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Editorial 

Auteursrecht: meer dan de relatie 
tussen makers en exploitanten
NVPI creëert het speelveld waarin de leden succesvol kunnen opereren. Wetten, 
regels en jurisprudentie defi niëren dit speelveld. Economische afspraken en con-
venanten tussen de verschillende branches bepalen de ruimte voor en de slag-
kracht van onze industrie. Daar werken we, ook in 2018, weer hard aan.

De entertainmentindustrie moet het hebben 
van het auteursrecht. Intellectueel eigen-
dom als economisch recht is de voedings-
bodem voor het scheppen en exploiteren 
van creatieve producten. Het is de rationale 
voor investeringen door de entertainment-
industrie.
In Den Haag en in Brussel bestaat de nei-
ging dit auteursrecht te versmallen tot de 
relatie tussen makers en exploitanten, tot 
uitsluitend het auteurscontractenrecht. Dat 
auteurscontractenrecht is belangrijk en we-
zenlijk voor het inkomen van makers, maar 

het primaire belang van het auteursrecht 
als geheel, als exploitatierecht, is dat het de 
basis vormt voor investeringen die produc-
ten tot stand brengen. Alleen dan profi teren 
ook makers.
Ik pleit ervoor het auteursrecht in die volle 
breedte te blijven zien. De bereidheid van 
producenten om te investeren in creatieve 
producten hangt ervan af.

Geert Noorman
Voorzitter NVPI

Foto: Anna Green 
Portfolio Fotografi e
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Interview Anne de Jong

“ We moeten proactiever worden 
naar de leden”  

Begin dit jaar is Anne de Jong begonnen als algemeen directeur NVPI. Een ras-
ondernemer die al 22 jaar lid was van het bestuur van NVPI Audio en 9 jaar van 
de NVPI-federatie. Hoe ziet hij de toekomst van de branchevereniging en zijn 
rol daarin?

Hoe zou je de rol van NVPI in één zin 
 omschrijven?

“Wij zitten hier om de belangen te beharti-
gen van degenen die intellectueel eigendom 
hebben en dat in welke vorm dan ook willen 
exploiteren. Oké, de streamingdiensten 
hebben enorm veel consumentendata. 
Daardoor kunnen ze heel makkelijk en 
doelgericht marketing bedrijven, zonder dat 
de industrie daar nog een grote rol in speelt. 
Maar zonder intellectueel eigendom zijn ze 
een lege huls.”

Wat denk je als ondernemer te kunnen 
bijdragen aan NVPI?

“Ik heb als ondernemer altijd mijn eigen 
broek op moeten houden en op die manier 
kijk ik ook naar NVPI. Ik vind dat we als 

organisatie proactiever moeten worden, en 
zelf met big data aan de slag moeten gaan 
om voor onze leden marktanalyses te ma-
ken, trends en perspectieven te schetsen. 

We zijn al een vraagbaak op juridisch gebied 
en moeten dat ook worden met betrekking 
tot markt- en consumententrends. Het 
was al langer de wens van het bestuur om 
ondernemender te worden en meer naar 
buiten te treden richting de markt en de le-
den. Mede daarom ben ik voor deze functie 
gevraagd.”

Op dit moment zijn we 
toegankelijk, maar we zenden 
niet voldoende naar de leden

4
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Wat kunnen de drie verenigingen van 
 elkaar leren en welke taak is daarbij weg-
gelegd voor de federatie?

“Er zitten overlappen op het gebied van 
markttrends en de ontwikkeling van tech-
nologieën. De interactiefmarkt is enorm 
‘tech driven’ en daar kunnen de video/fi lm- 
en audiomarkt ongetwijfeld van leren. De 
fi lmproducenten kunnen gebruikmaken van 
fi nanciële ondersteuning uit het Abraham 
Tuschinski Fonds, zo’n investeringsfonds 
missen we bijvoorbeeld in de muziek. De fe-
deratie kan initiërend zijn in het bevorderen 
van kennisdeling.”

Voor welke zaken ga jij je persoonlijk 
hard maken?

“In eerste instantie moeten we onze positie 
als centraal aanspreekpunt voor juridische 
zaken borgen. Dan moet nog dit jaar die 

analyseafdeling worden opgezet en moeten 
we actiever gaan communiceren, ook via de 
nieuwe site en social media. Op dit moment 
zijn we toegankelijk, maar we zenden niet 
voldoende naar de leden. We maken ons 
teveel afhankelijk van wat anderen over ons 

melden. Om onze rol als belangenbeharti-
ger en aanspreekpunt te kunnen behouden, 
moeten we het heft meer in eigen hand 
nemen. Op iets langere termijn lijkt ook een 
samenwerking met België me belangrijk. 
Daar krijgen ze met dezelfde kwesties en 
vraagstukken te maken als wij hier, dus 
daarin kunnen we elkaar ondersteunen en 
versterken.”

Zonder intellectueel eigendom 
zijn streamingdiensten 

een lege huls

Foto: Carlos Villa Roel 
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Klassieke Muziek Coalitie

Het aanspreekpunt voor 
de klassieke wereld 
Klassieke muziek is een van de best bezochte podiumkunsten in Nederland. Des 
te spijtiger dat in die wereld tot voor kort veel langs elkaar heen gewerkt werd. 
Tot voor kort, want eind 2017 verenigden 20 klassieke koepels, brancheverenigin-
gen en vertegenwoordigers zich in de Klassieke Muziek Coalitie.

Natuurlijk zijn de grote symfonieorkesten de 
klassieke blikvangers, maar er is een enorm 
fi jnmazig circuit van grote en kleine uitvoe-
ringen, professioneel én op amateurniveau. 
Zo zijn er meer mensen die in verenigings-
verband zingen dan voetballen. Maar er is 
dus ook veel versnippering, en om daar iets 
aan te doen hebben alle belanghebbende 
klassieke partijen, waaronder NVPI, de 
Klassieke Muziek Coalitie opgericht, onder 
leiding van voorlopig voorzitter Gabriël 
Oostvogel.

Eén stem

Doelstellingen van de Coalitie zijn onder 
meer om namens te branche toe te lichten 
wat goed gaat en wat beter kan, elkaar te 

versterken en van elkaar te leren. Maar ook 
om het publiek voor klassieke muziek te 
verbreden en te verjongen en in lobbyver-
band één stem te laten horen. In dat kader 
is er ook goed overleg met de Popcoalitie 

en de Jazz- en Wereldcoalitie in oprichting. 
Mogelijk ontstaat uit die drie op termijn een 
overkoepelende Muziekcoalitie. Genreafba-
kening is immers steeds minder relevant en 
de gezamenlijke belangen worden steeds 
groter dan de onderlinge tegenstellingen. 

Er zijn meer mensen die 
in verenigingsverband 
zingen dan voetballen
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Popcoalitie

Eén agenda voor popmuziek
De Popcoalitie verenigt 20 organisaties die een deelbelang vertegenwoordigen 
in de popmuziek. Daarmee is namens de hele branche, vooral richting de overhe-
den, één gesprekspartner ontstaan met één agenda. De onderwerpen waar alle 
aangesloten organisaties het over eens zijn, worden onder de aandacht gebracht 
van de betrokken (veelal politieke) partijen.

De afgelopen jaren heeft de Popcoalitie suc-
cessen geboekt op het gebied van een beter 
exportbeleid, de terugkeer van muziek in het 
onderwijs en de fi nanciering van onderzoek 
naar popmuziek. Actuele dossiers zijn onder 
meer een investeringsfonds voor muziek-
producties, het probleem van de value gap 
en een ‘fair practice’-label voor eerlijke ar-
beidsomstandigheden en inkomenspositie 
in de popsector.

Langere termijn

Minstens even belangrijk voor de langere 
termijn is talentontwikkeling. Ons land 
kent veel goede voorzieningen, zoals de 
Grote Prijs van Nederland, de Popronde en 
uitstekend vakonderwijs, maar die hebben 
een fi nancieel wankele basis. Ook wordt 

gestreefd naar een eigen kenniscentrum, 
waarin informatie over de muzieksector 
wordt gebundeld en blijft popmuziek in het 
onderwijs een speerpunt.

Het doel van de Popcoalitie is deze punten 
te identifi ceren en bij de beleidsmakers te 
agenderen en motiveren. Met succes, waar-
door inmiddels ook soortgelijke initiatieven 
zijn ontstaan voor klassieke muziek (zie 
pagina 6) en jazz/world (in oprichting).

Talentontwikkeling heeft 
fi nancieel wankele basis

7

Actuele informatie over 
de Popcoalitie is te vinden op 

popcoalitie.nl
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Marktcijfers audio (omzet muziekindustrie)

 Omzet-
aandeel x miljoenen €

 2017 2017 2016  %
Streaming 63,8% 108,6 84,7 28,2
Downloads 3,9% 6,7 8,4 -19,6
Mobiel 0,2% 0,4 0,5 -23,1
Fysiek 32,1% 54,8 61,2 -10,5
Totaal Audio 100,0% 170,5 154,8 10,1

Bron: NVPI Streaming 63,8%

Mobiel 0,2%

Downloads 3,9%

Fysiek 32,1%

Omzet aandeel
2017

Marktcijfers Audio

Streams en vinyl blijven groeien
De Nederlandse muziekindustrie zag in 2017 de omzet met 10,1% stijgen, naar 
170,5 miljoen euro. Streaming is met 108,6 miljoen euro inmiddels 63,8% van de 
totale markt, vergeleken met 54,7% in 2016. NVPI verwacht dat dit nog verder 
zal toenemen. Ook de omzet uit vinyl is fl ink gestegen (met bijna een kwart) en 
inmiddels goed voor 30,6% van de totale (krimpende) markt voor fysiek product.
Nederland staat qua omzet op de elfde plaats in de wereld en blijft daarmee een 
belangrijke markt op het gebied van muziekconsumptie.

Omzet aandeelOmzet aandeel
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Bestverkochte songs

1 Ed Sheeran Shape Of You Warner
2 Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Despacito Universal
3 Lil’ Kleine feat. Boef Krantenwijk Universal
4 Ronnie Flex feat. Frenna Energie Universal
5 Boef Habiba Trifecta/Warner
6 Kygo & Selena Gomez It Ain't Me Sony
7 Lil’ Kleine Alleen Universal
8 Ronnie Flex feat. Boef Come Again Universal
9 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This Sony/Warner
10 Martin Garrix & Dua Lipa Scared To Be Lonely Sony

Bron: GfK DutchCharts

Bestverkochte albums

1 Ed Sheeran ÷ [Divide] Warner
2 Lil’ Kleine Alleen Universal
3 Boef Slaaptekort Trifecta/Warner
4 Kinderen Voor Kinderen Gruwelijk Eng – Deel 38 PIAS/Cloud 9
5 Kensington Control Universal
6 Ronnie Flex Rémi Universal
7 Marco Borsato Thuis Universal
8 Ed Sheeran x [Multiply] Warner
9 SFB 77 Nachten Universal
10 Drake More Life Universal

Bron: GfK DutchCharts

1 Ed Sheeran ÷ [Divide]
2 Lil’ Kleine Alleen
3 Boef Slaaptekort
4 Kinderen Voor Kinderen Gruwelijk Eng – Deel 38
5 Kensington Control
6 Ronnie Flex Rémi
7 Marco Borsato Thuis
8 Ed Sheeran x [Multiply]
9 SFB 77 Nachten
10 Drake More Life

Bron: GfK DutchChartsBron: GfK DutchCharts

9

Actuele informatie over 
marktcijfers is te vinden op 

nvpi.nl/nvpi-audio
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Edelmetaal
In 2017 zijn 24 albums met goud bekroond 
en 20 met platina (waarvan drie meervou-
dig platina). Waves van Kensington spande 
de kroon, met drievoudig platina. Dankzij 
streaming groeide het aantal gecertifi ceer-
de singles enorm, met name op hiphop-
gebied. 178 singles werden goud en 136 
platina (waarvan 62 meervoudig platina). 
Krantenwijk van Lil Kleine feat. Boef werd 
zevenvoudig platina en Waves van Mr. Probz 

6x platina. Om de exclusiviteit van de 
statussen te bewaken, is besloten de ver-
eiste aantallen te verdubbelen. Per 1 januari 
2018 wordt een single goud bij 40.000 stuks 
en platina bij 80.000 stuks. De aantallen 
voor popalbums blijven 20.000 (goud) en 
40.000 (platina).

Edisons
Ronnie Flex en Naaz wonnen in februari in 
de Westergasfabriek in Amsterdam ieder 
twee Edisons Pop, terwijl hiphoppionier 
Extince de Oeuvreprijs ontving. Roxeanne 
Hazes zette de nieuwe categorie Neder-
landstalig op haar naam.
De samenwerking met Podium Witteman 
inzake de Edison Klassiek wordt in (novem-
ber) 2018 voortgezet. Eind vorig jaar ging 
de Oeuvreprijs naar Ton Koopman en was 
de Publieksprijs voor het Holland Baroque 

& Eric Vloeimans. Na afl oop van Edison 
Jazz/World, op 6 juli vanuit cultuurtheater 
LantaarnVenster in Rotterdam, wordt een 
Edison Jamsessie georganiseerd. 
De Braziliaanse jazzpianiste Eliane Elias 
is de Oeuvreprijswinnaar en hoofdgast. 
Zie www.edisons.nl/jazz voor de 
genomineerden.

Edelmetaal en Edisons

pagina 10

Actuele informatie over de 
Edisons is te vinden op  

edisons.nl

Actuele informatie over goud/
platina is te vinden op  

nvpi.nl/nvpi-audio
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Kwaliteitsimpuls Nederlandse fi lms
Na langdurige onderhandelingen is besloten het Abraham Tuschinski Fonds om 
te vormen van een fonds dat zijn budget over vele fi lms versnipperde, naar een 
fonds dat minder fi lms met meer geld zal steunen. Dit is in lijn met het beleid van 
het Ministerie van OCW en het Nederlands Filmfonds.

In het BTW-convenant tussen OCW, het 
Filmfonds, EYE Film Instituut, fi lmproducen-
ten, bioscoopexploitanten en -distributeurs 
is onder meer afgesproken dat de biosco-
pen en fi lmdistributeurs in ruil voor een laag 
BTW-tarief geld stoppen in Nederlandse 
fi lmproducties. Hiervoor werd het Abraham 
Tuschinski Fonds opgericht, dat jaarlijks 
ca. 2,1 miljoen euro te besteden had. Dat 
bedrag werd elk jaar over meer dan 30 fi lms 
verdeeld.

Nieuwe afspraken

Na lang overleg tussen alle betrokken 
partijen is nu voor een nieuwe constructie 
gekozen. Die houdt in dat bioscoopexploi-
tanten en fi lmdistributeurs hun bijdrage 
aan het Abraham Tuschinski Fonds met 
50% verhogen, waardoor het budget wordt 

verhoogd naar ca. 5 miljoen euro. Dit is 
bedoeld voor de fi nanciering van tussen de 

7 en 10 Nederlandse publieksfi lms met een 
minimaal productiebudget van 1,5 miljoen 
euro. Kleinere fi lms kunnen een beroep 
doen op het Filmfonds.
Door minder fi lms een grotere bijdrage te 
geven, kan de kwaliteit van die fi lms – en 
daarmee de kans op succes – verbeterd 
worden.

Budget Abraham Tuschinski 
Fonds verhoogd naar 

5 miljoen euro!

11

Filmfi nanciering

Actuele informatie over 
fi lmfi nanciering is te vinden op 

nvpi.nl/fdn
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Marktcijfers homevideo

 Omzet-
aandeel x miljoenen €

 2017 2017 2016  %
Fysiek 19,8% 63,5 79,4 -20,0
Video on demand* 80,2% 258,0 212,0 21,7
Totaal Video 100,0% 321,5 291,4 10,3

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.

Omzet aandeel
2017

Marktcijfers Film/Video

Marktcijfers bioscoopfi lm

 Omzet-
aandeel x miljoenen €

 2017 2017 2016  %
Buitenlandse fi lm 88,9% 268,4 254,9 5,3%
NL-fi lm 11,1% 33,5 32,8 1,9%
Totaal Film 100,0% 301,9 287,7 4,9

Bron: Stichting Filmonderzoek

Fysiek 19,8%

Video on demand* 80,2%

Film én video opnieuw in de lift
De behoefte om fi lms te consumeren blijft groeien, maar de noodzaak om ze 
te bezitten lijkt er een beetje af te zijn. Die consumptie vindt zowel buitenshuis 
plaats, wat blijkt uit een verdere stijging van de inkomsten uit bioscoopbezoek, 
als in de vertrouwde omgeving van de eigen huiskamer. Ruim 80% van de home-
video-omzet komt inmiddels uit video on demand.
Het recette-aandeel van Nederlandse fi lms (11,1% van het totaal) stabiliseerde 
zich ten opzichte van 2016, toen daar fl ink de klad in zat. Er waren weliswaar 
geen grote uitschieters, maar over de hele linie deden veel fi lms het behoorlijk.

12
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Bestverkochte fi lms op dvd & Blu-ray

1 Fantastic Beasts And Where To Find Them WHV
2 Vaiana WDSHE
3 Rogue One/A Star Wars Story WDSHE
4 Trolls FOX
5 BFG - The Big Friendly Giant (2016) EONE
6 Sing UPB
7 Harry Potter 1-7.2 WHV
8 Secret Life Of Pets UPB
9 Game Of Thrones 6 WHV
10 Beauty & The Beast (2017) WDSHE

Bron: GfK

Bestbezochte bioscoopfi lms

1 Despicable Me 3 UPI
2 Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge WDS
3 Beauty and the Beast WDS
4 Fast & Furious 8 UPI
5 The Boss Baby WB (Fox)
6 Dunkirk WB
7 Star Wars: The Last Jedi WDS
8 Fifty Shades Darker UPI
9 Sing UPI
10 IT WB

Bron: Stichting Filmonderzoek

13

Actuele informatie over 
marktcijfers Film/Video is te vinden op 

nvpi.nl/fdn
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Film.nl

Branche moet Film.nl integreren
Begin 2017 werd Film.nl gelanceerd, een gratis platform dat consumenten ver-
wijst naar legaal fi lm- en tv-serie-aanbod in alle exploitatievormen. Sindsdien is 
de app ruim 115.000 keer gedownload en de website meer dan 1,1 miljoen keer 
bezocht. De komende tijd worden zowel inhoudelijke, technische als kwalitatieve 
verbeteringen doorgevoerd.

Film.nl is een uniek samenwerkingsproject 
van aanbieders, distributeurs en producen-
ten, dat bestuurd wordt door Marjan van der 
Haar van Filmproducenten Nederland en 

René van Turnhout van Dutch FilmWorks. 
Het verwijst al naar 17.000 titels van 46 
aanbieders en speelt dan ook een belang-
rijke rol in de strijd tegen piraterij. Het is de 
ambitie het aanbod kwalitatief, kwantitatief 
en technisch verder te verbeteren. Dat moet 
het gebruik, in termen van terugkerend ope-
nen van de app en terugkerend sitebezoek, 
sterk verhogen.

Medewerking branche

Om die ambities te halen is de doorlopende 
medewerking van distributeurs en produ-
centen nodig. Na de twee centraal gefi nan-
cierde campagnes in 2017 is het noodza-
kelijk dat de branche Film.nl in zijn eigen 
promoties gaat integreren, bijvoorbeeld als 
vaste pay-off. Daarvoor zijn allerlei middelen 
beschikbaar, zoals ‘end boards’ voor aan het 
eind van trailers, social media-uitingen, ban-
nerpakketten en verschillende logovormen. 
Film.nl moet de one-stop shop worden op 
het gebied van legaal fi lm- en tv-serie-aan-
bod, maar blijft gratis en niet-commercieel.

Film.nl speelt een belangrijke 
rol in de strijd tegen piraterij

14

Actuele informatie over 
Film.nl is te vinden op 

fi lm.nl
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NICAM en Kijkwijzer

Nieuwe Kijkwijzer-indeling op komst 
Het Kijkwijzer-systeem, met de leeftijdscategorieën 6, 9, 12 en 16, lijkt behoorlijk 
aangepast te gaan worden. Classifi catie-instituut NICAM onderzoekt de moge-
lijkheid om de categorie 16 te vervangen door 15 en 18.

Met betrekking tot leeftijdsclassifi catie zijn 
twee vormen van regelgeving van belang. 
Volgens de Mediawet mag categorie 12- 
content pas na 20.00 uur op tv worden 
uitgezonden, en 16 pas na 22.00 uur (hoe-
wel deze content via on demand-kanalen de 
hele dag beschikbaar is). Daarnaast stelt het 
strafrecht de verkoop van producten met 
classifi catie 16 aan een jongere strafbaar. 
Strikte naleving hiervan levert nogal eens 
gedoe op aan de kassa.

Wijziging voorgesteld

Op dit moment onderzoekt het NICAM de 
mogelijkheid om de categorie 16 te vervan-
gen door 15 en 18. Er ligt nu een voorstel 
om in uitzonderlijke gevallen, zoals bij ex-
treem zwaar geweld of marteling, expliciete 
seks en dergelijke, fi lms een classifi catie 18 
mee te geven.

NICAM verwacht dat de nieuwe Kijkwijzer- 
leeftijden zullen leiden tot een beter hand-
havingsbeleid, effectievere voorlichting en 
dus ook betere acceptatie bij ouders en 

jongeren. Het instituut overlegt momenteel 
met de overheid en stakeholders over de 
aanpassingen die nodig zijn voor genoemde 
wijzigingen.

Dit jaar loopt een pilot op tv waarbij deel-
nemende zenders naar eigen inzicht fi lms 
met classifi catie 16 al om 20.00 uur mogen 
uitzenden.

Leeftijdsclassifi catie 
16 mogelijk vervangen 

door 15 en 18

15

Actuele informatie over 
NICAM en Kijkwijzer is te vinden op 

kijkwijzer.nl
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Gamen en gezondheid

Gamen: doe het veilig en verantwoord
De World Health Organization (WHO) houdt een lijst bij met alle offi cieel erkende 
ziekten en stoornissen. In een concept voor een geactualiseerde versie duikt 
‘gaming disorder’ op. De internationale gamesindustrie verzet zich hiertegen en 
weet zich gesteund door vooraanstaande onderzoekers en wetenschappers.

In reactie op het voornemen van de WHO 
om gamen als ziekte te classifi ceren, is 
een kritische publicatie verschenen in het 
Journal of Behavioral Addictions, geschre-
ven door 36 vooraanstaande internationale 
experts. Zij noemen de classifi catie ‘gaming 
disorder’ controversieel en onbewezen. Ook 
vinden zij dat het besluitvormingsproces 
niet transparant is, grote gebreken kent en 
objectieve wetenschappelijke ondersteuning 
mist. De Interactive Software Federation of 
Europe (ISFE) sluit zich hierbij aan en vindt 
dat gamen uit deze conceptlijst moet.

Positieve werking

ISFE wijst juist op de alom erkende educa-
tieve, therapeutische en recreatieve waarde 
die van gamen uitgaat. Met games worden 
belangrijke competenties en vaardigheden 

verworven die nuttig zijn voor het zich met 
succes begeven in een digitale samenle-
ving. Ook bevordert het sociale vaardig-

heden als samenwerking en teamwork, 
strategisch denken en traint het geheugen. 
De gamesindustrie promoot veilig en ver-
antwoord gamen met regelmatige pauzes 
en stelt ouders tools ter beschikking om bij-
voorbeeld tijdslimieten te kunnen instellen. 
Ouderlijk toezicht is essentieel om gezond 
enthousiasme niet te laten doorslaan in 
excessief gamen.

Classifi catie ‘gaming disorder’ 
controversieel en onbewezen

16

Actuele informatie over 
gamen en gezondheid is te vinden op 

nvpi.nl/nvpi-interactief
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Gaming vs. gambling

Games vooral gericht op behendigheid
De Kansspelautoriteit vindt de grens tussen spelletjes en gokken steeds minder 
duidelijk en heeft een ‘beoordelingskader spelaanbod’ opgesteld. Daarmee kan 
getoetst worden of specifi eke games als kansspel gezien moeten worden en 
voor het uitbrengen daarvan dus een vergunning moet worden aangevraagd. 
NVPI Interactief wijst er echter op dat games vooral behendigheidsspellen zijn.

Kansspelen zijn spelen waarbij de speler 
weinig invloed heeft op het verloop en de 
uitkomst. Volgens de Kansspelautoriteit zijn 

loot boxes (items die je in een game kunt 
kopen zonder te weten wat het zijn) kans-
elementen. NVPI vindt echter dat enkele 
kanselementen van een game nog geen 
kansspel maken.

Behendigheid

NVPI Interactief betoogt dat games vooral 
gericht zijn op kenmerken als behendigheid, 
strategisch denken en juist zelf keuzes 
maken. Games kunnen weliswaar meer of 

minder verrassingselementen bevatten, 
maar zolang dit niet het hoofdbestanddeel 
van de game is, is van gokken geen sprake. 
Door een kanselement verschuift een game 
niet van gaming naar gambling.
Dat het onderscheid hiertussen onduidelij-
ker wordt, komt mede doordat de gokindus-
trie steeds vaker de term ‘gaming’ hanteert. 
De gamesindustrie doet echter veel aan het 
informeren en beschermen van consumen-
ten, onder meer via het PEGI-leeftijdsadvies 
en tools voor ouders om het in-game te 
besteden bedrag of de speeltijd te beperken.

Verrassingselementen 
maken van een game 

nog geen kansspel
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Actuele informatie over 
gaming vs. gambling te vinden op 

nvpi.nl/nvpi-interactief
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Marktcijfers interactief
Omzet aandeel x miljoenen €

 2017 2017 (GSD) 2016 (GfK)
Games fysiek (pc + console) 65,2% 168,3 159,00
Full game downloads (geëxtrapoleerd) 34,8% 90,0 n.b.
Totaal gamesoftware 100% 258,3 n.b.

Bron: GSD

Full game downloads 34,8% 
(geëxtrapoleerd)

Games fysiek 65,2%
(pc + console)

Omzet aandeel
2017

Marktcijfers Interactief

Gamemarkt weer in de plus 
Na een moeilijk 2016 heeft de game-industrie vorig jaar weer zwarte cijfers 
geschreven. 2017 was een overgangsjaar, waarin de Nederlandse gamemarkt 
(zowel fysieke verkopen als full game downloads) voor het eerst werd becijferd 
door Games Sales Data. GSD is het resultaat van een Europees initiatief onder 
leiding van de Interactive Software Federation of Europe (ISFE), samen met een 
honderdtal partners. GSD is tot op heden de enige bron van daadwerkelijke ver-
kopen van full game downloads. Downloadable content en in-game aankopen 
zijn niet inbegrepen.
Door de overgang van dataleverancier is de vergelijking tussen 2017 en 2016 niet 
helemaal zuiver, maar de positieve ontwikkeling is een feit.

18
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Bestverkochte games

1 FIFA 18 Electronic Arts
2 Call Of Duty: WWII Activision Blizzard
3 Grand Theft Auto V Rockstar Games
4 Horizon Zero Dawn Sony Interactive Ent.
5 Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Ubisoft
6 Assassin's Creed Origins Ubisoft
7 FIFA 17 Electronic Arts
8 Gran Turismo Sport Sony Interactive Ent.
9 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ubisoft
10 F1 2017 Codemasters

Bron: GfK

19

Actuele informatie over 
marktcijfers Interactief te vinden op 

nvpi.nl/nvpi-interactief
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Piraterij

Reikwijdte Auteursrecht verduidelijkt 
Het feit dat zowel op audio-, video/fi lm- als gamegebied nu veel legaal aanbod 
bestaat, betekent niet dat BREIN op zijn lauweren kan rusten. In tegendeel: om 
rechthebbenden optimaal van die legale diensten te kunnen laten profi teren, is 
de bestrijding van illegaal aanbod des te belangrijker.

Het toenemende legale aanbod ten spijt, 
bestaan nog altijd veel illegale platforms, zo-
als torrentsites, linksites die verwijzen naar 

cyberlockers en nieuwsgroepen, en media-
boxen met voorgeïnstalleerde software die 
gebruikers naar ongeautoriseerde bronnen 
stuurt. Een van de hoofdtaken van BREIN is 
het aanpakken van illegale aanbieders. Die 
worden rechtstreeks aangesproken, maar 
als het buitenlandse of anonieme beheer-
ders betreft, heeft BREIN de hulp nodig 
van de ISP’s (hosting providers en access 
providers). Zij kunnen illegale content en 

websites verwijderen en de toegang daartoe 
blokkeren.
Daarnaast houdt BREIN zich bezig met het 
identifi ceren en aanpakken van de eerste 
en grote uploaders, die de illegale platforms 
voeden. Deze aanpak wordt nu in overleg 
met de Autoriteit Persoonsgegevens uitge-
breid naar de frequente uploaders, die het 
systeem in stand houden.

Auteursrecht

Omdat de Nederlandse politiek qua regel-
geving geen soelaas bood en initiatieven 
van de Europese Commissie traag verlo-
pen, heeft BREIN zich vooral gericht op de 
gang naar de rechter. Die werd verzocht om 
duidelijk te maken hoe de bestaande regels 
geïnterpreteerd moeten worden. Dankzij 
verschillende zaken over links naar illegaal 

De aanpak van eerste en grote 
uploaders wordt uitgebreid 
naar frequente uploaders 
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aanbod, o.a. The Pirate Bay en Filmspeler, is 
de reikwijdte van het Auteursrecht verduide-
lijkt: niet alleen uploaders, maar ook verko-

pers van voorgeprogrammeerde apparatuur, 
sitebeheerders en downloaders plegen in-
breuk. Met die uitspraken in de hand wordt 
gevorderd dat de toegang tot sites als The 
Pirate Bay wordt geblokkeerd en de verkoop 
van mediaboxen wordt verboden.

Aansprakelijkheid

Behalve de reikwijdte van het Auteursrecht 
is ook helderheid gekomen in de reikwijdte 
van de vrijstelling van aansprakelijkheid 
van tussenpersonen uit de E-commerce 

Richtlijn. Hosting providers moeten actie 
ondernemen zodra ze van inbreuk in kennis 
gesteld zijn. Belangrijk is ook dat zij weten 
wie hun klanten zijn. Access providers zijn 
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door het doorgegeven van informatie, maar 
wel medeverantwoordelijk voor het recht-
zetten van misstanden. Zij moeten dus 
onder andere helpen met het blokkeren van 
toegang tot illegale websites.

Zoekmachines

Daarnaast gaat BREIN door met het aan 
Google melden van miljoenen zoekresulta-
ten naar illegale content per jaar. Die worden 
verwijderd, zodat legaal aanbod bovenaan 
de zoekresultaten komt te staan. Door het 
toenemende aantal legale aanbieders heeft 
dit steeds meer succes.

Access providers zijn 
medeverantwoordelijk voor het 

rechtzetten van misstanden
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Actuele informatie over 
piraterij is te vinden op 

stichtingbrein.nl 
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Digital Single Market

Digitale eengemaakte markt 
in wording 
De agenda van de Europese Commissie voor de zogenoemde Digital Single 
 Market (DSM) bevat een groot aantal onderwerpen dat voor onze sector van 
belang is. 

Onderdeel van de ‘digitale eengemaakte 
markt’ is het streven van de Europese Com-
missie om belemmeringen weg te nemen 
die grensoverschrijdend digitaal verkeer tref-
fen. De fi lmsector maakt echter juist gebruik 
van exploitatie per territorium om een fi lm 
uit te baten. De Commissie heeft aangege-
ven hiermee rekening te willen houden.

Portabiliteit en ongerechtvaardigde 
 geoblocking

Op 1 april 2018 is de Verordening Porta-
biliteit in werking getreden. Per die datum 
moeten digitale aanbieders ervoor zorgen 
dat hun (betaalde) dienst gedurende een be-
paalde tijd voor hun klanten (de consument) 
beschikbaar is in andere EU-landen. Er is 
geen vaste tijdsduur gesteld, maar het gaat 
om bijvoorbeeld vakanties, zakenreizen, 

onderwijs en dergelijke.
Eind 2018 treedt de Verordening in wer-
king die ongerechtvaardigde geoblocking 

verbiedt. Audiovisuele diensten en diensten 
die online muziek, e-books en video games 
aanbieden, zijn buiten de verordening 
gehouden. Uiterlijk april 2021 moet een 
evaluatie plaatsvinden.

Online Omroep Verordening

De voorgestelde Online Omroep Veror-
dening omvat de regel dat voor digitale 

UUC-platforms moeten 
worden verplicht om een 
licentie te verkrijgen en 
om illegaliteit te weren
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omroep het country of origin (CoO) begin-
sel geldt, zoals dat al geldt bij satelliet. De 
rechten voor Europa worden dus in principe 
in het land van oorsprong geregeld. Dit voor-
stel behelst echter ook ‘uitzending gemist’, 
wat de territoriale exploitatie kan beperken. 
Inmiddels hebben Europees Parlement en 
de Raad van Ministers zich over het voorstel 
gebogen en het CoO-principe beperkt. In 
de komende maanden vindt de trialoog - de 
eindonderhandelingen tussen Raad, Euro-
pees Parlement en Europese Commissie 
- plaats.

Richtlijn Auteursrecht in de DSM

Over alle onderwerpen die in deze richtlijn 
worden geregeld, vindt bij het ter perse gaan 
van deze agenda beraadslaging plaats. Het 
belangrijkste onderwerp voor onze sector 
is het oplossen van de ‘value gap’: het feit 
dat user uploaded content (UUC) platforms 
zoals YouTube veel verdienen aan content 
van rechthebbenden, terwijl slechts weinig 
wordt afgedragen. In de conceptrichtlijn 
probeert de Europese Commissie dit op te 
lossen. Kort gezegd, zouden YouTube e.d. 
verplicht worden om een licentie te verkrij-
gen en om illegaliteit te weren. De Raad van 

Ministers en de Juridische Commissie van 
het Europees Parlement bepalen nog hun 
gedachten over het voorstel. Naar verwach-
ting kan de trialoog deze zomer beginnen.

Voorstel Richtlijn Digitale Content 
Deze richtlijn regelt rechten van consumen-
ten in de wereld van digitale content. Over 
dit voorstel is veel te doen geweest, met 
name vanuit de interactieve sector. Een 

van de problemen was het feit dat data die 
gamers leveren, behandeld werd als een 
vorm van betaling die terug moet worden 
geleverd aan de gamer op het moment dat 
deze stopt met het spel en het contract 
verbreekt. Ook was er geen goede verbin-
ding met de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). Beide problemen 
lijken grotendeels opgelost en de trialoog is 
gaande.

Oplossen van de ‘value gap’ 
het belangrijkste onderwerp 
in de Richtlijn Auteursrecht
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Actuele informatie over 
Digital Single Market is te vinden op 
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I. Betere toegang tot digitale diensten en goederen

III. Stimuleren economische groei

II. Betere condities voor digitale diensten en goederen

Richtlijn inzake levering 
digitale content

Verordening online- 
diensten omroep

Verordening ongerecht -
vaardigde geoblocking

Richtlijnen audiovisuele 
mediadiensten AVMS

Verordening portabiliteit

Richtlijn herziening
AuteursrechtAanbevelingen handhaving

Richtlijn herziening 
Auteursrecht

Analyse rol van platforms

DIGITAL SINGLE MARKET

Digital Single Market

Handhaving

Onderdeel van de Digital Single Market 
agenda was ook om handhaving te 
bevorderen en inbreuk op auteursrecht 
beter tegen te gaan vanuit een Europees 
perspectief. Daartoe verschenen onlangs 
een Mede deling van de EC aan EP en Raad, 
getiteld ‘Tackling Illegal Content Online’, en 
een Aanbeveling inzake maatregelen om 
illegale online content effectief te kunnen 
aanpakken. De documenten betreffen 
allerlei illegaliteit, maar zijn ook relevant 
voor auteursrecht. NVPI vindt het cruciaal 
dat internet service providers, platforms 

en websites ook verantwoordelijk zijn voor 
het tegengaan van de beschikbaarheid van 
illegale content. Neutrale non-actieve ISP’s 
moeten alleen gebruik kunnen maken van 

een uitzondering van aansprakelijkheid 
als zij meewerken aan het bestrijden van 
inbreuk. Ook in een digitale omgeving 
dienen rechten te worden gerespecteerd.

Ook in een digitale 
omgeving dienen rechten 
te worden gerespecteerd
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Auteurscontractenrecht

Auteurscontractenrecht herzien
Op 1 juli 2015 is in Nederland wetgeving inzake auteurscontracten en artiesten-
contracten tot stand gekomen. Deze bepalingen worden in 2020 geëvalueerd. 
Tijdens de beraadslaging over de wetgeving in de Tweede Kamer is echter afge-
sproken dat er na 2,5 jaar een tussenstand zou worden gegeven.

Ten behoeve van de tussentijdse evaluatie 
deed het Ministerie van Justitie & Veiligheid 
een consultatie bij de verschillende stake-
holders. NVPI heeft daaraan meegewerkt 
binnen het collectief van Platform Creatieve 
Media Industrie. In 2017 heeft NVPI Audio 
samen met de Kunstenbond en de Ntb een 
document opgesteld met aanbevelingen 
en aandachtspunten voor het artiestencon-
tract, de overeenkomst tussen artiest en 
muziekmaatschappij. Dit document is te 
vinden op de NVPI-website.

Wetgeving

De belangrijkste onderwerpen in de wetge-
ving zijn: het recht op een billijke vergoe-
ding voor de maker ‘voor de verlening van 
exploitatiebevoegdheid’, het recht op een 
aanvullende vergoeding in geval van ‘ernsti-
ge onevenredigheid’ tussen de afgesproken 
vergoeding en de opbrengst van de exploi-

tatie, en het recht van de maker om onder 
bepaalde omstandigheden zijn overeen-
komst te ontbinden bij onvoldoende exploi-

tatie. Ook kent de wet een opsomming van 
enkele contractbepalingen die als onredelijk 
en juridisch vernietigbaar worden gekwalifi -
ceerd. Inmiddels is een geschillencommis-
sie opgericht voor het - op vrijwillige basis 
- beslechten van geschillen over voornoem-
de onderwerpen in het contract tussen de 
maker en zijn wederpartij.

NVPI, Kunstenbond en 
Ntb stellen aanbevelingen 
en aandachtspunten voor 

artiestencontract op
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Actuele informatie over 
auteurscontractenrecht is te vinden op 

nvpi.nl
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Platform Creatieve Media Industrie 
Samenwerkingsverband en overlegplatform van organisaties van producenten 

en exploitanten in de creatieve media-industrie.

FPN
Filmproducenten Nederland

NPO
Nederlandse Publieke Omroep

VCO
Vereniging Commerciële Omroepen

OTP
Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten

NMUV/VMN
Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging 

/ Vereniging voor Muziekhandelaren en 
uitgevers in Nederland

de Mediafederatie
Voorheen Nederlands Uitgeversverbond (NUV)

NVPI is de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie

 Federatie Auteursrechtbelangen

Waar NVPI staat
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Collectief Beheer VOI©E
Belangenorganisatie van Nederlandse 

collectief beheersorganisaties (cbo’s) voor 
auteurs- of naburige rechten.

Platform Makers
Samenwerkingsverband van de belangen- 

en beroepsorganisaties van auteurs en 
uitvoerend kunstenaars.

voor tv- en fi lmbeeld, 
beelden kunst, foto’s en 
andere visuele werken

Videma
Pictoright

voor kopiëren

Reprorecht
De Thuiskopie
PRO

vertegenwoordiging van specifi eke 
groepen rechthebbennden (vooral 
bij de vereniging van door andere 
cbo’s geïncasseerde vergoedingen)

Lira
NORMA
SEKAM
SEKAM Video 
VEVAM
STAP
SVVP

voor uitlenenLeenrecht

NVPI draagt bestuursleden voor 

voor muziekrechten

Buma
Sena
Stemra

CBO’s
Collectief 

beheersorganisaties

 Federatie Auteursrechtbelangen
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In NVPI Agenda 2018 staan introducties op enkele van de vele, diverse 
activiteiten die NVPI als branchevereniging van de entertainmentindustrie 
uitvoert. Op de vernieuwde website worden deze – en meer – dossiers continu 
geactualiseerd. Ga dus voor het laatste nieuws over de audio-, video/fi lm- en 
gamebranche en de thema’s die daar van belang zijn naar

WWW.NVPI.NL
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