
Nieuws: Schade illegale uitwisseling maximaal €100 miljoen per 

jaar 

 

Downloaden en file sharing zijn ‘here to stay’ en dat is 

niet per se slecht nieuws voor de entertainmentbranche. Dat 

zijn twee belangrijke conclusies uit het rapport Ups and 

downs: Economische en culturele gevolgen van file sharing voor 

muziek, film en games (klik hier om het te lezen). Dit door 

TNO, SEO Economisch Onderzoek en IViR, in opdracht van de 

ministeries van OCW, EZ en Justitie uitgevoerde onderzoek werd 

afgelopen weekend tijdens de Eurosonic Noorderslag Conference 

gepresenteerd in het bijzijn van OCW-minister Plasterk. 

Consumentenonderzoek leert dat downloaden onderdeel is van de 

Nederlandse samenleving. Ons land heeft 4,3 miljoen 

downloaders van muziek, 1,4 miljoen van films en 1 miljoen van 

games. Zo’n 44% van de internetters (oftewel 4,7 miljoen 

Nederlanders van 15 jaar en ouder) heeft de afgelopen twaalf 

maanden onbetaald gedownload. Het goede nieuws is dat 

downloaders volgens het onderzoek de grootste klanten van de 

entertainmentsector zijn: ze kopen evenveel muziek en zelfs 

meer dvd’s en games, gaan vaker naar concerten en kopen meer 

muziekmerchandise. De onderzoekers onderkennen echter ook dat 

het effect per saldo dubbelzinnig is, omdat verschillende 

wetenschappelijke studies uiteenlopende resultaten weergeven. 

 

Illegale bestandsuitwisseling leidt tot een welvaartstoename 

voor consumenten van circa €200 miljoen per jaar. Dit bedrag 

is opgebouwd uit een schatting van het aantal downloads (1,5 à 

2 miljard stuks per jaar) en een schatting van de gemiddelde 

betalingsbereidheid voor gedownloade muziek (tussen de €0,10 

en €0,13 per track). Een deel van deze winst voor consumenten 

gaat ten koste van de muziekindustrie. Dit wordt geschat 

op maximaal €100 miljoen, oftewel 20% van de omzetdaling in 

geluidsdragers sinds 1999. Anders gezegd: per 15-20 downloads 

wordt één track minder verkocht. 

 

Volgens het onderzoek is filesharing een blijvertje, mede door 

de komst van nieuwe modellen, platforms en media. De schade is 

het grootst bij succesvolle artiesten en daardoor ook major 

maatschappijen. Toch zien TNO en SEO geen noodzaak het 

bestaande wettelijke kader te veranderen, omdat er voldoende 

civiel- en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten zijn. Het 

advies is zich te richten op professionele piraten en 

grootschalig uploaden. Criminalisering van de eindgebruiker is 

niet wenselijk. Het leidt tot vervreemding van de consument en 

is contraproductief. De onderzoekers bepleiten dat de 

industrie zich beter toerust op de nieuwe praktijk en nieuwe 

businessmodellen ontwikkelt. De overheid kan dit bevorderen en 

faciliteren. Ook moeten consumenten door middel van 

voorlichting bewust gemaakt worden van wat ze doen. 

https://www.seo.nl/publicaties/ups-and-downs-economische-en-culturele-gevolgen-van-file-sharing-voor-muziek-film-en-games/

