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Tegenwoordig ligt de focus van de NVPI vooral
op lobbyen en communicatie voor en over de
entertainmentindustrie. Die hoofdtaak volgt op
perioden waarin de vereniging vooral actief was
op juridisch gebied en, nog eerder, lobbyde voor
naburige rechten voor haar leden. Helemaal in
het begin echter, onder de eerste directeur Leo
Boudewijns, was de NVPI vooral een imago-
organisatie. “Een van de eerste doelstellingen
was om de muziekindustrie, die toch gezien
werd als een stelletje schorriemorrie, als culture-
le bedrijfstak op de kaart te zetten. Dat is nu nog
de reden van de klassieke Edisons”, aldus Solle-
veld. Daarnaast moest de NVPI een loket worden
voor betrouwbare marktinformatie en werd er
gelobbyd, onder meer om de lp in het lage BTW-
tarief te krijgen. Zoals bekend is dit tot de dag
van vandaag niet gelukt, maar binnenkort zal de
Europese wetgever hierover naar verwachting
eindelijk een uitspraak doen.Solleveld ziet dit als
de laatste kans. “Als geluidsdragers nu niet naar
het lage BTW-tarief gaan, zie ik het er niet meer
van komen.”

Exploitatievormen
Een ander belangrijk punt, waar vooral de twee-
de NVPI-directeur Rob Edwards zich voor heeft
ingezet, waren de rechten. De Conventie van
Rome - die rechten geeft aan producenten van
geluidsdragers - dateert van 1961, maar het duur-
de tot 1993 voordat de Wet op de Naburige Rech-
ten er was. Sinds haar oprichting was dit een
speerpunt voor de NVPI. Solleveld: “Wel was er,
vooruitlopend op een definitieve regeling, in
1949 met de Nederlandse Radio Unie afgespro-

ken dat er voor het draaien van muziek geld
betaald zou worden. In ruil daarvoor kreeg zij de
platen gratis. In de jaren 70 werd dit omgezet in
een langlopend contract met de NTS. De omroep
betaalde voortaan jaarlijks een bedrag aan de
NVPI, die dat 50/50 deelde met de kunstenbon-
den. Dit heeft zelfs SENA (de Stichting ter
Exploitatie van de Naburige Rechten, red.) in
haar begindagen in de weg gezeten, omdat de
omroep niet bereid was meer te gaan betalen,
toen er werkelijk rechten kwamen. Het conflict
is tot op heden niet opgelost, al lijkt het nu wel
de goede kant op te gaan.”
Edwards zorgde tevens voor geldstromen uit het
gebruik van achtergrondmuziek en videoclips,
en sprak met Stemra af dat als bedrijven muziek
wilden gebruiken in commercials, zij daarvoor
ook toestemming moesten vragen van de platen-
maatschappijen. In de loop van de jaren 90
kwam daar het leenrecht bij en werd de thuisko-
pievergoeding, die tot dat moment alleen voor
auteurs gold, ook van toepassing op producenten
en uitvoerend kunstenaars. Al deze exploitatie-
vormen verzorgt de NVPI nog steeds.

Video
10 jaar na de oprichting van de NVPI, in 1983,
sloot de NVVD (Nederlandse Vereniging van
Videoproducenten en Distributeurs) zich aan en
werd de NVPI een federatie. In 1996 werd ook
een interactiefafdeling gestart. “Audio en video
hadden gemeen dat het entertainmentproducten
waren en de kurk waar de branche op drijft zijn
de auteursrechten.” Het was dus logisch om die
belangen door één organisatie te laten beharti-

gen, vindt Solleveld, al vond in internationaal
verband juist een omgekeerde ontwikkeling
plaats: beginjaren 80 scheidde de Motion Picture
Association (MPA) zich af van de International
Federation of the Phonographic Industry (IFPI).
Solleveld acht een afsplitsing in Nederland
momenteel niet meer denkbaar. “De marktpres-
taties en economische ontwikkeling lopen welis-
waar niet parallel, maar de dragers en exploita-
tiemogelijkheden meer dan ooit. Dvd is voor de
audio-industrie nu heel belangrijk. Het feit dat
wij soms de marktinformatie gescheiden naar
buiten brengen, wil niet zeggen dat het daarmee
drie verschillende takken zijn. De belangen
lopen juist heel erg gelijk: de lobby voor een goe-
de wetgeving, een laag BTW-tarief, informatie
aan de leden over de entertainmentmarkt en
nieuwe mogelijkheden online, piraterijbestrij-
ding, noem maar op.” Op de vraag of de NVPI
wellicht juist afstevent op een integratie van haar
drie afdelingen antwoordt hij: “Een jaar geleden

Paul Solleveld na 30 jaar NVPI:

“2003 was het jubileumjaar
van de porseleinkast”

Vóór de NVPI was er de NVGI, de Nederlandse Vereniging van de
Grammofoonplaten Industrie. Deze had allerlei afspraken gemaakt met win-
keliers. In 1972 werd verticale prijsbinding echter verboden en viel de basis
onder de NVGI weg. Dat leidde een jaar later tot de oprichting van een zuiver
industrieorgaan, de NVPI. “Je zou kunnen zeggen dat we in 1973 politiek cor-
rect zijn geworden”, aldus huidig directeur Paul Solleveld.
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leek het daar, met de convergen-
tie van de verschillende distribu-
tiemethoden, heel erg op. Aan de
andere kant constateer je nu dat
het nog steeds verschillende
bloedgroepen zijn, met verschil-
lende achtergronden. Maar ze
komen wel in dezelfde winkels,
gaan via hetzelfde internet en
hebben voor een groot deel
dezelfde klanten. Dus in dat
opzicht zie je ze als één opereren.”

Marktcijfers
Eindjaren 90 is besloten de focus van de NVPI te
leggen op communicatie in brede zin: aan de
ene kant werd bij de politiek en andere spelers
gelobbyd, aan de andere kant voorlichting en
informatie verstrekt aan de leden. De cijfers die
zij publiceert betreffen dan ook alleen de
industrie. Eind vorig jaar ontstond er in de
kolommen van Muziek en Beeld een felle dis-
cussie, nadat de NVPI bekendmaakte dat haar
audioleden een zwaar halfjaar achter de rug
hadden. Diverse winkeliers vonden dat deze
mededeling schade zou kunnen toebrengen aan
het vertrouwen in de home-entertainment-
markt. Net als toen legt Solleveld uit: “Wij heb-
ben drie afdelingen: audio, video en interactief,
elk met hun eigen belangen. Die publiceren in
de regel dan ook alleen over hun eigen markt. Je
kunt nu eenmaal niet zeggen ‘met dvd gaat het
goed, dus met de hele entertainmentmarkt gaat
het goed’. In een gezin is dat net zo: als het met
het ene kind goed gaat op school en met het
andere helemaal niet, zeggen de ouders niet
‘gemiddeld gaat het heel aardig’. Dan ga je extra
aandacht besteden aan het kind met de slechte
cijfers.Voor ons was het op dat moment politiek
gezien hard nodig om het signaal af te geven dat
het niet goed ging met de cd. Dat het in de enter-
tainmentwinkels goed ging, had juist te maken
met het aantrekken van andere productgroepen.
Om diezelfde reden plaatsen wij muziek-dvd,

afhankelijk van de doelstelling van het bericht,
soms bij de audio- en soms bij de videomarkt.”
Een gezamenlijk persbericht met de NVGD over
de totale entertainmentmarkt ziet Solleveld dan
ook niet zitten. “Iedereen mag de cijfers van
onze afdelingen bij elkaar optellen, maar van de
presentatie van generieke marktcijfers gaat niet
altijd het juiste signaal uit.Als het ons past, doen
we het, zoals medio dit jaar. Daar komt bij dat
deze producten in veel meer kanalen verkocht
worden dan alleen de bij de NVGD aangesloten
en door EDH gemeten winkels en ketens.”

Dit soort incidenten markeert de veranderde
relatie tussen industrie en retail. Of zoals de
NVPI-directeur het omschrijft: “De verhouding
is momenteel goed, maar we realiseren ons alle-
bei dat die anders is dan pakweg tien jaar gele-
den. Voor de muziekindustrie zijn de NVGD-
winkeliers wel het belangrijkste afzetkanaal,
maar voor video en interactief niet. En ook voor
audio verandert dat; nog meer als de platen-
maatschappijen bijvoorbeeld zouden besluiten
singles alleen nog maar online te verkopen.”

Zelfregulering
Gedurende haar 30-jarig bestaan heeft de NVPI
een aantal keren nadelig overheidsingrijpen
kunnen afwenden door pro-actief te handelen.
“Een voorbeeld van zelfregulering waar men
zelfs internationaal verbaasd over stond, is Cd-
logo.nl”, zegt Solleveld. “Wij wilden kritiek op
de kopieerbeveiligingen voor zijn, vooral omdat

de eerste generatie beveiligingen
ook de afspeelbaarheid belem-
merde. Om te voorkomen dat
straks de wetgever in moet grij-
pen, zijn wij met een informatie-
site gestart, die precies aangeeft
welke cd’s beveiligd zijn,met welk
systeem en op welke apparaten
die kunnen worden gedraaid. Met
de detailhandel hebben wij de
afspraak gemaakt dat de consu-

ment een cd mag terugbrengen, als die niet af te
spelen is. Dat komt nu bijna niet meer voor,
maar in die overgangsfase hebben wij met ons
initiatief aan de overheid willen laten zien dat
wij een betrouwbare partner zijn.”
Ook op een ander terrein heeft interventie van
de NVPI voorkomen dat de wetgever dwingende
maatregelen oplegde. Eind 2000 trokken diverse
platenmaatschappijen bij de VPRO aan de bel
over het on demand aanbieden van haar radio-
programma’s via internet, omdat daarover geen
afspraken waren gemaakt. “Dit conflict liep zo
hoog op, dat wij het initiatief namen op hoog
niveau met de NOS te praten. Toen de betrokke-
nen op het matje geroepen werden bij de
ministeries van OCW, Justitie en Economische
Zaken, ook in verband met de wijziging van de
auteurswet, konden we melden in gesprek te
zijn. Tot overheidsdwang hoefde het niet te
komen omdat NOS en NVPI besloten hadden tot
een proefperiode, die onlangs is afgelopen en op
dit moment wordt geëvalueerd. Het blijkt dat er
van die on demand-uitzendingen bijna geen
gebruik wordt gemaakt, maar dat kan in de toe-
komst natuurlijk gaan veranderen. Wij zullen
daarover voor volgend jaar dus wel een regeling
treffen.”

KaZaA
De NVPI heeft in het verleden niet alle onder-
handelingen over muziekverspreiding via inter-
net met positief resultaat kunnen afronden. Met
spijt constateert Solleveld: “In het geval van

Jubileum

januari 2004   11

Leenrecht en
importregels

Paul Solleveld
directeur; 
Rob Edwards 
neemt afscheid 

Aansluiting
Interactief-leden

Oprichting BREIN Oprichting
Nicam/Kijkwijzer

Auteursrechtrichtlijn
Europese Unie

NVPI 30 jaar
(2004: ...implemen-
tatie auteursrecht-
richtlijn...)

1995: 1996: 1996: 1998: 2000: 2001: 2003:

Paul Solleveld: “Een van de eerste doelstellingen was om de muziekindustrie,

die toch gezien werd als een stelletje schorriemorrie, als culturele bedrijfstak op

de kaart te zetten.” 

To
n 

Ka
st

er
m

an
s 

Fo
to

gr
af

ie

01MB-NVPI-p09,11,12  15-12-2003  14:20  Pagina 11



www.muziek-en-beeld.nl januari 2004   13

KaZaA is onze voorzienigheid
helaas niet op de juiste
waarde geschat. Wij hebben
hier de eerste gesprekken met
KaZaA gehad, toen het nog
niets was. Op dat moment
mochten wij niets doen ‘om
geen slapende honden wak-
ker te maken’. Het werd oor-
spronkelijk gezien als een Nederlands pro-
bleem, maar omdat internet niet bij de
landsgrenzen ophoudt, was het niet lang daarna
een mondiaal probleem geworden. Ook toen
mochten we er niets aan doen omdat het te
groot geworden was. Ik heb het idee dat het in
het begin anders opgepakt had kunnen worden,
maar misschien is dat wel een illusie.”
De meeste platenmaatschappijen willen niets
liever dan ook zelf deelnemen aan de mogelijk-
heden van online-distributie, zegt Solleveld.
“Maar als er dan een gezamenlijk initiatief
komt, zoals pressplay en MusicNet, is dat vol-
gens bepaalde instanties kartelvorming en
slecht voor de consument.” En er ligt nog een
aantal andere obstakels op de weg: “Stemra
moet nog een redelijk tarief vaststellen. Op dit
moment is dat 12% van de verkoopprijs met een
minimum van ¤0,20. Dit staat in schril contrast
met de 9% van de ppd die bij geluidsdragers
geldt. Maar om te beginnen is er - in tegenstel-
ling tot Amerika, waar al drie jaar geleden de
Digital Millennium Copyright Act werd aange-
nomen – nog geen wet die onze rechten afdoen-
de beschermt. Zo’n wet is nodig als vangnet,
omdat drm nooit alle gevaren zal wegnemen, er
moet een vangnet zijn.”

Wetsvoorstel
In de toekomstige wetgeving die nu op tafel ligt
is een aantal voor de industrie belangrijke pun-
ten opgenomen: a) het recht om een beveiliging
aan te brengen in relatie tot de privé-kopie. Op
dit moment mag een beveiliging gekraakt wor-
den om een kopie voor eigen gebruik mogelijk
te maken, maar volgens de nieuwe wet is dat
verboden. De privé-kopie is immers geen recht,
maar een uitzondering op de regel dat je niet
mag kopiëren; b) platenmaatschappijen hebben
het exclusieve recht om muziek online te (laten)

verspreiden; c) internetserviceproviders moeten
optreden zodra zij erop attent gemaakt worden
dat er via hun netwerken illegale uitwisselingen
plaatsvinden.“Maar je weet natuurlijk nooit wat
er in de laatste Kamerbehandeling gebeurt….”
De komst van de nieuwe wet hangt al het hele
jaar boven het hoofd van de NVPI en heeft haar
danig in de tang gehad.Als voorbeeld noemt Sol-
leveld: “Om nog openbare discussies uit te vech-
ten, vlak voordat het wetsvoorstel tot wijziging
van de auteurswet in verband met de informatie-
maatschappij in de Tweede Kamer behandeld
wordt, is qua timing hoogst onwenselijk. We
denken al heel lang dat die wet bijna behandeld
wordt, dus we zijn het afgelopen jaar heel voor-
zichtig geweest. Het is natuurlijk heel lastig om
in een tijd dat er zoveel gebeurt, zo voorzichtig te
moeten formuleren en opereren. Alleen al over
de Franse gerechtelijke uitspraken inzake
kopieerbeveiligingen en de Amerikaanse aanpak
van individuele uploaders valt veel meer te zeg-
gen dan wij hebben kunnen doen. Je mag dit
gerust het jubileumjaar van de porseleinkast
noemen.”

Piraterij en prijs
Vijf jaar geleden besloot de NVPI dat zij de pira-
terijbestrijding, die tot dan toe per drager door
een aparte organisatie werd gedaan, zou gaan
bundelen en werd de stichting BREIN (Bescher-
ming Rechten Entertainmentindustrie Neder-
land) opgericht. De manier waarop dat in
Nederland georganiseerd is wordt gezien als een
voorbeeld voor Europa. Die reputatie zal zij vol-
gend jaar waar moeten maken, want dan zal de
filmindustrie volgens Solleveld volop met pira-
terij te maken krijgen. “Dat is dan ook prioriteit
nummer 1 voor BREIN.” De omzetten staan ech-
ter niet alleen onder druk door piraterij, ook de
prijsontwikkeling van dvd’s speelt mee. Hoe die

twee oorzaken zich tot elkaar
verhouden kan Solleveld niet
in een percentage uitdruk-
ken, maar het is duidelijk dat
de NVPI als brancheorganisa-
tie gebaat is bij een zo gezond
mogelijke markt. Kijkend
naar een vrij jong product als
dvd zou men zich kunnen

voorstellen dat ook met de leden wordt gespro-
ken over de effecten van het al dan niet vroegtij-
dig doorvoeren van prijsdifferentiatie. Daarvan
is volgens Solleveld echter geen sprake.
“Uiteraard reageren individuele maatschappijen
wel eens als een prijsbreker met hun producten
stunt, maar ik kan met de hand op het hart zeg-
gen dat er niet in breder verband over prijsstra-
tegieën gesproken wordt. De NVPI is er ook niet
om commerciële zaken te bespreken die de
leden zelf aangaan.” Waarover wordt dan wel
gesproken? “Over de randvoorwaarden die tot
een gezonde markt kunnen leiden, zoals een
goed politiek klimaat, een goede woordvoering
naar de pers, een goede informatiestroom naar
onze leden. Eigenlijk houden we ons met alles
bezig, behalve de prijs. Zo staan Phononet en
Mega Charts op de agenda, we stimuleren nieu-
we online-mogelijkheden en we hebben het ini-
tiatief Fonos.nl van het Instituut voor Beeld en
Geluid ondersteund.”

Jubileum

Marktaandelen

Alhoewel non-traditional-distributeurs als de
Foreign Media Group en Reefman geen lid zijn,
claimt de NVPI 90% van de audio-omzet in
Nederland te vertegenwoordigen. Voor video is
dat wat minder, “maar dat hangt erg van The Lord
Of The Rings af.” Solleveld refereert hiermee aan
het feit dat A-Film (nog) niet bij de brancheorga-
nisatie is aangesloten, evenals independents als
Dutch FilmWorks en Video/Film Express. Dit heeft
volgens hem mede te maken met het feit dat zij
het lidmaatschapsgeld (0,4% van de nationale
omzet; voor kleinere bedrijven 0,3%) uit eigen
zak moeten betalen en dit direct van de omzet
afgaat. Met al deze partijen worden momenteel
echter gesprekken gevoerd. De dekking binnen
de interactiefmarkt bedraagt 60%.
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Omzetontwikkelingen tijdens 30 jaar NVPI
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