
1 Auteursrecht/Naburig recht 
 

Het auteursrecht en het naburig recht biedt iedereen die creatieve 

producten maakt juridische bescherming. Dit betekent dat de maker 
(auteur, muzikant, acteur, componist) en producent  als enigen mogen 

beslissen over de exploitatie. Daarnaast worden deze producten 
beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht en naburig 

recht is daardoor een constante stimulans om creatief te blijven en te 
investeren in creatieve producten. 

 
2   - collectief beheer  

Er is sprake van collectief beheer wanneer één organisatie namens een 
groep rechthebbenden optreedt om het auteursrecht of naburig recht uit 

te oefenen. Dat kan goedkoper, effectiever en veiliger zijn. Daarnaast 
kunnen sommige vergoedingsrechten bij wet zelfs uitsluitend collectief 

worden uitgeoefend. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) 
houdt toezicht op collectief beheersorganisaties, onder meer ten aanzien 

van de verdeling van vergoedingen voor het gebruik van auteurs- en 

nabuurrechtelijk beschermde werken. 
 

3   - auteurscontractenrecht en Geschillencommissie 
 

In Nederland gelden op grond van het auteurscontractenrecht speciale 
regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars 

ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterken. Producent 
en artiest zijn immers een team en beiden gebaat bij een heldere en 

deugdelijke overeenkomst. Daarbij is via een onafhankelijke 
Geschillencommissie voorzien in vrijwillige geschillenbeslechting. 

 
4   - handhaving  

 
NVPI treedt namens haar aangesloten leden op tegen inbreuk op 

auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. BREIN coördineert alle 

activiteiten rondom de bestrijding van piraterij. Daarbij wordt gezocht 
naar samenwerking met internet service providers. 

 
5   - value gap 

 
Zogenoemde ‘user uploaded content’-diensten, zoals YouTube, verdienen 

veel geld met muziekgebruik. Als het gaat om een licentie en vergoeding 
voor het gebruik verschuilen zij zich echter achter zogenaamde ‘safe 

harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn. Die ongewenste 
discrepantie tussen de inkomsten uit en vergoedingen voor muziekgebruik 

wordt de ‘value gap’ genoemd. Doelstelling is om deze diensten ‘onder het 
auteursrecht’ te brengen. 

 
 

6 Consumentenbescherming 



 
De vanuit de EU opgelegde beschermingsmaatregelen voor de consument 

zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de 

economische en juridische belangen van Europese consumenten, 
ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen (zowel 

fysiek als via internet). De entertainmentindustrie neemt hierin haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 
7   - privacy 

 
Door de digitalisering van de samenleving, de enorme toename in 

dataverkeer en de zich snel ontwikkelende technologie heeft ook het 
verzamelen en delen van persoonsgegevens een vlucht genomen, met 

alle risico’s van cybercrime van dien. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming moet de bescherming van persoonsgegevens 

garanderen. 
 

8   - aankoop digitale content 

 
De EU heeft een richtlijn opgesteld, die zowel gebruikers als leveranciers 

van o.a. online muziek en films en apps meer zekerheden geeft bij 
grensoverschrijdende transacties. Hierin worden de rechten van Europese 

consumenten gegarandeerd. 
 

9   - gamesverslaving 
 

Uiteraard is de Nederlandse game-industrie van mening dat 
gameverslaving dient te worden voorkomen, maar het eigenlijke 

probleem is schermverslaving. Jongeren spenderen ontzettend veel tijd 
achter computer, mobiel en tablet. Niet zozeer ingegeven door gamen, 

maar veel meer door social media. Dit zal moeilijk terug te draaien zijn, 
maar voorlichting dient te worden opgevoerd. 

 

10   - games en geweld 
 

De branche is zich zeer bewust van haar eigen verantwoordelijkheid 
inzake games en geweld en heeft daarom een zeer stevig 

leeftijdsclassificatiesysteem (PEGI) ontwikkeld dat - i.c.m. bestaande 
wetgeving en media-educatie - meer dan voldoende mogelijkheden biedt 

om jongeren te beschermen.  
 

 
11 E-commerce 

 
De mogelijkheid tot uitwisseling van goederen en diensten via internet 

heeft de entertainmentbranche totaal veranderd. Zoals wel vaker liepen 
de technologische ontwikkelingen op de wetgeving vooruit, maar NVPI 



geeft via informatievoorziening en lobby richting aan regelgeving die de 
industrie in staat stelt van de ontwikkelingen mee te profiteren. 

 

12   - territorialiteit (contractvrijheid) 
 

Eén markt betekent dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor vrij 
verkeer van goederen en diensten moeten worden opgeheven. Daarbij 

moet de doelstelling van volledige grensoverschrijdendheid worden 
afgewogen tegen de noodzaak om goed werkende financieringsmodellen 

te garanderen. Zo maken filmproducenten gebruik van territoriale licenties 
om vooraf de financiering mogelijk te maken; een essentieel onderdeel 

van het businessmodel voor film. 
 

13   - digitale diensten 
 

Een onderdeel van de Digital Single Market is het reguleren van via 
internet aangeboden digitale diensten. In de fysieke wereld mogen 

producten worden geretourneerd en wordt het aankoopbedrag 

teruggestort, maar hoe werkt dat met digitale producten? Mag je 
gekochte mp3’s doorverkopen? Hoe werkt betalen met data (zoals 

persoonsgegevens of surfgedrag)? Allemaal nieuwe vragen, die een 
passend antwoord vereisen. 

 
   

14 Marktontwikkelingen & innovatie 
 

Entertainment is een creatieve industrie, die gedreven wordt door 
innovatie. Die vernieuwingen beïnvloeden niet alleen de muziek, films en 

games zelf, maar ook de manieren waarop die verspreid worden en hoe 
binnen dat ecosysteem wordt afgerekend. De snelheid waarmee 

innovaties elkaar opvolgen, vergt de nodig flexibiliteit van alle 
betrokkenen, maar biedt ook veel kansen. 

 

15   - Blockchain 
 

Ruilhandel, munt- en papiergeld, bankpasjes, what’s next? Blockchain? 
Deze nieuwe techniek heeft de potentie om een nieuwe revolutie te 

ontketenen in onze manier van zakendoen. NVPI volgt de ontwikkelingen 
op de voet en informeert haar leden waar dat voor hen relevant is. 

 
 

16 Stimulering & subsidie 
 

Zoals van een branchevereniging verwacht mag worden, heeft NVPI de 
bevordering van Nederlands entertainmentproduct, ook buiten de eigen 

landsgrenzen, hoog in het vaandel. Het ondersteunt dan ook een aantal 
initiatieven dat creativiteit ondersteunt. Met raad en daad en waar nodig 

financiële bijstand. 



 
17   - Dutch Music Export 

 

Dutch Music Export is een initiatief dat, onder auspiciën van de Stichting 
Popcoalitie, als belangrijkste doel heeft om de internationale positie van 

Nederlandse popmuziek substantieel en meetbaar te verbeteren. 
Ondersteuning vindt plaats in de vorm van educatie en exportsubsidies. 

 
18   - Filmfonds 

 
Het Filmfonds wil in Nederland een divers en kwalitatief hoogstaand 

filmaanbod stimuleren en een voor de filmkunst ontvankelijk 
(productie)klimaat bevorderen. Daartoe verstrekt het financiële bijdragen 

aan filmproducties en filmactiviteiten. Daarnaast geeft het Filmfonds 
invulling aan een aantal ondersteunende functies. 

 
19   - Creative Europe (Media Desk) 

 

De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de 
subprogramma's MEDIA en Cultuur van het Creative Europe-programma 

en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. Ook verzamelt de 
desk input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de EC en het 

ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de 
Nederlandse audiovisuele en culturele industrie. 

 
 

 Marktinformatie 
 

20 Charts Klachtencommissie  
 

De hitlijsten voor de diverse vormen van geluidsdragers hebben tot doel 
een betrouwbare en accurate weergave te bieden van de consumptie, in 

welke vorm ook, van muziek. De Charts Klachtencommissie beoordeelt 

klachten over (het nalaten van) handelingen die zo’n betrouwbare en 
accurate weergave in gevaar kunnen brengen. 

 
 

 Activiteiten 
 

21 CBO's 
 

Een collectief beheersorganisatie (cbo) is een organisatie die belast is met 
de inning en/of verdeling van vergoedingen op grond van auteurs- en 

naburige rechten. NVPI voert voor een aantal cbo’s de administratie. 
 

22   - Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) 
 



Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben bij 
privékopiëren en uitleen recht op een thuiskopievergoeding en een 

leenrechtvergoeding. Die vergoedingen worden geïncasseerd door 

respectievelijk Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht en door hen 
aan STAP uitgekeerd. STAP verdeelt die gelden op haar beurt aan de 

juiste rechthebbenden. NVPI verricht hierbij de administratie. 
 

23   - Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) 
 

SVVP vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de verdeling 
van leenrechtvergoedingen. Het bestuur van de stichting wordt benoemd 

door het bestuur van FDN. De administratie van de stichting wordt 
gevoerd door NVPI. 

 
24   - Stichting Platform Multimediaproducenten (PM) 

 
Interactief-producenten (of hun vertegenwoordigers) hebben bij de 

verkoop van beeld- en geluidsdragers recht op een thuiskopievergoeding. 

Die vergoeding wordt geïncasseerd door Stichting de Thuiskopie en door 
haar aan PM uitgekeerd. PM verdeelt die gelden op haar beurt aan de 

juiste rechthebbenden. NVPI verricht hierbij de administratie. 
 

 
25 Collectieve Contracten 

 
Voor bepaalde vormen van muziekgebruik sluit NVPI namens haar leden 

collectieve overeenkomsten. Het voordeel hiervan is dat niet iedere 
gebruiker met elke rechthebbende hoeft te onderhandelen, maar dat 

licenties centraal kunnen worden aangevraagd en afgegeven. 
 

26   - Achtergrondmuziek 
 

Een voorbeeld van deze collectieve licensering is de regeling voor 

achtergrondmuziek. Daarbij verleent NVPI namens haar leden 
toestemming aan leveranciers van achtergrondmuziek voor het 

vervaardigen en verhuren van achtergrondmuziekbestanden. Dit geldt 
ook voor interactiviteit en vastlegging bij interactieve narrowcasting van 

achtergrondmuziek. Toestemming voor verdere openbaarmaking (het ten 
gehore brengen) verloopt via Sena. 

 
27   - Videoclips 

 
In samenwerking met Sena verleent NVPI namens de aangesloten 

muziekmaatschappijen toestemming voor het uitzenden van videoclips, 
zowel via omroepen als op internet. Deze toestemming wordt verleend 

aan omroepen en online broadcasters. 
 

28   - Bedrijfsfilms/educatieve producties 



 
In samenwerking met Stemra verleent NVPI namens de aangesloten 

muziekmaatschappijen toestemming voor bepaalde audiovisuele 

onderwijs- en bedrijfsproducties. Deze toestemming wordt verleend aan 
producenten van betreffende producties. 

 
29   - Tv-series op dvd (tijdelijke regeling) 

 
In samenwerking met Stemra verleent NVPI toestemming voor 

fragmentarisch muziekgebruik in Nederlandse tv-series die op dvd 
verschijnen. Dit is een tijdelijke regeling. Deze toestemming wordt 

verleend aan betreffende dvd-producenten.  
 

30   - Incidentele regelingen 
 

NVPI verleent toestemmingen voor diverse, vaak (nog) kleinschalige, 
projecten waarvoor op grond van de wet voorafgaande toestemming van 

naburig rechthebbende producenten vereist is. Met op maat gesneden 

toestemmingsregelingen wil NVPI flexibel omgaan met de uitoefening en 
handhaving van naburige rechten en zo startups en/of andere projecten 

mede mogelijk maken. 
 

31   - Beeld en Geluid 
 

NVPI Audio stelt Beeld en Geluid in staat gebruik te maken van opnamen 
t.b.v. radio- en documentairemakers en onderzoekers.  

 
32   - Archiefovereenkomst 

 
NVPI heeft een langdurige samenwerking met het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid m.b.t. archivering en het behoud van diens 
omvangrijke audio- en audiovisuele collectie, waaronder 

geluidsopnamen/fragmenten uit op televisie uitgezonden programma's. 

Ook werkt NVPI met het instituut samen t.b.v. het educatief, 
onderwijsmatig en wetenschappelijk gebruik van de collectie. 

 
33   - Fonografisch Museum 

 
NVPI is samen met Buma/Stemra eigenaar van het Fonografisch Museum. 

De collectie bestaat uit een bijzondere verzameling fonografen en andere 
geluidsapparatuur en geeft zo een bijzonder overzicht van de 

ontwikkelingen hierin. De collectie is in bruikleen gegeven aan Beeld en 
Geluid. 

 
34   - BTW-convenant 

 
Het BTW-convenant is een overeenkomst tussen het Ministerie van OCW, 

het Nederlands Filmfonds, EYE, de NVB en FDN, waarin onder meer is 



afgesproken dat de Nederlandse bioscopen en filmdistributeurs geld 
stoppen in filmproductie in ruil voor een laag BTW-tarief. Dit leidde 

uiteindelijk onder meer tot de oprichting van het Abraham Tuschinski 

Fonds. 
 

 
35 Prijzen & Onderscheidingen 

 
Artiesten, maar ook medewerkers van de entertainmentbranche, kunnen 

voor hun prestaties worden beloond. Vanwege het succes van hun werk, 
de kwaliteit van hun werk of voor bijzondere verdiensten. Een aantal 

prijzen en onderscheidingen wordt op initiatief van NVPI toegekend en 
uitgereikt. 

 
36   - Edisons 

 
De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland. De onderscheiding is te 

vergelijken met de Amerikaanse Grammy Award, de Duitse Echo of de 

Britse Brit Award. De Edison bestaat uit een bronzen beeld, vervaardigd 
door beeldhouwer Pieter d’Hont. Er worden jaarlijks Edisons uitgereikt in 

de muzikale genres pop, klassiek en jazz/world. 
 

37   - Goud/Platina 
 

Een product dat veelvuldig verkocht of gestreamd is, krijgt de 
Goud/Platinastatus. Dit wordt op de uitgereikte onderscheiding 

aangegeven door er een unieke penning op te plaatsen. Die kan alleen 
door NVPI-leden bij het secretariaat worden aangevraagd en wordt 

uitgegeven na controle van opgegeven verkoop- en streamingaantallen. 
 

38   - De Zilveren Fonograaf 
 

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere 

wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziekindustrie. De 
beoordeling wordt gedaan door een speciale commissie binnen het NVPI 

Audiobestuur, op basis van o.a. de kwaliteit van het verrichte werk, het 
resultaat dat dit de muziekindustrie heeft opgeleverd en de duur van de 

werkzaamheden. 
 

39   - De Videogram/De Kijker 
 

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen of instellingen die zich 
op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de filmbranche. 

De beoordeling wordt gedaan door een speciale commissie binnen het 
FDN-bestuur, op basis van activiteiten of bereikte resultaten die uitstijgen 

boven hetgeen dat verwacht mag worden bij het uitoefenen van de 
functie. 

 



 
40 Campagnes 

 

Producten, laat staan productgroepen, verkopen niet vanzelf. Zeker in het 
digitale domein is de ‘schapruimte’ hypothetisch gezien weliswaar 

oneindig, maar de kans om weg te vallen in het massale aanbod des te 
groter. Goede thematische acties helpen dan om de aandacht, 

zichtbaarheid en koopbereidheid te vergroten. 
 

41   - Kijk niet zo moeilijk – vanaf januari 2017 
 

Campagne om Film.nl onder de aandacht te brengen, die werd opgepikt 
door o.m. omroepen en isp’s en zichtbaar was via o.a. abri’s, banners, tv, 

print, online en distributeurs. In deze campagne deden acht bekende 
Nederlandse acteurs/ambassadeurs een serieus appel op de film- en 

serieliefhebber, zonder een belerend vingertje op te steken. 
 

42   - Video On Demand Film 4-daagse – oktober 2016 

 
Om heel Nederland kennis te laten maken met video on demand is door 

FDN de vierdaagse in het leven geroepen. Tijdens de Video On Demand 
Film 4-daagse zijn recente bioscoopfilms voordelig thuis te bekijken via 

Ziggo, KPN, Pathé Thuis, Tele2, iTunes, Telfort, Vodafone, MovieMax, 
Online.nl en XS4ALL.  

 
43a   - Muziek voor de Kinderboekenweek – oktober 2014/2015 

 
Er worden ook muziek- en filmed entertainment-campagnes opgezet met 

aanpalende organisaties, zoals CPNB, dat promoties verzorgt in de 
boekenbranche. Een bekende campagne is die rond de Kinderboekenweek, 

waarbij rondom het thema van die week een aantal albums wordt 
geselecteerd, dat samen met de boeken wordt gepresenteerd in de 

boekwinkels. 

 
43b - Parel voor de Beste Boekverfilming – augustus 2016 

 
In 2016 werd ingehaakt op de CPNB-campagne Parel, de publieksprijs 

voor de Beste Boekverfilming. Deelnemende boekhandels boden de vijf 
genomineerde titels niet alleen aan hun klanten aan in de vorm van het 

originele boek, maar verkochten in actievorm ook de films die op basis 
van die boeken waren gemaakt. 

 
44   - Edison 2016 – maart 2016 

 
Een retail spin-off van het Edison-evenement, waarbij alle genomineerde 

albums actiematig werden aangeboden en door middel van een aparte 
presentatie, p.o.s.-materiaal en berichten op social media onder de 

aandacht werden gebracht. De dag na het evenement was de winkelvloer 



het domein van de winnaars. Streamingdiensten hadden speciale Edison-
playlists samengesteld. 

 

45   - Mei Maand Filmmaand – mei 2016 
 

Doorvertaling van het succesvolle evenement op tv-zender Veronica naar 
de winkelvloer. Naast de NVPI- en NVER-leden was Veronica/SBS hier 

uiteraard als mediapartner bij betrokken. Ook in de winkels werd de 
meimaand tot ‘filmmaand’ gebombardeerd, waarbij het daadwerkelijke 

aanbod natuurlijk een veelvoud was van de tientallen films die Veronica 
die maand uitzond. 

 
 

46 Distributeursdiensten 
 

Dienstverlening is een belangrijke functie van een brancheorganisatie. 
FDN kan haar leden op verschillende terreinen adviseren en assisteren. 

Zo wordt t.b.v. de filmsector een aantal zaken collectief geregeld dat te 

maken heeft met de fysieke en digitale distributie van films of van kennis, 
informatie en materialen die daarmee samenhangen. 

 
47   - Filmdepot 

 
Een online depot dat informatie en materialen herbergt van bioscoopfilms 

van Nederlandse filmdistributeurs. Denk hierbij aan filmbeelden, clips, 
trailers, artwork, stills, foto's en/of andere pers- en publiciteitsmaterialen 

van films. Het Filmdepot is een activiteit van de Stichting Digitaal 
Filmdepot NVF i.s.m. Filmdistributeurs Nederland (FDN). 
 

48   - Filmtransport 
 

De collectieve organisatie van de vervoersstromen binnen de filmbranche, 
met als doel alle gebruikers van het filmtransport te ondersteunen en alle 

transportinformatie direct en overzichtelijk toegankelijk te maken voor de 
aangesloten leden. De Stichting Filmtransport regelt voor de 

filmverhuurders en bioscoopexploitanten ook de financiële en 

administratieve afhandeling van het filmtransport binnen Nederland. 
 

49   - Cinema Digitaal 
 

Besloten Vennootschap waarvan de Stichting Digitalisering Nederlandse 
Cinema 100% aandeelhouder is. Die heeft als doel om zonder 

winstoogmerk de digitale transitie te bevorderen, zodat de filmsector 
collectief de voordelen kan behalen van een zo efficiënt mogelijke transitie 

naar digitale cinemavertoning. De organisatie verwerft financiering voor 
de aflossing van bankleningen waarmee (onderdelen van) de digitale 

transitie worden gefinancierd. Als de schulden zijn afgelost, wordt Cinema 
Digitaal geliquideerd. 



 
50   - Stichting Filmonderzoek 

 

Een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, gericht op de Nederlandse 
filmsector. Het streeft ernaar met haar onderzoeken concrete informatie 

en desgevraagd advies te leveren, zodat spelers binnen de filmsector 
weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Bovendien wil het de 

filmindustrie als bedrijfstak versterken door haar kennis en ervaring te 
delen met o.a. media, professionals en studenten. 

 
 

 Over …. 
 

51 
 

 Over NVPI 
 

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. 
NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van de 

gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse producenten, 
importeurs en exploitanten van muziek, film en games, waaronder het 

bevorderen van een adequate juridische bescherming van de belangen 
van haar leden. 

 
52 

 
 Over NVPI Audio 

 
NVPI Audio is de groepsvereniging die de belangen behartigt van de 

Nederlandse muziekmaatschappijen. De leden van NVPI Audio zijn als 

zodanig ook lid van de koepel NVPI. 
 

53 
 

 Over FDN 
 

Groepsvereniging die zich inzet voor de belangen van distributeurs die 
films uitbrengen in bioscopen en filmtheaters én van distributeurs die 

actief zijn op de markt van home entertainment. FDN is een fusie van de 
NVF en NVPI Video. De leden zijn als zodanig ook lid van de koepel NVPI. 

 
54 

 
 Over NVPI Interactief 

 



NVPI Interactief is de groepsvereniging die de belangen behartigt van 
Nederlandse uitgevers van games en andere interactieve software. De 

leden van NVPI Interactief zijn als zodanig ook lid van de koepel NVPI. 

 
 

 Lidmaatschapsinfo 
 

55 NVPI Audio 
 

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren 
van muziekproducten kan lid worden van NVPI Audio. Aan het 

lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: 
toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van 

Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden 
aan het bestuur van NVPI Audio. 

 

56 FDN 
 

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren 
van video-/filmproducten kan lid worden van FDN. Aan het lidmaatschap 

zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden 

dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een 
catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van FDN. 

 
57 NVPI Interactief 

 
Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren 

van interactieve producten kan lid worden van NVPI Interactief. Aan het 
lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: 

toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van 
Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden 

aan het bestuur van NVPI Interactief. 
 

 
 Bestuur en bureau 

 

58 Bestuur NVPI koepel 
 

Het bestuur van de koepel NVPI bestaat, naast een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris, uit vier leden. Van de zes 

bestuursleden zijn er twee vertegenwoordigers van NVPI Audio, twee van 
FDN en twee van NVPI Interactief. Ook zijn plaatsvervangers benoemd. 

 
58a Bureau NVPI 

 
NVPI faciliteert op collectief niveau zaken waar de leden van kunnen 

profiteren. Denk daarbij aan juridische kwesties, public affairs, 
communicatie, administratieve zaken, collectieve contracten, prijzen als 



de Edisons en onderscheidingen als Goud/Platina, overleg en lobbywerk. 
Dit en meer zijn taken die vanuit het bureau NVPI worden opgepakt. 

 

58b Bestuur NVPI Audio 
 

Het bestuur van NVPI Audio telt zes personen. Alle drie de major 
muziekmaatschappijen hebben een zetel en de andere helft van het 

bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onafhankelijke labels en 
distributeurs. 

 
59 Bestuur FDN 

 
FDN is een fusie van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en 

NVPI Video. In het FDN-bestuur hebben uit elk van de twee voorlopers 
dan ook twee personen zitting. 

 
60 Bestuur NVPI Interactief 

 

Het bestuur van NVPI Interactief bestaat uit zeven personen. Een mix van 
grote en kleinere ontwikkelaars en distributeurs, en daarmee perfect 

uitgerust om de belangen van alle Interactief-leden goed te behartigen. 
 

 
61 Vertegenwoordigingen (Participaties) 

 
NVPI behartigt de belangen van haar leden en is in dat verband 

betrokken bij een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden. 
In sommige gevallen is die betrokkenheid zijdelings van aard, maar in 

andere gevallen wordt ook bestuurlijk en/of administratief geparticipeerd. 
 

62   - Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) 
 

Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben bij 

privékopiëren en uitleen recht op een thuiskopievergoeding en een 
leenrechtvergoeding. Die vergoedingen worden geïncasseerd door 

respectievelijk Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht en door hen 
aan de STAP uitgekeerd. STAP verdeelt die gelden op haar beurt aan de 

juiste rechthebbenden. NVPI verricht hierbij de administratie. 
 

63   - Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) 
 

De SVVP vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de 
verdeling van leenrechtvergoedingen. Het bestuur van de stichting wordt 

benoemd door het bestuur van FDN. De administratie van de stichting 
wordt gevoerd door NVPI. 

 
64   - BREIN 

 



NVPI neemt deel in de Stichting BREIN. Die is al sinds 1998 actief in het 
bestrijden van illegaal aanbod en illegaal gebruik van 

entertainmentproducten. BREIN doet dit namens de gehele sector. 

 
65   - Stichting Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) 

 
PCMI is een samenwerkingsverband en overlegplatform dat bestaat uit 

vertegenwoordigende organisaties van producenten en exploitanten in de 
creatieve media-industrie. 

 
66   - Stichting de Thuiskopie 

 
Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken 

van een beeld- of geluidsdrager. De thuiskopievergoeding biedt 
auteursrechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de 

inkomsten die zij daardoor mislopen. Stichting de Thuiskopie verdeelt de 
thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de 

componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en 

regisseurs. 
 

67   - Leenrecht 
 

Stichting Leenrecht is bevoegd tot de inning en verdeling van de 
vergoedingen in het kader van het leen- en verhuurrecht. Deze 

vergoedingen worden rechtstreeks geïncasseerd bij de openbare 
bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen. De leenrechtvergoedingen 

worden via de verdeelorganisaties aan de rechthebbenden uitgekeerd. 
 

68   - Federatie Auteursrechtbelangen 
 

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen is een organisatie voor 
auteursrecht en naburige rechten. Het betreft een samenwerkingsverband 

tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en 

VOI©E. De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken 
van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en 

verbetering van de positie van de rechthebbenden. 
 

69   - Sena 
 

De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten regelt de 
vergoedingsrechten voor openbaar gebruik van muziek van alle artiesten 

en muziekproducenten. Sena zorgt voor de uitbetaling van deze 
vergoedingsrechten voor zowel muziek die in Nederland gedraaid wordt, 

als voor muziek die in het buitenland ten gehore wordt gebracht. 
 

70   - NICAM - Kijkwijzer 
 



FDN en NVPI Interactief participeren in het Nederlands Instituut voor 
Classificatie van Audiovisuele Media, een belangrijk middel in de 

bescherming van jeugdigen. NICAM introduceerde Kijkwijzer, een 

uniforme leeftijdsaanduiding voor zowel home-entertainmentproducten, 
bioscoopfilms als omroepproducties. 

 
71   - NICAM - PEGI 

 
FDN en NVPI Interactief participeren in het Nederlands Instituut voor 

Classificatie van Audiovisuele Media, een belangrijk middel in de 
bescherming van jeugdigen. NICAM introduceerde PEGI, een 

leeftijdsclassificatiesysteem voor interactieve producten. 
 

72   - Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP) 
 

STOMP is het independent platform van de NVPI en dé koepelorganisatie 
voor onafhankelijke muziekmaatschappijen in Nederland. STOMP 

vertegenwoordigt, organiseert, informeert en promoot in het 

gezamenlijke belang van de Nederlandse independents. 
 

73   - Popcoalitie 
 

Eind 2016 is een breed samenwerkingsverband van organisaties die 
betrokken zijn bij popmuziek geformaliseerd in de Stichting Popcoalitie. 

NVPI Audio levert een van de vijf bestuursleden. Op de agenda staan 
zaken als exportbevordering, talentontwikkeling, muziekonderwijs, podia 

en onderzoek. De Popcoalitie is aanspreekpunt voor overheid en politiek. 
 

74   - Stichting Abraham Tuschinski Fonds (ATF) 
 

FDN beheert samen met de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen 
en Filmtheaters) en FPN (Filmproducenten Nederland) het ATF. Deze 

stichting bevordert de productie en distributie van Nederlandse speelfilms 

via financiële ondersteuning. 
 

75   - International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 
 

Op internationaal niveau worden de belangen van de muziekindustrie 
behartigd door de IFPI. Een non-profit organisatie die zich bezighoudt 

met alle zakelijke aspecten die haar leden aangaan, zoals de bescherming 
van het auteursrecht, handhaving, licensering, onlineregelgeving en 

internationale handel. NVPI Audio is IFPI-lid en speelt hierin een actieve 
rol. 

 
76   - Interactive Software Federation of Europe (ISFE) 

 
De ISFE vertegenwoordigt ontwikkelaars en uitgevers van games in alle 

Europese landen. Vanuit een wetenschappelijke en onderwijskundige 



benadering behartigt ISFE hun belangen richting EU- instellingen, 
internationale organisaties, onderwijsinstellingen en het publiek. Ook is 

ISFE de grondlegger van het leeftijdsclassificatiesysteem PEGI. NVPI 

Interactief is ISFE-lid en speelt hierin een actieve rol. 
 

77   - International Video Federation (IVF) 
 

Lokale verenigingen van videomaatschappijen en individuele bedrijven 
worden op internationaal niveau vertegenwoordigd door de IVF. Die 

speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van beleid en regelgeving 
en focust daarbij primair op onderwerpen die relevant zijn voor de 

Europese markt, zoals auteursrechtbescherming, onlinedistributie van 
audiovisuele content en de bescherming van consumenten. FDN is IVF-lid 

en speelt hierin een actieve rol. 
 

78   - International Federation of Filmdistributors' Associations (FIAD) 
 

De FIAD is de overkoepelende organisatie voor lokale 

(belangenbehartigers van) filmdistributeurs. Tot de activiteiten van de 
FIAD behoren het bieden van hulp bij het formuleren van beleid, 

informatievoorziening over politieke en zakelijke aangelegenheden en 
waar nodig de coördinatie van politieke actie. FDN is ook lid van de FIAD 

en speelt hierin eveneens een actieve rol. 
 

79   - 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 films en tv-series kan worden gevonden. 
 

   
80 Partners 

 

NVPI behartigt de belangen van haar leden en is in dat verband 
betrokken bij een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden. 

In sommige gevallen wordt bestuurlijk en/of administratief 
geparticipeerd, maar in andere gevallen is die betrokkenheid meer 

zijdelings van aard. 
 

81   - VOI©E  
 

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief 
Exploiteren is de belangenorganisatie van Nederlandse collectief 

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

82   - Platform Makers 
 



Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en 
beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. 

 

83   - Buma/Stemra 
 

Buma/Stemra zorgt ervoor dat aangesloten componisten, tekstschrijvers 
en muziekuitgevers een eerlijke vergoeding krijgen wanneer hun werken 

gebruikt worden. Via zusterorganisaties in het buitenland incasseert het 
deze vergoedingen wereldwijd voor haar leden. Ook biedt Buma/Stemra 

betreffende rechten voor het wereldrepertoire aan in Nederland, 
incasseert de vergoeding voor het gebruik voor buitenlandse 

componisten, tekstschrijvers en uitgevers en draagt dit af aan 
zusterorganisaties. 

 
84   - Videma 

 
Videma is een collectief beheersorganisatie die gespecialiseerd is in het 

bewaken en verlenen van vertoningsrechten op tv-beelden. Als 

intermediair streeft Videma naar evenwicht in de belangen van gebruikers 
enerzijds en rechthebbenden anderzijds. 

 
85   - Digivaardig & Digiveilig 

 
ICT is van cruciaal belang voor onze economie. Met het programma 

Digivaardig & Digiveilig investeren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk 
in het versterken van digitale vaardigheden van (eind)gebruikers. Door 

dit te koppelen aan voorlichting over het veilig omgaan met internet en 
andere digitale toepassing en technologieën, worden risico’s verkleind, 

kansen benut, vertrouwen en acceptatie vergroot. 
 

86   - Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) 
 

De NVBF is de brancheorganisatie voor alle bioscoop- en 

filmtheaterexploitanten in Nederland. De organisatie beschouwt collectieve 
belangenbehartiging, promotie, professionalisering en communicatie in de 

breedste zin van het woord als zijn doelen. 
 

87   - Filmproducenten Nederland (FPN) 
 

Het doel van FPN is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen 
van zijn leden en het stimuleren en ontwikkelen van filmproductie in 

Nederland. FPN vertegenwoordigt zijn leden zowel nationaal als 
internationaal, werkt aan het versterken en verbreden van de positie van 

de Nederlandse film en zet zich in voor de verdere professionalisering van 
het producentencorps.  

 
88   - Nederlands Filmfonds 

 



Het Filmfonds wil in Nederland een divers en kwalitatief hoogstaand 
filmaanbod stimuleren en een voor de filmkunst ontvankelijk 

(productie)klimaat bevorderen. Daartoe verstrekt het financiële bijdragen 

aan filmproducties en filmactiviteiten. Daarnaast geeft het Filmfonds 
invulling aan een aantal ondersteunende functies. 

 
89   - EYE Filmmuseum 

 
EYE beheert meer dan veertigduizend films uit alle genres, maar volgt ook 

de actualiteit op de voet met nieuwe aankopen, programma’s en debatten. 
Het gebouw staat elke dag open voor iedereen, die in film- en filmcultuur 

is geïnteresseerd. Ook wordt EYE wereldwijd geroemd om zijn kennis en 
expertise op het gebied van filmrestauratie, -onderzoek en -educatie. 

 
90 - ShoppingTomorrow 

 
Hoe shopt de consument in de toekomst en hoe kan retail daarop 

inspelen? Dat waren de centrale vraagstukken in onderzoeksprogramma 

ShoppingTomorrow. Geïnitieerd door Thuiswinkel.org en mogelijk 
gemaakt door 24 brancheorganisaties, waaronder NVPI. De vele 

opgedane kennis en inzichten worden nu omgezet in acties. Er is namelijk 
werk aan de winkel! 

 
91 - Stichting Bio 

 
FDN steunt Stichting Bio Kinderrevalidatie, die ernaar streeft om 

(gezinnen met) kinderen met een handicap even onbezorgd te laten 
genieten. Bijvoorbeeld in het Bio Vakantieoord, met zijn volledig 

aangepaste manege. En het Bio Research Center for Children heeft als 
doel de levensomstandigheden van kinderen met een handicap te 

verbeteren.  
 

92 - Beeld & Geluid 

 
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid herbergt een dagelijks 

groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, 
documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Het is toegewijd 

om deze unieke collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te 
maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, 

de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. 
 

93 - Fonografisch Museum 
 

NVPI is samen met Buma/Stemra eigenaar van het Fonografisch Museum. 
De collectie bestaat uit een bijzondere verzameling fonografen en andere 

geluidsapparatuur en geeft zo een bijzonder overzicht van de 
ontwikkelingen hierin. De collectie is in bruikleen gegeven aan Beeld en 

Geluid. 



 
94 - NORMA 

 

NORMA is de rechtenorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaars en 
zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding krijgen voor het 

gebruik van hun werk, zowel in Nederland als in het buitenland. De 
primaire taak van NORMA is het incasseren en verdelen van een aantal 

zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en 
Leenrechtvergoedingen. 

 
95 - RODAP 

 
RODAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele 

Producties. Het vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van 
productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten (film- en 

televisieproducenten, omroepen en distributeurs) en wil voorzien in 
collectieve regelingen met collectief beheersorganisaties voor de betaling 

van op auteurs- en/of naburige rechten van derden gebaseerde 

vergoedingen.  
 

96 - Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers (NVER) 
 

De NVER ziet het als haar taak om eraan bij te dragen dat het zakelijk 
beter gaat met de entertainment retail. Dat doet zij via 

informatievoorziening, persoonlijk advies, service en dienstverlening, 
lobby en belangenbehartiging, ondersteuning van retail-

samenwerkingsverbanden en het organiseren van collectieve 
marketingcampagnes voor haar leden. 

 
97 - Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) 

 
De missie van de CPNB, het marketing- en communicatiebureau van de 

Nederlandse boekenwereld, is om Nederland het meest boekbelezen land 

ter wereld te maken. Daartoe organiseert het alle grote campagnes, 
evenementen en PR rondom het boek en auteurs. Van het Boekenbal tot 

de Kinderboekenweek.  
 

 
 Wat doet NVPI (alleen op de NVPI website) 

 
98 Lobby & PA 

 
Het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en het maatschappelijk 

debat is een groot gemeenschappelijk belang. Het doel is een zo gezond 
mogelijke voedingsbodem voor de leden op gebieden als: 

piraterijbestrijding, auteursrechtbeleid, Digital Single Market, 
filmstimulering, games en verslaving, games en geweld, toegepast gamen 



en uiteraard contacten met andere (branche)organisaties, stakeholders en 
collectief beheersorganisaties. 

 

99 Diensten (activiteiten) 
 

NVPI kan de leden op verschillende terreinen adviseren en assisteren. Zij 
neemt collectief diensten af, zoals marktinformatie van GfK, Maccsbox, 

Filmdepot en filmtransport, beheert de gezamenlijke leeftijdsclassificatie 
in NICAM/Kijkwijzer, certificeert verkoopaantallen en biedt juridische 

diensten en een vraagbaakfunctie. Ook participeert NVPI namens de 
sector in diverse collectief beheersorganisaties en wordt met dergelijke 

organisaties onderhandeld in het belang van de leden. 
 

100 Ontwikkeling & Informatie/PR 
 

NVPI is het informatiecentrum voor de entertainmentindustrie, zowel 
intern als extern. Daarvoor worden middelen als website en nieuwsbrieven 

ingezet. Het is belangrijk om belanghebbenden, zoals stakeholders, pers 

en overheid te kunnen voorzien van betrouwbare (markt)informatie over 
de sector. NVPI Audio beheert de Edison Stichting en verder is NVPI actief 

in campagnes met het oog op verkoopbevordering. 
 

101 Afspraken 
 

Brancheorganisaties maken namens de leden verschillende collectieve 
afspraken, zoals het convenant inzake de BTW-behandeling. NVPI 

participeert in NICAM (Kijkwijzer), neemt namens de sector actief deel in 
BREIN (piraterijbestrijding), participeert bestuurlijk in collectief 

beheersorganisaties, maakt sectorafspraken met gebruikers van 
producties van leden en faciliteert dat gebruik ook. NVPI bedient de 

branche door middel van periodieke statistieken en is nauw betrokken bij 
de totstandkoming van charts. 

 

102 Zingeving & Strategie 
 

NVPI is een platform voor leden om te kunnen netwerken, van elkaar te 
kunnen leren en om met de sector de strategie te kunnen bepalen. 

Initiatieven vanuit de sector kunnen worden ondersteund, maar ook 
bredere platformen, zoals ShoppingTomorrow. Tenslotte zijn de door NVPI 

beheerde verenigingen actief in bepaalde goede doelen. Zo participeert de 
FDN in Bio Kinderrevalidatie. 

 


