëren en 
de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

DE VERENIGINGEN 
ZIJN DICHTER BIJ DE 
BEDRIJFSVOERING 

VAN HUN LEDEN 
KOMEN TE STAAN
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LOBBY & PA

AFSPRAKEN

ZINGEVING & 
STRATEGIE

ONTWIKKELING & 
INFORMATIE/PR

DIENSTEN

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

BRANCHEORGANISATIES & CBO’S
• GAMEDOSSIERS • BTW-CONVENANT

• KIJKWIJZER/PEGI
• PIRATERIJBESTRIJDING
•  COLLECTIEF BEHEERS-

ORGANISATIES
•  ONDERZOEK/GFK/

BIOSCOOPMONITOR
• CHARTS

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

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

• WEBSITE & NIEUWSBRIEF
• PERS
• OVERLEG STAKEHOLDERS
•  MARKTCIJFERS 

& -ONTWIKKELING
• EDISON
• CAMPAGNES
• FILM.NL

• INDUSTRIEBIJEENKOMSTEN
•  SUPPORT INDUSTRIE-

INITIATIEVEN
• SHOPPING2020
• GOEDE DOELEN
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ADELE - 25
Hoewel de meesten 

het aanschaften 
in de anderhalve 

maand na de release 
in november 2015, 

was 25 ook het best-
verkochte album van 
2016. Dat jaar werd 

het ook streaming 
beschikbaar.

“ ER ZIJN NOG GENOEG 
CONSUMENTEN DIE 
NIET STREAMEN”

Nadat de omzet van de 
Nederlandse muziekindustrie 
in 2015 voor het eerst in 
lange tijd weer groeide, was 
ook 2016 een goed jaar. NVPI 
Audio-voorzitter Kees van 
der Hoeven inventariseert de 
groeisegmenten en bekijkt 
waar voor de toekomst nog 
kansen liggen.

Er is nog steeds sprake van exceptionele groei in 
streaming en dat is natuurlijk goed nieuws, zegt 
Van der Hoeven. “Waar de branche vooral naar 
kijkt, is de toename in het aantal betalende abon-
nees van muziekstreamingdiensten. Bij de introduc-
tie van Spotify hoopte iedereen dat dit een nieuw 
verdienmodel zou introduceren en streaming een 
oplossing zou zijn voor piraterij. Er is nu een alter-
natief dat het voor de consument makkelijk maakt 
om niet aan het illegale downloaden te beginnen.” 
Dat er gaandeweg nieuwe spelers bij zijn gekomen, 
zoals Apple Music en Deezer, beschouwt Van der 
Hoeven als goed nieuws. “Hoe meer mensen in con-
tact kunnen komen met streaming, des te beter.” 

Fysiek vs. digitaal
Terwijl vinyl goed gaat, zijn er tegelijkertijd in 
Neder land heel veel mensen die nog steeds een cd 
kopen. “Met name de speciale edities en luxe her-
uitgaven blijven het goed doen. Nederland is een 
bijzonder land, omdat hier een goede mix verkrijg-
baar is. Men koopt nog steeds fysiek en consumeert 
ook digitaal. Dat is wel anders in de landen om ons 
heen. Zo voert in Duitsland fysiek de boventoon en 
is Zweden bijvoorbeeld compleet geëvolueerd naar 
een complete streamingmarkt.” 

Brandpartnerships
Van der Hoeven ziet nog genoeg kansen in de audio-

“Wat een mooi streven is? De helft van 
Nederland als betalende abonnees van een 

streamingservice”

[ NVPI AGENDA ]

MARKT EN BUSINESS
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FYSIEK
MOBIEL

STREAMING DOWNLOADS

39,6%
0,3%

5,4%54,7%

OMZETAANDEEL

2016

markt, zoals samenwerkingen tussen muziek en 
brands. “De merken zien daar het belang steeds 
meer van in en artiesten staan er meer voor open. 
Toekomstige brandpartnerships kunnen veel uitge-
breider worden en dat creëert voor elke partij nieuwe 
kansen. Onder kansen schaar ik ook het streamen. 
Als je denkt dat iedereen die op straat loopt muziek 
op deze manier consumeert, dan heb je het mis. Er 
zijn nog genoeg consumenten die hier geen gebruik 
van maken.” Daar durft de voorzitter van NVPI Audio 
ook wel een doelstelling op los te laten: “Wat een 
mooi streven is? De helft van Nederland als betalen-
de abonnees van een streamingservice.”

Groei houdt aan
Van der Hoeven kijkt dan ook positief naar de toe-
komst: “Na een jarenlange daling kent de muziek-
branche weer groei. De verwachting is dat die toe-
name de komende jaren voortgezet gaat worden. 
Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, ook voor onze 
medewerkers. Het is immers leuker om mensen aan 
te nemen dan afscheid van ze te moeten nemen.”

1 Adele - 25 V2
2 Justin Bieber - Purpose Universal
3 Broederliefde - Hard Work Pays Off 2 Universal
4 Lil’ Kleine - Wop! Universal
5 Kensington - Control Universal
6 Coldplay - A Head Full Of Dreams Warner
7 David Bowie - Blackstar Sony
8 The Rolling Stones - Blue & Lonesome Universal
9  Leonard Cohen - You Want It Darker Sony
10 Kinderen Voor Kinderen - Voor Altijd Jong! - 37 PIAS

1  Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance Universal
2 Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza Universal
3 Major Lazer feat. Nytla & Fuse ODG - Light It Up Warner
4 Alan Walker - Faded Sony
5 Sia feat. Sean Paul - Cheap Thrills Sony
6 Jonas Blue feat. Dakota - Fast Car Universal
7 Justin Bieber - Love Yourself Universal
8 The Chainsmokers feat. Daya - Don’t Let Me Down Sony
9 Justin Timberlake - Can’t Stop The Feeling! Sony
10 Lukas Graham - 7 Years Universal

 Omzet-
aandeel

x miljoenen euro’s

2016 2016 2015 %
Fysiek 39,6% 61,2 64,7 -5,4
Downloads 5,4% 8,4 10,7 -21,5
Streaming 54,7% 84,7 61,3 +38,2
Mobiel 0,3% 0,5 0,2 +150,0
Totaal Audio 100% 154,8 136,9 13,1

Bron: NVPI

Bron: GfK DutchCharts

Bron: GfK DutchCharts

BESTVERKOCHTE SONGS

BESTVERKOCHTE ALBUMS

SAMENVATTING 
Mede dankzij het succes 
van streaming is de 
muziek industrie weer in 
de zwarte cijfers beland. 
En dat terwijl nog lang 
niet elke Nederlander 
streamt. Toch wordt ook 
nog veel fysiek product 
verkocht en bieden 
samenwerkingen tussen 
muziek en merken kansen. 
Voor de komende jaren 
wordt dan ook aanhou-
dende groei verwacht.

MARKTCIJFERS AUDIO (OMZET MUZIEKINDUSTRIE)
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SPECTRE
Nadat de recentste 

James Bond in 2015 
al het best bezocht 

werd in de bioscoop, 
werd de film in 2016 
het best verkocht op 

zowel dvd als Blu-
ray. Een spectaculaire 

prestatie.

“ NIEUWE SPELERS ZIJN 
WELKOME TOETREDERS 
TOT DE MARKT”

Terwijl het bioscoopbezoek 
groeit, blijft de verkoop van 
dvd’s structureel dalen. Toch 
is de consumptie van fi lms (en 
vooral tv-series) de afgelopen 
jaren alleen maar toegenomen. 
Online en vooral on demand. 
René van Turnhout, voorzitter 
van Film Distributeurs 
Nederland, laat zijn licht 
schijnen over de verschillende 
exploitatie-‘windows’.

De groei van het aantal nieuwe bioscopen vertaalt 
zich ook in een groei van het fi lmbezoek. Dat steeg 
in 2016 met 3,5%. Het aandeel van de Nederland-
se fi lm daarin is echter gedaald van 18 naar 12%. 
“Het Filmfonds zegt dan ook dat er behoefte is aan 
minder fi lms met hogere productie- en marketing-
budgetten”, zegt Van Turnhout. Maar zelfs dan kun 
je niet tippen aan een Amerikaanse productie. Daar 
liggen de budgetten vele malen hoger, omdat die 
fi lms wereldwijd vermarkt worden.”

Fysiek product
De verkoop van dvd en Blu-ray blijft met ruim 
20% per jaar dalen. “Dat leidt bij een aantal re-

tailers tot verminderd vertrouwen, waardoor de 
beschikbaarheid afneemt en je in een selffulfi lling 
prophecy terechtkomt. De marktdaling is dan ook, 
naast piraterij, vooral te wijten aan het wegvallen 
van outlets. In zijn algemeenheid kun je stellen dat 
retailers die de focus leggen op dvd, het beter doen 
dan de markt als geheel.”

On demand
Zoals Van Turnhout al aanstipt, zit de home-enter-
tainmentindustrie nog altijd in een spagaat tussen 
illegaliteit en vooruitgang. On demand kijken via 

bijvoorbeeld Netfl ix neemt, vooral onder jongeren, 
steeds meer de functie van tv-kijken of het kopen 
van een dvd over. De FDN-voorzitter geeft echter 
aan dat het kannibaliserende effect groter is dan de 
groei in omzet voor de distributeur. “Vanuit distri-
buteursoogpunt zouden spelers als Amazon, Plej-
mo en Wuaki uit concurrentieoverwegingen dan 
ook welkome toetreders tot de markt zijn, zowel 
voor fysieke als digitale consumptie.”

Pakketten
Volgens Van Turnhout is het voor de toekomst ook 
denkbaar dat ISP’s totaal- of keuzepakketten gaan 
aanbieden met bijvoorbeeld Netfl ix, Film1 en/of 

“Retailers die de 
focus leggen op 

dvd, doen het beter 
dan de markt als 

geheel”

[ NVPI AGENDA ]
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BLU-RAY
DVD

VIDEO 
ON DEMAND

6,4%
20,8%

72,8%

OMZETAANDEEL

2016

hun eigen ‘all-you-can-eat’ aanbod erin. Eenvou-
dige toegang tot een breed contentaanbod wordt 
immers steeds belangrijker. “Mede door die ontwik-
keling zijn veel jongeren momenteel niet meer via 
de televisie te bereiken en zie je adverteerders daar 
afhaken. Dat zal zijn weerslag krijgen op de mate 
waarin de fi lmindustrie in de toekomst haar con-
tent aan omroepen kan verkopen.”

Opnieuw uitvinden
Producenten, distributeurs en tv-zenders moeten 
zichzelf opnieuw uitvinden en een oplossing vinden 
voor de restricties die het huidige getrapte fi nan-
cieringsmodel oplegt. Dat gaat echter niet zonder 
slag of stoot. Van Turnhout: “In 2015 is fi lmdistri-
buteur A-Film failliet gegaan en vorig jaar hebben 
alle home-entertainmentdistributeurs zwaar gere-
organiseerd. De komende drie jaar zal waarschijn-
lijk nog een aantal distributeurs afvallen, waarna 
een stabielere markt overblijft met partijen die van 
fi lmdistributie kunnen bestaan.”
In afwachting daarvan heeft de industrie Film.nl 
opgezet, zodat het legale aanbod in elk geval zicht-
baar is (zie pagina 15).

1 Bridget Jones’s Baby UPI
2 Finding Dory (3D) WDS
3 Huisdiergeheimen (3D) UPI
4 The Jungle Book WDS
5 Fantastic Beasts And Where to Find Them (3D) WB
6 The Revenant WB (FOX)
7 Zootropolis (3D) WDS
8 Suicide Squad (3D) WB
9 Jason Bourne UPI
10 Inferno UPI

1 James Bond 007/Spectre MGM
2 Star Wars 7/The Force Awakens WDSHE
3 Frozen WDSHE
4 Gooische Vrouwen 2 DFW
5 Game Of Thrones 5 WHV
6 Zootropolis WDSHE
7 Hunger Games 3/Mockingjay Part 2 Belga HV
8 Finding Dory WDSHE
9 Bon Bini Holland eOne
10 Hobbit/Battle Of The Five Armies WHV

 Omzet-
aandeel

x miljoenen euro’s

2016 2016 2015 %
Fysiek 27,2% 79,4 101,8 -22,0
Dvd 20,8% 60,7 81,4 -25,4
Blu-ray 6,4% 18,7 20,4 -8,3
Video on demand(*) 72,8% 212,0 156,0 +35,9
Totaal Video 100% 291,4 257,8 +13,0

Bron: FDN & GfK
 (*) Met video on demand wordt bedoeld: het tegen betaling streamen 

(subscription vod), kopen (electronic sell-thru) en/of huren (transactional 
vod) van fi lms en tv-series, excl. uitgesteld kijken en user generated content 

Bron: GfK

Bron: GfK

BESTVERKOCHTE FILMS OP DVD & BLU-RAY

BESTBEZOCHTE BIOSCOOPFILMS

SAMENVATTING 
Binnen de consumptie van fi lms vindt een 
verschuiving plaats van fysiek naar online en 
vooral on demand. Die ontwikkeling is binnen 
het huidige, getrapte fi nancieringsmodel van 
de fi lmindustrie niet per se wenselijk. 
De oplossing ligt dan ook zowel in interne 
aanpassingen als het implementeren van 
nieuwe exploitatievormen.

 Recette-
aandeel

x miljoenen euro’s

2016 2016 2015 %
Buitenlandse fi lm 88,4% 254,1 226,9 +12
NL-fi lm 11,6% 33,5 48,9 -31,5
Totaal Film 100% 287,6 275,8 +4,3

Bron: NVBF & FDN

MARKTCIJFERS HOMEVIDEO

MARKTCIJFERS BIOSCOOPFILM
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FIFA17
Een van de top- 

franchises op 
gamegebied is FIFA 

en FIFA17 is geen 
uitzondering. Veruit 

de bestverkochte 
game op de consoles 

en ook ruimschoots 
aanvoerder van het 

totaalklassement.

“ ELKE INNOVATIE 
LUIDT EEN NIEUWE 
TOEKOMST IN”

De gamemarkt is enorm breed. 
Je kunt bijna stellen: iedereen 
gamet, overal. Als één voorbeeld 
dat duidelijk maakt, is het wel 
het succes van Pokémon Go, 
waarmee en passant duidelijk 
werd dat gamen ook goed kan 
zijn voor de gezondheid. Henk 
Hoogendoorn, voorzitter NVPI 
Interactief, over de toekomst 
van de gamebranche.

Ook op gamegebied is het aandeel fysiek product 
nog steeds signifi cant, maar dat zal wel slinken 
ten gunste van digitale exploitatie. Hoogendoorn 
constateert dat die trend al is ingezet. “Behalve 
de veelal fysieke producten die de leden van NVPI 
Interactief op de markt brengen, wordt ook veel 
gespeeld via smartphones, tablets, online, via soci-
al media enz. Games downloaden is al een enorm 
grote markt en Microsoft komt dit voorjaar met de 
nieuwe abonneedienst Xbox Game Pass.” Daarmee 
krijgen gebruikers voor 9,99 dollar per maand on-
gelimiteerde toegang tot meer dan honderd Xbox 
One- en back ward compatible Xbox 360-games. 
Die kunnen zij downloaden op hun Xbox One. De 
gamestreamingdienst PlayStation Now, waarvan 
het assortiment op dit moment uit PlayStation 
3-spellen bestaat, wordt later dit jaar uitgebreid 
met PS4-games.

Downloadable content
Een andere belangrijke inkomstenbron is het 
downloaden van nieuwe content voor eerder aan-
geschafte games, aldus Hoogendoorn. “Met die 
toevoegingen kan de consument de game verder 
uitbreiden en dus veel langer spelen. Hiermee on-
derscheidt ons marktsegment zich van muziek en 

fi lms. Daarnaast zijn in-game uitgaven (aan bijvoor-
beeld wapens of nieuwe kleding) wereldwijd goed 
voor honderden miljoenen euro’s. Nederlandse ga-
mers dragen daar verhoudingsgewijs veel aan bij.”
Digitaal geld uitgeven aan en in games zal volgens 
de Interactief-voorzitter alleen maar belangrijker 
worden, zeker in de vorm van abonnementen en 
microtransacties. “Nu is streaming (of cloud ga-
ming), in tegenstelling tot bij muziek en video, nog 
klein, maar dat zal zeker gaan groeien. De game-in-
dustrie is immers digitaal geboren en zo verbonden 
aan technologie, dat elke innovatie weer een nieu-
we toekomst inluidt.”

“De game-
industrie is 

digitaal geboren 
en sterk 

verbonden aan 
technologie”

[ NVPI AGENDA ]

MARKT EN BUSINESS
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OMZETAANDEEL

2016

PC-GAMES

CONSOLEGAMES

6,35%

93,65%

eSport
Ook voor eSport zijn de verwachtingen erg hoog. 
Dit zijn grote georganiseerde multiplayer wedstrij-
den tussen professionele spelers. “Zij zijn de hel-
den van de toekomst. Nu al hebben verschillende 
sportclubs eSporters onder contract, die namens 
die clubs in de FIFA eSport-competitie spelen. De 
evenementen zijn niet zelden stadionvullend en een 
volgende stap zal zijn, dat de tv-rechten ervoor ver-
kocht gaan worden.”

Investeringen
De hedendaagse consument is goed geïnformeerd 
en veeleisend. Als gevolg daarvan worden tegen-
woordig minder, maar kwalitatief hoogwaardigere 
games uitgegeven. Bij gevolg zijn de investeringen 
in games enorm. Ook met de overnamen en inte-
graties die regelmatig binnen de entertainment-
branche plaatsvinden, zijn steeds grotere bedragen 
gemoeid. Hoogendoorn: “Daarom is de kans groot 
dat consolidatie in de toekomst een branche-over-
stijgend fenomeen wordt. Het is goed denkbaar dat 
een ISP of een telecomprovider een game-ontwik-
kelaar overneemt om exclusieve content te kunnen 
aanbieden. Net zoals Apple heeft aangekondigd in-
teresse te hebben in de overname van bijvoorbeeld 
het Disney-concern.”

1 FIFA 17 Electronic Arts
2 Battlefi eld 1 Electronic Arts
3 Grand Theft Auto V Take Two Interactive
4 Call Of Duty: Black Ops III Activision Blizzard
5 Call Of Duty: Infi nite Warfare Activision Blizzard
6 FIFA 16 Electronic Arts
7 Tom Clancy’s The Division Ubisoft
8 Uncharted 4 A Thief’s End Sony
9 Minecraft Microsoft/Sony/Nintendo
10 F1 2016 Koch Media

1 The Sims 4 Electronic Arts
2 Farming Simulator 17 Koch Media
3 Overwatch Activision Blizzard
4 Battlefi eld 1 Electronic Arts
5 Grand Theft Auto V Take Two Interactive
6 World Of Warcraft/Legion Activision Blizzard
7 The Sims 4 Stedelijk Leven Electronic Arts
8 The Sims 4 Aan Het Werk Electronic Arts
9 The Sims 4 Beleef Het Samen Electronic Arts
10 Rollercoaster Tycoon World Mindscape

Bron: GfK

Bron: GfK

BESTVERKOCHTE PC-GAMES

BESTVERKOCHTE CONSOLEGAMES 
(HOME + PORTABLE)

SAMENVATTING 
Het downloaden van games en additionele 
downloadable content is al een enorme markt 
en ook streamingdiensten winnen terrein. Mede 
door de grote investeringen vindt steeds vaker 
consolidatie plaats. Game-ontwikkelaars worden 
ook steeds interessanter voor partijen buiten de 
gamebranche, die met een overname exclusieve 
content binnenhalen.

 Omzet-
aandeel

x miljoenen euro’s

2016 2016 2015 %
Pc-games 6,35% 10,1 13,0 -22,5
Consolegames 93,65% 148,9 155,8 -4,4
Totaal gamesoftware fysiek 100% 159,0 168,8 -5,8

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

MARKTCIJFERS INTERACTIEF
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EDISONS VINDEN VORM; 
MEER EDELMETAAL

Het speelveld van de oudste muziekprijs van Nederland 
is altijd in beweging. Er komt steeds weer nieuw talent 
en ook de evenementen zijn altijd met de eisen van 
hun tijd meegegaan. Na enkele recente aanpassingen 
stemt de huidige vorm van alle drie de gala’s tot 
tevredenheid. De website wordt wel vernieuwd.

EDELMETAAL
De hoeveelheid uitgereikt edelmetaal is in 
2016 over de hele linie gestegen vergeleken 
met het jaar ervoor. Mede dankzij het suc-
ces van streaming werden 80 singles goud 
en 77 platina, waarvan 22 meervoudig 
platina. Voorbeelden zijn Kenny B. - Parijs 
(7-voudig platina), Mike Posner - I Took A 
Pill In Ibiza (6-voudig platina), Jonas Blue - 
Fast Car en Lil Kleine & Ronnie Flex - Drank 
& Drugs (elk 5-voudig platina).
27 albums bereikten de goudstatus en 
21 werden platina, waarvan 4 meervoudig platina, te weten Marco Borsato - Evenwicht (3-vou-
dig), Dotan - 7 Layers, Kinderen Voor Kinderen - Voor Altijd Jong! en Kygo - Cloud Nine (elk 
2-voudig). Ook 2 dvd’s kregen een goudcertifi cering en 1 werd platina.

POP
•  Verhuisd van de Harbour 

Club naar de Westergas-
fabriek in Amsterdam

•  Veel Edisons voor aan-
stormend talent

•  Voor NVPI een mooi 
relatie-evenement en 
voor de labels een mooie 
gelegenheid om hun 
artiesten in het zonnetje 
te zetten

KLASSIEK
•  Uitgereikt tijdens het 

tv-programma Podium 
Witteman

•  Mooie kleinschalige 
opzet die de klassieke 
muziek eer aandoet

•  Spannend interview 
met Oeuvreprijswinnaar 
Bernard Haitink

JAZZ/WORLD
•  Verhuisd van Eindhoven 

naar Rotterdam, wat als 
‘thuis’ voelt voor jazz

•  Edison Gala vormt de 
aanloop naar het North 
Sea Jazz Festival

•  Wordt ook in 2017 weer 
in een vergelijkbare set-
ting rondom North Sea 
Jazz georganiseerd

WEBSITE
•  Ook in de communicatie 

over de Edisons wordt 
een moderniseringsslag 
geslagen

•  Website wordt meer 
een naslagwerk over de 
genomineerden en win-
naars, het evenement, de 
jury, enz. 

•  Lancering gepland voor 
juni

 [ NVPI AGENDA ]

PROMOTIE

14

SAMENVATTING 
De Edisons hebben zich 
in hun 57-jarig bestaan 
altijd een fl exibele prijs 
getoond. Als daar aan-

leiding toe was, werden 
categorieën, jurysamen-

stellingen en de vorm van 
de uitreikingen eenvou-

dig aangepast. Toch lijken 
de huidige Gala’s weer 

even toekomst-proof. 
Ook de beleving van die 
andere bekroning, goud 

en platina, stemt tot 
tevredenheid.

Foto: Rutger G
eerling
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BRIDGET JONES’S 
BABY
1.191.719 mensen 
gingen afgelopen 
jaar op kraambezoek 
bij Bridget Jones’s 
Baby en daarmee 
werd de derde film 
in de Bridget Jones-
franchise de best 
bezochte film van 
het jaar. 

SAMENVATTING 
In de NVPI Agenda 2016 stond het streven om het actuele fi lmaanbod in kaart 
te brengen en met de ISP om de tafel te komen. Film.nl heeft dat en meer be-
werkstelligd. Het platform is succesvol in de markt gezet en moet nu organisch 
groeien. Zowel de kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen zijn ambitieus.

FILM.NL GIDST GRATIS 
NAAR LEGAAL AANBOD
Piraterijbestrijding gaat over drie assen: het legale aanbod op orde hebben, de 
consument hierop wijzen en handhaven. Met de gratis, niet-commerciële en voor elke 
aanbieder en consument toegankelijke app en website Film.nl speelt de industrie in 
op die eerste twee stappen. BREIN zet de onlosmakelijk verbonden derde stap.

Film.nl kan gezien worden als het Funda voor fi lms 
en tv-series. Het is een retail- en distributie-onaf-
hankelijk platform dat niets anders doet dan verwij-
zen naar legaal aanbod in alle exploitatievormen. 
Zo’n 17.000 titels in totaal, de grootste actieve fi lm- 
en serie-database van Nederland. Op Film.nl kan 
worden doorgeklikt naar de daadwerkelijke aan-
bieder (bioscoop, retailer, downloadportal, tv-zen-
der, vod-dienst, enz.) en daar vindt de transactie 
en afrekening plaats. Het businessmodel van Film.
nl is rechtlijnig en eenduidig: meer legaal product 
verkopen door illegaliteit terug te dringen. 

Campagne
Om het platform onder de aandacht te brengen, 
is de campagne ‘Kijk Niet Zo Moeilijk’ bedacht, die 
zichtbaar was via onder meer abri’s, banners, tv, 
print, online en distributeurs. In deze campagne 
doen acht bekende Nederlandse acteurs/ambassa-
deurs een serieus appèl op de fi lm- en serieliefheb-
ber, zonder een belerend vingertje op te steken. 
Dit is behalve door de FDN-leden ook opgepikt 
door onder meer omroepen en zelfs ISP’s. Hope-
lijk is dat het begin van meer samenwerking in de 
toekomst.

Organisch groeien
Zes weken na de introductie (op 31 januari) van 
Film.nl was de app al 50.000 keer gedownload en 
werd die veelvuldig gebruikt. Nu de campagne af-
gelopen is, moet dat aantal organisch verder groei-
en. Liefst naar 100 à 125.000 keer aan het eind van 
het jaar. Ondertussen wordt uiteraard hard gewerkt 
aan het verder verbeteren van de app, het aanbod 
en de links naar de aanbieders.
Film.nl is mede mogelijk gemaakt door Nederlands 
Filmfonds, Abraham Tuschinski Fonds, Filmdistri-
buteurs Nederland (FDN), Filmproducenten Neder-
land (FPN), CFAP, verschillende internetaanbieders, 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie 
van Economische Zaken.
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[ NVPI AGENDA ]

ACTUELE AGENDA

16
BRON VAN KENNIS IN SNEL 
VERANDERENDE WERELD

Territorialiteit
Eén markt betekent dat ongerechtvaardigde belem-
meringen voor vrij verkeer van goederen en dien-
sten moeten worden opgeheven. De EC erkent dat 
de doelstelling van volledige grensoverschrijdend-
heid moet worden afgewogen tegen de noodzaak 
om goed werkende fi nancieringsmodellen te ga-
randeren. Filmproducenten maken immers gebruik 
van territoriale licenties om vooraf de fi nanciering 
mogelijk te maken; een essentieel onderdeel van 
het businessmodel voor fi lm. 

•  Verordening inzake portabiliteit 
Abonnees op een bepaalde dienst moeten daar 
binnen de EU voor een bepaalde tijd toegang toe 
krijgen/houden. Gebruik van je Netfl ix- of Spo-

NVPI functioneert binnen een netwerk van samen-
werkende organisaties in de Europese Unie, waar-
onder IFPI voor de muziekindustrie, ISFE voor de 
gamessector, en IVF en FIAD voor fi lm. Hieronder 
onze agenda in deze en de komende maanden.

Digital Single Market
Met het enorm toegenomen belang van de digi-
talisering heeft de Europese Commissie de Digital 
Single Market-strategie met bijbehorende road-
map gelanceerd, om te komen tot een eenvormige 
markt. Het project kent drie beleidsterreinen: toe-
gang tot digitale goederen en diensten verbeteren; 
een omgeving scheppen waar digitale diensten en 
netwerken kunnen fl oreren; digitaal als aanjager 
van economische groei.

De roadmap bevatte maar liefst 16 actiepunten. 
Een aantal daarvan is van wezenlijk belang voor de 
entertainmentindustrie, zoals het hervormen van 
het Europese auteursrecht, het herzien van regels 
voor audiovisuele media, geo-blocking, grensover-
schrijdende verkopen, hervorming van telecom-
regels, hoe om te gaan met persoonlijke data door 
digitale diensten en het bouwen van een data-
gestuurde economie.

Hieronder de voor NVPI-leden belangrijke onder-
werpen, waar relevant in samenhang met de speci-
fi eke Nederlandse situatie. 

JUST DANCE 2017
Bij de Wii-console 

worden de spel-
len gestuurd door 
bewegingen met 
het lichaam. Niet 

zo gek dus dat juist 
Just Dance 2017 het 

afgelopen jaar de 
populairste game 
was voor de Wii.

Een belangrijk onderdeel 
van het werk van NVPI is om 
namens de entertainment-
industrie in een vroeg stadium 
actief gesprekspartner te zijn 
voor politiek en overheid. 
De ontwikkelingen gaan 
razendsnel; debatten die het 
voortbestaan van de sector 
treffen gaan voort en nieuwe 
wetgevingsinitiatieven vanuit 
de EU, die de realiteit bepalen 
waarbinnen de industrie moet 
functioneren, volgen elkaar op.

PRODUCENT EN 
ARTIEST ZIJN 
EEN TEAM EN 

BEIDEN GEBAAT 
BIJ EEN HELDERE 
EN DEUGDELIJKE 
OVEREENKOMST
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BRON VAN KENNIS IN SNEL 
VERANDERENDE WERELD

tify-abonnement op reis, vakantie of tijdelijk ver-
blijf dus. In mei 2017 wordt de fi nale tekst door 
zowel het Europees Parlement als de Raad van 
Ministers vastgesteld. De inwerkingtreding wordt 
verwacht in het tweede kwartaal van 2018.

•  Verordening inzake geo-blocking 
Ongerechtvaardigde geo-blocking (regiobeper-
kingen) moet worden uitgebannen. Met begrip 
voor het huidige investeringsmodel van fi lm zijn 
audiovisuele diensten buiten beschouwing gela-
ten, evenals auteursrechtelijke inhoud als zoda-
nig (dus muziek, games en e-books). Dit wordt na 
vier jaar geëvalueerd. Terwijl het Europees Parle-
ment haar visie voorbereidt, blijft de sector infor-
meren over hoe territoriale beperkingen instru-
menteel zijn voor de fi lmsector om de culturele 
en taal gerelateerde diversiteit te blijven kunnen 
aanbieden.

•  Verordening onlinediensten van  
omroeporganisaties 
Omroepprogramma’s moeten grensoverschrij-
dend gebruikt kunnen worden. Voorgesteld 
wordt om het ‘land van oorsprong principe’ toe 
te passen op ondergeschikte omroepdiensten, zo-
als de gelijktijdige verspreiding van omroeppro-
gramma’s in het buitenland. Daardoor kunnen de 
internationale rechten voor dergelijke diensten in 
het land van omroep worden geregeld. Onder on-
dergeschikte diensten valt in het voorstel echter 
ook ‘uitzending gemist’, wat een vorm van video 
on demand is. Daarop is - ook door een aantal 
lidstaten - veel kritiek, omdat dit het onderscheid 
met andere vormen van VOD, zoals fi lmaanbod, 

vertroebelt. In de loop van 2017 wordt duidelijk 
hoe dit verder verloopt.

Richtlijn inzake herziening Europees auteurs-
recht
Voorstel van de EC voor een Richtlijn waarin een 
aantal auteursrechtelijke onderwerpen wordt be-
handeld. Enkele uitzonderingen, een passage over 
werken die niet meer in de handel zijn, de zoge-
naamde ‘value gap’ en bepalingen over transparan-
tie in en aanpassingen van contracten met auteurs 
en uitvoerende kunstenaars. 

•  De value gap 
Zogenoemde ‘user uploaded content’-diensten, 
zoals YouTube, zijn verantwoordelijk voor een be-
langrijk deel van de muziekconsumptie en verdie-
nen daar veel geld mee. Als het echter gaat om 
een licentie en vergoeding voor het gebruik van 
muziek beroepen zij zich op zogenaamde ‘safe 
harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn 
voor het louter doorgeven van informatie. In de 
auteursrechtrichtlijn doet de EC voorstellen om 
de onderhandelingspositie en dus inkomsten van 
rechthebbenden te verbeteren. Daarmee zou een 

DIGITAL SINGLE MARKET /// ROADMAP 2017

UUC-DIENSTEN KUNNEN GEEN 
AANSPRAAK MAKEN OP SAFE 

HARBOUR ALS ZE EEN ACTIEVE 
ROL IN HET AANBIEDEN SPELEN

I.  Betere toegang tot digitale diensten en goederen

II. Betere condities voor digitale diensten en goederen

III. Stimuleren economische groei

Richtlijn inzake levering 
digitale content

Richtlijn herziening 
Auteursrecht

Verordening ongerecht-
vaardigde geo-blocking

Verordening portabiliteit

Verordening online 
diensten omroep

Richtlijn handhaving

Richtlijnen audiovisuele 
media diensten AVMS

Analyse rol van platforms

Richtlijn herziening 
Auteursrecht
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CA. 68 MILJOEN
GEBRUIKERS

Dit staatje geeft de aantallen gebruikers versus de opbrengst voor rechthebbenden 
weer bij respectievelijk abonnementsdiensten (zoals Spotify) en diensten ge� nancierd 
uit advertentieopbrengsten (user uploaded content, zoals YouTube) in 2015.

Bron: IFPI

Dit staatje geeft de aantallen gebruikers versus de opbrengst voor rechthebbenden 
weer bij respectievelijk abonnementsdiensten (zoals Spotify) en diensten ge� nancierd 
uit advertentieopbrengsten (user uploaded content, zoals YouTube) in 2015.

Abonnementsdiensten = gelicenseerd uit 
hoofde van exclusieve rechten

Uit advertentieopbrengsten gefi nancierde 
diensten = UUC-diensten die volhouden 

geen licentie nodig te hebben
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einde moeten komen aan de oneerlijke concur-
rentie met muziekdiensten als Spotify en Apple 
Music, die wel een licentie moeten hebben voor 
het exploiteren van muziek. In het voorstel ver-
duidelijkt de EC dat UUC-diensten een openbaar-
makingshandeling verrichten. Wanneer ze daarbij 
een nader omschreven actieve rol vervullen, ma-
ken ze geen aanspraak op een safe harbour. Ook 
zouden zij technologie moeten gaan gebruiken 
die beschermde content kan herkennen, zodat 
daarvoor een licentie kan worden afgesloten of 
het ongelicenseerde materiaal op verzoek kan 
worden verwijderd. Het moge duidelijk zijn dat 
hierover nogal wat discussie is. Enkele zaken ter 
verduidelijking:

 -  Het is de industrie er niet om te doen om het 
aanbod te beperken. Ook user generated con-
tent moet mogelijk blijven en kan onder een 
algemene licentie vallen

 -  De criteria die bepalen of een dienst een actie-
ve rol speelt, komen voort uit bestaande recht-
spraak van het Europese Hof van Justitie

 -  De reikwijdte van de E-Commerce richtlijn wordt 
niet veranderd. De voorgestelde technologische 

maatregelen tot monitoren of fi lteren staan niet 
op gespannen voet met de E-Commerce richtlijn

 -  De value gap is reëel. Zie bovenstaand staatje.

•  Auteurscontractenrecht 
Voorgestelde bepalingen inzake een transparantie-
plicht, aanpassing van contracten bij onverwacht 
succes (bestsellerbeding) en geschillenbeslechting.
NVPI acht een proportionele verplichting tot trans-
parantie over de (vormen van) exploitatie, inkom-
sten en vergoedingen terecht. Een mechanisme 
om een contract te kunnen openbreken moet per 
sector worden bezien. Bij een onvoorzien succes 
is het terecht dat de primaire makers meedelen in 
de extra inkomsten; de bewoordingen in het voor-
stel zijn echter nogal breed en voor verschillende 
uitleg vatbaar, met het risico op onzekerheid en 
onnodige rechtszaken. Voor de vaststelling van de 
onevenredigheid van een oorspronkelijk overeen 
gekomen vergoeding, moet het gaan om onvoor-
ziene inkomsten en een signifi cante disproporti-
onaliteit tussen de aanvankelijk overeengekomen 
vergoeding en de werkelijke inkomsten. Neder-
land kent al een dergelijke bestsellerbepaling. Ook 
in de voorgestelde mogelijkheid tot het instellen 
van een vorm van vrijwillige geschillenbeslechting 
is in Nederland voorzien in het twee jaar geleden 
aangescherpte auteurscontractenrecht. NVPI is 
overigens in overleg met de muziekbonden over 
richtlijnen voor contractbepalingen. Producent en 
artiest zijn immers een team en beiden gebaat bij 
een heldere en deugdelijke overeenkomst.

Richtlijn inzake digitale content
Voorstel betreffende de consumentencontracten 

VOORSTEL RICHTLIJN INZAKE 
DIGITALE CONTENT HOUDT 

ONVOLDOENDE REKENING MET 
DE PRAKTIJK
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SAMENVATTING 
Als gesprekspartner 
voor politiek en over-
heid is NVPI namens 
haar leden op vele 
fronten actief. Actuele 
agendapunten zijn 
onder meer de Digital 
Single Market, terri-
torialiteit, Richtlijnen 
inzake de herziening 
van het Europees au-
teursrecht en digitale 
content, en handha-
ving. Al deze dossiers 
kennen meerdere 
onderdelen, waarop 
NVPI desgevraagd en 
proactief waardevolle 
input geeft.

JUSTIN 
TIMBERLAKE - 
CAN’T STOP THE 
FEELING
De meest gedown-
loade single van 
2016 komt uit de 
soundtrack van de 
film ‘Trolls’. Mede 
een hit dankzij een 
indrukwekkend 
optreden tijdens de 
pauze van het Euro-
visie Songfestival.

voor levering van digitale content, dat met name 
van belang is voor de leden van NVPI Interactief. Het 
voorstel beoogt de digitale interne markt te bevor-
deren, maar houdt in de oorspronkelijke vorm on-
voldoende rekening met de praktijk en is schadelijk 
voor innovatie. De European Data Protection Super-
visor (EDPS) acht het in haar huidige vorm in strijd 
met de reeds vastgestelde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. NVPI tracht met haar inter-
nationale partners het gebrek aan kennis (met name 
over de potentiële negatieve impact voor de games-
industrie) op te heffen. Het verdere verloop van dit 
voorstel is onzeker. Er zijn in het Europees Parlement 
een kleine duizend amendementen voorgesteld.

Handhaving
Op het gebied van de bestrijding van illegaliteit zijn 
verschillende zaken van belang. 

•  Rechtspraak Europese Hof 
Twee belangrijke uitspraken in de eerste helft 
van 2017:  
Eind april 2017 deed het Europese Hof van Jus-
titie uitspraak in de BREIN/Filmspeler-zaak. Kort 
gezegd heeft de rechter bepaald dat net als 

downloaden uit illegale bron ook streamen uit 
illegale bron verboden is. De rechter bepaalde 
ook dat de verkoop van mediaspelers die linken 
naar sites met illegaal aanbod niet mag. Deze 
plug & play-kastjes zijn de afgelopen jaren snel 
populair geworden.

  Verwacht mei 2017: uitspraak in verband met 
de zaak tussen de stichting BREIN en Ziggo 
inzake het blokkeren van The Pirate Bay. De Hoge 
Raad heeft twee vragen van uitleg aan het Euro-
pese Hof gesteld: 1) Pleegt TPB als p2p-uitwis-
selsite waarop gebruikers links plaatsen ook zelf 
inbreuk? En 2) Is, indien TPB niet zelf inbreuk 
maakt, blokkering toch toegestaan? De Advocaat 
Generaal heeft het Hof geadviseerd om beide 
vragen bevestigend te beantwoorden.

•  Dialoog met internet service providers 
Een langlopend proces is de dialoog tussen 
internet service providers en rechthebbenden over 
samenwerking om illegaal gebruik tegen te gaan. 
In 2016 heeft een aantal gesprekken plaats-
gevonden. Dat heeft ertoe geleid dat het door 
rechthebbenden geïnitieerde platform Film.nl 
en de campagne ‘Kijk niet zo moeilijk’ door ISP’s 
werden gesteund. Samenwerking op het gebied 
van handhaving dient nog verder besproken te 
worden in het licht van Europese ontwikkelingen 
en komende rechtspraak.

•  Europese initiatieven 
De Europese Commissie heeft in 2016 een con-
sultatie gehouden over mogelijke aanpassing van 
de handhavingsrichtlijn. Daaruit is gebleken dat 
piraterij een grote bedreiging is. De Commissie 
heeft de bestaande systematiek geëvalueerd. In 
de loop van 2017 worden voorstellen verwacht 
om het Europese handhavingssysteem te verster-
ken en effectiever te maken.

NVPI ACHT 
VERPLICHTING TOT 

TRANSPARANTIE 
OVER EXPLOITATIE, 

INKOMSTEN EN 
VERGOEDINGEN 

TERECHT
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[ NVPI AGENDA ]

WAAR NVPI STAAT

2020
SPIN IN HET WEB VAN DE 
ENTERTAINMENTINDUSTRIE

Naast de auteursrechtsector is NVPI ook bestuur-
lijk actief in andere organisaties, die hieronder kort 
worden weergegeven.

Edison Stichting
De Edison-muziekprijzen bestaan sinds 1960. De 
Edison Stichting ressorteert onder NVPI Audio en 
is verantwoordelijk voor de onafhankelijke jurering 
en de jaarlijkse uitreikingen op het gebied van Pop, 
Jazz/World en Klassiek.

NICAM (Kijkwijzer en PEGI)
FDN en NVPI Interactief participeren in het Neder-
lands Instituut voor Classifi catie van Audiovisuele 

NVPI is bestuurlijk betrokken bij drie belangrijke 
collectief beheersorganisaties (CBO’s): Sena, Stich-
ting Leenrecht en Stichting de Thuiskopie. Daar-
naast voert NVPI ten behoeve van producenten en 
distributeurs het beheer en de administratie van 
drie verdeel-CBO’s:

Stichting Thuiskopievergoeding Audioprodu-
centen (STAP)
STAP is een verdeelorganisatie van thuiskopie- en 
leenrechtvergoedingen ten behoeve van produ-
centen van geluidsdragers (of hun vertegenwoor-
digers).

Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP)
SVVP is een verdeelorganisatie van leenrechtver-
goedingen ten behoeve van producenten van au-
diovisuele producties.

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

De agenda van NVPI Audio, 
Filmdistributeurs Nederland 
(FDN) en NVPI Interactief 
beslaat een breed scala 
aan activiteiten. In verband 
daarmee is NVPI betrokken bij 
een groot aantal organisaties 
en samenwerkingsverbanden. 
Een aantal daarvan betreft 
het auteursrecht en collectief 
beheer van rechten.

NICAM IS EEN 
BELANGRIJK MIDDEL 
IN DE BESCHERMING 

VAN JEUGDIGEN

THE SIMS 4
De bestverkochte 

pc-game van 2015 
was dat ook in 2016. 

Ook de Sims 4-uit-
breidingspakketten 

Stedelijk Leven, Aan 
Het Werk en Beleef 
Het Samen staan in 

de top 10.
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Media, een belangrijk middel in de bescherming 
van jeugdigen.

Stichting BREIN
NVPI neemt deel in de Stichting BREIN. Die is al 
sinds 1998 actief in het bestrijden van illegaal aan-
bod en illegaal gebruik van entertainmentproduc-
ten. BREIN doet dit namens de gehele sector.

STOMP
Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten is het 
independent platform van de NVPI en dé koepelor-
ganisatie voor independent platenmaatschappijen 
in Nederland. STOMP vertegenwoordigt, organi-
seert, informeert en promoot in het gezamenlijke 
belang van de Nederlandse independents.

Popcoalitie
Eind 2016 is een breed samenwerkingsverband van 
organisaties die betrokken zijn bij popmuziek gefor-
maliseerd in de Stichting Popcoalitie. NVPI Audio 
levert een van de vijf bestuursleden. Op de agenda 
staan zaken als exportbevordering, talentontwikke-
ling, muziekonderwijs, podia en onderzoek. De Pop-
coalitie is aanspreekpunt voor overheid en politiek.

Film.nl
FDN is samen met haar partners de initiator van de 
zoekmachine Film.nl. In de strijd tegen illegaliteit is 

Film.nl de ultieme tool waar alle legale aanbod van 
fi lms en tv-series kan worden gevonden.

Abraham Tuschinski Fonds (ATF)
FDN beheert samen met de NVBF (Nederlandse 
Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) en FPN 
(Filmproducenten Nederland) het ATF. Deze stich-
ting bevordert de productie en distributie van Ne-
derlandse speelfi lms via fi nanciële ondersteuning.

Stichting Filmonderzoek (SFO)
FDN en de NVBF beheren gezamenlijk de Stichting 
Filmonderzoek. De activiteiten van de stichting be-
geven zich op het terrein van marktonderzoek, in-
formatie en analyse van fi lmproductie, -distributie 
en -exploitatie in de breedste zin van het woord. 
De bekendste publicatie van SFO is de jaarlijkse Bio-
scoopmonitor; een belangrijk naslagwerk over de 
ontwikkelingen van fi lmvertoningen in bioscopen 
en fi lmtheaters in Nederland.

Internationaal
NVPI opereert tevens binnen een netwerk van in-
ternationaal samenwerkende organisaties binnen 
de Europese Unie. Voor de muziekindustrie is er de 
IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry), voor de gamessector ISFE (Interactive 
Software Federation of Europe) en voor fi lm zijn er 
de IVF (International Video Federation) en de FIAD 
(International Federation of Filmdistributors’ Asso-
ciations).

Op de volgende twee pagina’s is een overzicht af-
gedrukt dat schematisch het Auteursrecht in kaart 
brengt.

IN DE 
STRIJD 
TEGEN 

ILLEGA-
L ITEIT IS 

FILM.NL DE 
ULTIEME 

TOOL

SAMENVATTING 
NVPI is betrokken 
bij een groot aantal 
organisaties en 
samenwerkingsver-
banden, in binnen- en 
buitenland. Instanties 
die zich bezighouden 
met het auteursrecht 
en collectief rech-
tenbeheer, maar ook 
de Edison Stichting, 
NICAM, BREIN, Pop-
coalitie, Film.nl, Abra-
ham Tuschinski Fonds, 
Stichting Filmonder-
zoek en internationale 
belangenorganisaties 
voor de muziek-, 
games- en fi lmsector.
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De Stichting Platform Creatieve Media 
Industrie is een samenwerkingsverband 

en overlegplatform dat bestaat uit 
vertegenwoordigende organisaties van 

producenten en exploitanten in de 
creatieve media-industrie. 

PCMI

FEDERATIE     AUTEURSRECHTBELANGEN[ NVPI AGENDA ]

WAAR NVPI STAAT

22

NVPI IS DE BRANCHEORGANISATIE VAN DE ENTERTAINMENTINDUSTRIE

FPN 
(Filmpro-
ducenten 

Nederland)

NPO 
(Nederland-
se  Publieke 
Omroep)

VCO 
(Vereniging 

 Commerciële 
Omroepen)

OTP 
(Vereniging 
van Onaf-
hankelijke 

Televisie Pro-
ducenten)

NMUV/VMN 
(Nederland-
se Muziek 
 Uitgevers 

Vereniging / 
Vereniging 

voor Muziek-
handelaren 
en uitgevers 

in Neder-
land)

NUV 
(Nederlands 
 Uitgevers-
 verbond)

NVPI 
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Het Platform Makers is het 
samen werkingsverband van 
de belangen- en beroeps-

organisaties van auteurs en 
 uitvoerend kunstenaars

PLATFORM 
MAKERS

COLLECTIEF 
BEHEER VOI©E

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

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

De Vereniging van Organisaties die 
Intellectueel eigendom Collectief 

Exploiteren, kortweg VOI©E, is de 
belangenorganisatie van Nederlandse 
collectief beheersorganisaties (cbo’s) 
voor auteurs- of naburige rechten.

FEDERATIE     AUTEURSRECHTBELANGEN

• Buma

• Sena

• Stemra

• Videma

• Pictoright

• Reprorecht

• De Thuiskopie

• PRO

voor 
uitlenen

Vertegenwoordi-
ging van specifi eke 
groepen rechtheb-
benden (vooral bij 
de verdeling van 

door andere cbo’s 
geïncasseerde ver-

goedingen)

NVPI benoemt bestuursleden 
in Sena, De Thuiskopie en 

Leenrecht.

• Leenrecht
• Lira

• NORMA

• SEKAM

• SEKAM Video

• VEVAM

• STAP

• SVVP

•  Platform 
Multi media -
pro ducenten

voor tv- en fi lm-
beelden, beeldende 

kunst, foto’s 
en andere 

visuele werken

Leenrecht
Stichting Leenrecht is de organisatie die is aan-
gewezen en als rechtspersoon belast is met de 
uitvoering van de regeling voor het leen- en 
verhuurrecht. Zij is bevoegd tot de inning en 
verdeling van de vergoedingen. Deze vergoe-
dingen worden rechtstreeks geïncasseerd bij 
de openbare bibliotheken, spelotheken en 
cd-uitleen. De leenrechtvergoedingen worden 
via de verdeelorganisaties aan de rechtheb-
benden uitgekeerd.

voor muziek-
rechten

CBO’S 
COLLECTIEF BEHEERSORGANISATIES

voor
kopiëren

STAR WARS 7/THE 
FORCE AWAKENS
Het zevende deel uit 
de Star Wars-fran-
chise was ook een 
succes in de huis-
kamers. Vooral op 
Blu-ray scoorde de 
film verhoudings-
gewijs goed, waar-
door het de op een 
na succesvolste titel 
van 2016 werd.
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