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Jullie leden hebben allerlei verschillende belangen.
Denk je dat je in ‘collectieve’ zaken al je leden goed
kunt vertegenwoordigen?
“Blijkbaar wel, anders waren we in de loop der
jaren wel drie clubs geworden, i.p.v. een met drie
afdelingen. Ik denk wel dat de belangen de laatste
jaren naar elkaar toegegroeid zijn. Dat zie je bij-
voorbeeld in de piraterij: het maakt die piraten
niets uit of ze nu muziek, film of game verkopen.
Software en games hebben juridisch weliswaar een
ander regime (daarvan mag bijv. geen thuiskopie
gemaakt worden, WS), maar beleidsmatig zijn er
geen tegenstrijdige belangen. Je ziet dan ook dat
internationaal wel naar ons model gekeken wordt.
Eén vereniging is immers kostentechnisch interes-
santer dan drie verschillende clubs. In Hongarije
hebben ze nu ook een BREIN-constructie opge-
richt, in Denemarken liggen de brancheorganisa-
ties en de piraterijbestrijding dicht bij elkaar en
ook in België zijn we aan het helpen die samen-
werking vorm te geven. Dat gaat om onderlinge
samenwerking binnen België, maar ook in Bene-
lux-verband. Er wordt voorzichtig nagedacht over
een federatief samenwerkingsverband, maar elk
land moet wel zijn eigen kantoor houden.”

Hoe is te voorkomen dat het erop lijkt dat jul-
lie alleen compromissen sluiten? (En is dat
eigenlijk wel zo?)
“Wij hebben wel een rol in het oplossen en
voorkomen van conflicten, dat is waar. Maar
de uitkomst van een onderhandeling hoeft
niet altijd een compromis te zijn. Uiteindelijk
gaat het om consensus: je moet het met elkaar
eens zijn. Wij hebben vorig jaar met
Buma/Stemra een nieuwe regeling getroffen
over de vergoeding die onze leden verschul-
digd zijn voor een muziek-dvd.Die afspraak is
voor onze leden gunstiger dan de oude, maar
ook voor Buma, omdat de oude regeling voor
heel veel onrust en weerstand zorgde. De
thuiskopiediscussie is ook zo’n voorbeeld.

IFPI vindt dat de heffingen van lieverlee moeten
verdwijnen ten faveure van drm-toepassingen.
Artiesten zien die uitkering echter als een zeker-
heid en de effecten van drm als onzekerheid, en
auteurs neigen daar ook naar.Toch hebben we bin-
nen Stichting De Thuiskopie kunnen bewerkstelli-
gen dat de heffingen langzaam zullen verdwijnen,
mits er effectief en adequaat drm is. De consument
moet dus krijgen waar hij voor betaalt, maar ook
moeten alle rechthebbenden hun geld krijgen.”

En dan is er ook nog de spreidstand tussen 
het belang van de consument en dat van de
branche...
“Weerstand tegen het auteursrechtwezen zie je bij
de Consumentenbond,maar ook technologiegedre-
ven organisaties als PC Active. Die uitingen gaan
wij tegenwoordig heel snel, en met argumenten, te
lijf. Zo was in de Wikipedia (een ‘open’ interneten-
cyclopedie, WS) een gekleurd verhaal over drm
geschreven. Dat hebben wij aangepast.Ook nemen
onze medewerkers deel aan allerlei forums, om
daar een beetje sturing aan te geven. We wachten
niet meer af. Andere belangenorganisaties zijn
helaas minder proactief.”

Een deel van de gamebranche wordt vertegen-
woordigd door de NVPI en een ander deel (Electro-
nic Arts en Nintendo) door tegenhanger NISVE. Is
het niet voor de hand liggend, en in het belang van
de branche, om die twee te laten samengaan?
“Dat is ook zeker de bedoeling en ik denk dat dat
voor het eind van het jaar ook een feit zal zijn. We
hebben signalen van Nintendo en EA dat ze graag
mee willen doen. Het is nu al zo dat de NISVE-
leden aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen
van de NVPI. Ook werken we samen bij de uitvoe-
ring van zaken.Wel hebben zij hun eigen opvattin-
gen van piraterijbeleid. Dat zullen we wat hen
betreft moeten loskoppelen van de verplichting
met BREIN mee te doen. De kans dat de NVPI
straks een afdeling ISFE Nederland kent, acht ik
dan ook zeer groot.”

Er komen steeds meer en nieuwe exploitatievor-
men van entertainment, zowel fysiek en online als
mobiel. Los van de wetgeving reageert onze
branche doorgaans niet zo snel. Is dit angst of is de
industrie te behoudend? Hoe is dat te doorbreken?
“Binnen de maatschappijen wordt op heel veel
fronten gewerkt om partners te vinden, maar de
hobbels liggen vaak op het gebied van de hard-
ware. De ict- en hardwarelobby in Brussel en Den
Haag is momenteel erg sterk. Zo zie je dat de kwes-
tie van interoperability (het feit dat bijvoorbeeld
muziek die bij iTunes gekocht wordt alleen op
iPods is af te spelen, WS) hoog werd opgespeeld.
Wij krijgen daar dan de schuld van, terwijl de
belemmering juist in de hardware zit. Zo ook bij
Blu-ray en HD-DVD.”

Is het dan niet zaak om met die hardwarepartijen
rond de tafel te gaan?
“Zeker, voor zover we daar in Nederland iets aan
kunnen doen.Het is in het verleden mondjesmaat
gebeurd, maar het is een goed idee dat op te
nemen in ons beleid voor de komende jaren. Op
dit moment staan clubs als ICT~Office en FIAR
lijnrecht tegenover ons als het bijvoorbeeld over
de thuiskopie gaat, terwijl we uiteindelijk alle-
maal hetzelfde belang hebben. Die lobby over
heffingen en drm was op het onbehoorlijke af. De
informatie die werd verspreid over de thuiskopie-
onderhandelingen en Stichting De Thuiskopie
zelf, was willens en wetens gebaseerd op onjuiste
berichten en bedoeld om te beschadigen. ‘De
industrie heeft de heffingen’, werd geroepen,
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maar de wetgever heeft die heffingen zelf
bedacht en neergelegd bij Stichting De Thuisko-
pie, waar wij maar een onderdeel van zijn. Wij
hebben daar ook wel tegen geageerd,maar ande-
ren, zoals de stichting, Buma/Stemra en de
artiesten, mogen ook wel eens hun zegje doen.
Maar uiteindelijk denk ik dat we meer moeten
kijken naar het totale belang van de soft- en
hardware-industrie. Zo kan iedereen kijken
waar zijn voordeel zit, ook bij nieuwe technolo-
gieën,zoals de LamaBox en Tribler.”

Wat ziet de NVPI als de toekomst van de enter-
tainmentindustrie en wat doet zij eraan om haar
leden in die richting te stimuleren?
“Voor alle sectoren zal er een enorme variëteit
aan distributievormen zijn, die we allemaal in
handen moeten zien te houden. Distributie is
toch de handeling waar de transactie plaatsvindt
en waarmee je dus je geld verdient.Dat betekent
dat je heel goed marktonderzoek moet doen, de
buitenwereld en de politiek moeten heel goed
geïnformeerd worden over wat allemaal moge-
lijk is en wat de gevaren voor het voortbestaan
zijn. Ook moeten we als brancheorganisatie de
culturele en economische belangen nog duidelij-
ker uitdragen. Dan denk ik dat de branche wel

degelijk een toekomst heeft, ook op het gebied van
lokaal product.”

Hoe ziet de NVPI haar eigen toekomst? Moet er
niet meer met verwante partijen als Buma/Stemra
en SENA worden samengewerkt?
“Ja, ik denk dat we op allerlei terreinen nauwer
kunnen samenwerken en vind het ook jammer als
we op sommige punten tegenover elkaar blijken te
staan. Met SENA hebben we een nauwe band; dat
is natuurlijk deels onze organisatie. Ook met
Buma/Stemra hebben we een goede relatie, maar
ik verwijt hen nog wel eens wat starheid naar hun
gebruikers, zoals onze leden. Ik denk dat met
name Buma en SENA in de toekomst meer moeten
samenwerken.Door allerlei Europese regels zal de
concurrentie tussen auteursrechtenorganisaties

behoorlijk gaan toenemen en dan komt het straks
aan op kostenbeheersing. Behalve dat SENA en
Buma zouden kunnen samenwerken met buiten-
landse tegenhangers, kun je ook op nationaal

niveau een stroomlijning en kostenbesparing
teweegbrengen door dingen samen te doen.Alleen
dan kun je de concurrentie met buitenlandse orga-
nisaties aangaan.”

Hoe zie jij het imago van auteursrechten en wat is
daar in jouw optiek aan te doen?
“Er zit een soort venijnigheid in de antiauteurs-
rechtlobby, zoals onlangs ook weer bleek tijdens
een brainstorm met allerlei deskundigen bij de
Stichting Auteursrechtmanifestaties. Sommige
clubs, die ik niet bij name zal noemen, lijken te
denken dat wij alleen maar liegen en overal geld
uit willen sleuren. Dat gebrek aan vertrouwen is
volledig gestoeld op onbenul. Misschien komt het
voort uit enige starheid van onze auteursrecht-
branche in de afgelopen jaren, maar er zitten ook

verborgen commerciële belangen achter quasi-
filantropische clubs die vrijheid op het net
bepleiten. Ik zie wel een rol voor de NVPI om
een soort superdialoog te organiseren om dit
beeld te keren,maar dan moeten alle rechtenor-
ganisaties eerst op één lijn zitten. Ook is het
belangrijk wie je uiteindelijk namens die orga-
nisaties naar buiten laat treden. De Stichting
Auteursrechtbelangen doet in die zin natuurlijk
al jaren goed werk.”

De antiauteursrechtlobby kan het einde van
onze branche inluiden. Moet er niet veel harder
campagne gevoerd worden?
“Met de politiek praten we al meer en daar is al
meer begrip voor onze situatie.Met de ict-/hard-
waresector, die sturend is in de antilobby, moe-
ten we beter de dialoog aangaan. En dan is er
nog de publieke opinie, die we waar mogelijk
positief moeten beïnvloeden. Daarbij zouden
we nog meer kunnen samenwerken met de
andere auteursrechtenorganisaties, maar dan
moeten wel alle neuzen dezelfde kant op, ook

in Brussel.”

Wat beschouw je als de succesvolste campagne die
de NVPI de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd?
“Eigenlijk te veel om op te noemen. Van alles op
wetgevingsgebied, zoals de implementatie van de
auteursrechtrichtlijn, en we hebben een parallel-
importartikel in de wet weten te krijgen. Verder
heeft de BIG-campagne me op een prettige manier
verbaasd… binnen een week hadden we bijna 100
procent naamsbekendheid.”

Wie is de echte Paul Solleveld: de bescheiden,
enigszins afstandelijke NVPI-coryfee of het po-
diumdier uit de bands Doctor Rossi en The
Industry?
“Mijn leven lang wordt mij al verweten dat ik een
gespleten persoonlijkheid heb, dus het zal wel een
beetje van beide zijn. Ooit is me wel door iemand
die me op het podium gezien had, gezegd: ‘dat
moet je in je dagelijkse werk ook eens toepassen’.
Misschien moet ik dat meer doen, en ik denk dat
dat ook wel kan.”
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NB: Bovenstaande is een gedeelte uit het interview
met Paul Solleveld. De complete tekst staat op
www.muziek-en-beeld.nl onder het kopje Artikelen
uit blad.

“De kans dat de NVPI straks een afdeling ISFE 

Nederland kent, acht ik zeer groot”

“De uitkomst van een onderhandeling hoeft niet altijd

een compromis te zijn. Uiteindelijk gaat het om

consensus.”


