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Ondanks afnemend gebruik in de EU van online 

door piraterij verkregen inhoud verdienen illegale 

IPTV-aanbieders bijna 1 miljard EUR 

 

➢ EU-brede afname van 15 % in de toegang tot door piraterij verkregen online inhoud 

over de periode 2017-2018 

➢ De toegang tot door piraterij verkregen online muziek en televisie vermindert in 

België maar de toegang tot door piraterij verkregen films neemt licht toe 

➢ Illegale IPTV-aanbieders in de EU verdienen bijna 1 miljard EUR 

 

Het beluisteren en/of bekijken van door piraterij verkregen online inhoud in de vorm van 

films, televisie-uitzendingen en muziek in de EU neemt af volgens een nieuw rapport van het 

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). 

Nieuw onderzoek laat zien dat tussen 2017 en 2018 de algemene toegang tot door piraterij 

verkregen inhoud in de EU met gemiddeld 15,1 % is gedaald. 

De snelste daling was te zien in het beluisteren van door piraterij verkregen muziek, dat 

tussen 2017 en 2018 met gemiddeld 32 % is afgenomen in de EU, gevolgd door het 

bekijken van door piraterij verkregen films (daling van 19,2 %) en televisieprogramma's 

(daling van 7,7 %). 

In de eerste negen maanden van 2018 opende de gemiddelde internetgebruiker in de EU 

echter 9,7 keer per maand online door piraterij verkregen inhoud, zowel op vaste als op 

mobiele apparaten. 

In België daalde de algemene toegang tot door piraterij verkregen inhoud met 11,3 % tussen 

2017 en 2018, waarbij de gemiddelde Belgische gebruiker in de eerste negen maanden van 

2018 11,7 keer per maand online door piraterij verkregen inhoud opende. 

De toegang tot door piraterij verkregen films verminderde tussen 2017 en 2018 met 30,7 % 

en de toegang tot door piraterij verkregen muziek daalde met 24 %. De toegang tot door 

piraterij verkregen televisieprogramma's nam in België echter met 2,8 % toe. 

Voor het rapport is gebruikgemaakt van een gegevensset van meer dan 70 miljard 

internetverbindingen gedurende een periode van 21 maanden, tussen januari 2017 en 

september 2018. 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu


 

                    

 

 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

De auteursrechtintensieve sectoren, waaronder film, televisie en muziek, 

ondersteunen ruim 11 miljoen banen in de EU. Piraterij, en het daarmee gepaard 

gaande verlies aan inkomsten, vormt een directe bedreiging voor die sectoren. 

Ondanks de in ons onderzoek getoonde daling van het gebruik van door piraterij 

verkregen inhoud is dit probleem nog zeker niet opgelost. We hopen dan ook dat 

deze bevindingen beleidsmakers zullen helpen bij het ontwikkelen van beleid en het 

bedenken van oplossingen. 

Daarnaast blijkt uit een tweede onderzoek dat EUIPO vandaag heeft gepubliceerd dat tot 

13,7 miljoen inwoners van de EU illegale IPTV (Internet Protocol Television) streamen, 

waardoor inbreukmakers tot 941,7 miljoen EUR per jaar verdienen. 

Het kan daarbij gaan om eenmalige betalingen, voor de aanschaf van illegale settopboxen, 

of langdurige abonnementen die illegaal door handelaren worden verkocht. 

De gemiddelde individuele gebruiker in de EU besteedt 5,74 EUR per maand aan illegale 

IPTV, aldus het rapport. 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Het rapport over de schending van online auteursrechten in de Europese Unie is een verslag 

over het onderzoek naar het gebruik van inhoud die een inbreuk op het auteursrecht vormt 

in de 28 EU-lidstaten met betrekking tot televisieprogramma’s, muziek en films, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van verschillende toegangsmethoden via vaste en mobiele 

apparaten, waaronder streamen, downloaden, torrents en ripsoftware. In het rapport is 

gebruikgemaakt van gegevens over het illegaal beluisteren en/of bekijken van door piraterij 

verkregen films, televisieprogramma’s en muziek, verzameld gedurende een periode van 21 

maanden, tussen januari 2017 en september 2018, in alle 28 EU-lidstaten. Het rapport put 

ook uit gegevensbronnen van Eurostat en het Europees Waarnemingscentrum voor de 

audiovisuele sector. 

Het rapport over illegale IPTV in de Europese Unie is opgesteld door het Centre for 

Intellectual Property Policy and Management (CIPPM) op Bournemouth University in 

opdracht van EUIPO, en geeft de eerste beoordelingsresultaten van de omvang van illegale 

PTV in de EU met betrekking tot actieve gebruikers en onwettige inkomsten afkomstig van 

inbreukmakende activiteiten. 

OVER EUIPO 

EUIPO is een gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse 

Alicante. Het beheert de inschrijving van Europese Uniemerken (EUTM) en geregistreerde 

Gemeenschapsmodellen (IGM), die er beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle 

EU-lidstaten wordt beschermd. Tevens werkt EUIPO samen met de nationale en regionale 

bureaus voor intellectuele eigendom van de EU. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/
https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home


 

                    

Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is in 

2009 opgericht om de bescherming en handhaving van rechten van intellectuele eigendom 

te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiend aantal 

inbreuken op deze rechten in Europa. Het Waarnemingscentrum is op 5 juni 2012 bij EUIPO 

ondergebracht op grond van Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad. 
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