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SAMENVATTING 
Europese burgers en intellectuele eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag 

 

In 2013 gaf het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie opdracht tot de studie 
European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour (Europese burgers 
en intellectuele eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag) om onderzoek te voeren naar de houding 
van Europeanen tegenover IE, de mate waarin Europeanen deze rechten eerbiedigen en om het 
concept in zijn algemeenheid te verkennen. Deze studie, die werd uitgevoerd in 2016, behelst een 
analyse van de huidige stand van zaken en biedt een vergelijking met de resultaten van het onderzoek 
uit 2013, op basis van een nieuw kwantitatief onderzoek en literatuuronderzoek. In de studie zijn 
staatsburgers uit alle EU-lidstaten en ingezetenen in elk van de 28 lidstaten van 15 jaar en ouder 
betrokken. Er zijn in totaal 26.555 personen geënquêteerd. 

De vragenlijst kwam voor tachtig procent overeen met die van de studie uit 2013 zodat de resultaten 
van beide studies met elkaar konden worden vergeleken en er zodoende trends konden worden 
vastgesteld. Ook bevatte de vragenlijst nieuwe vragen om ontwikkelingen die op grond van de enquête 
uit 2013 werden voorzien, nader te kunnen bestuderen en te volgen.  
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BEWUSTZIJN EN HOUDING VAN EUROPEANEN MET 
BETREKKING  
TOT IE 

Europese burgers en intellectuele eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag 

 

ALGEMENE TOENAME SUBJECTIEF BEGRIP VAN IE MAAR AFNAME 
ONDER JONGERE GENERATIE 
 

Ten opzichte van 2013 is er in het algemeen sprake van een toegenomen begrip van IE, maar deze 
algemene toename verhult enkele discrepanties. Hoewel het percentage ondervraagde Europeanen die 
zeggen dat ze “tamelijk goed” weten wat IE inhoudt met 10 % is toegenomen, lijkt dat begrip in die zin 
te zijn afgenomen dat het aandeel respondenten dat zegt het “zeer goed” te weten is teruggelopen. 

Noot: (+ xx) (– xx) (=) laat zien hoe de resultaten sinds 2013 zijn geëvolueerd. 

 

 

 

Opvallend is dat er sinds 2013 een algemene toename is van een “goed” begrip onder deelnemers in 
de leeftijdscategorie 25 - 54 jaar (+5%) en dat dit gelijk is gebleven onder respondenten van 55 jaar of 
ouder. Onder de jongste respondenten ziet het beeld er echter anders uit. Net als in 2013 scoort een 
“goed” begrip het laagst onder de jongste generatie in vergelijking met andere leeftijdscategorieën en 
het begrip is tanende: 64% van de ondervraagde Europeanen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar geeft aan 
een globaal goed begrip van IE te hebben. In 2013 was dit nog 68%. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Zeer slecht  

Zeer goed 

Tamelijk goed 

Tamelijk slecht 

Totaal “goed” 
75% 

Weet niet/niet van 
toepassing 

(+2) 
(+10) 

(-8) 

Subtotaal positieve antwoorden  
(zeer goed + tamelijk goed) 
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MEER ERKENNING VAN HET BELANG VAN IE VOOR HET 
BESCHERMEN VAN DE RECHTEN VAN UITVINDERS, SCHEPPERS EN 
KUNSTENAARS 
 

Het belang om IE te beschermen, wordt in toenemende mate erkend: nagenoeg alle respondenten zijn 
van mening dat het belangrijk is dat uitvinders, scheppers en kunstenaars hun rechten kunnen 
beschermen en voor hun werk worden betaald. Dat deze mening wordt gehuldigd, toont aan dat men 
hecht aan de principes van intellectuele-eigendomsrechten en dat men het belang om deze te 
beschermen, erkent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN GROTE MEERDERHEID VAN EUROPEANEN ERKENT DAT IE EEN 
PIJLER IS VOOR ECONOMISCHE STABILITEIT, ZIJ HET MET ENIGE 
BEPERKINGEN 
 

Het percentage respondenten die een verband zien tussen de bescherming van IE en het behoud van 
economische stabiliteit, is stabiel gebleven op 67%. Daarnaast erkent twee derde van de respondenten 
het belang van ondernemingen waarvoor intellectuele-eigendomsrechten een grote rol spelen bij het 
creëren van werkgelegenheid, hoewel er ten opzichte van 2013 een daling is in de mate van 
overeenstemming. Echter, de helft van de ondervraagde Europeanen meent dat een strikte 
bescherming van IE innovatie afremt en meer dan de helft is van mening dat de principes van IE geen 
rekening houden met het Internet1. 

 

 

Is het ermee eens dat  
er zonder bescherming van 

IEsprake zou zijn van 
economische chaos 

Is het ermee eens dat  
ondernemingen die veel IE 

creëren, zorgen voor aanzienlijk 
meer werkgelegenheid of groei 

dan andere 

 

N
IE
U
W

 

Is het ermee eens dat 
strikte bescherming van 

IEinnovatie kan 
afremmen 

N
IE
U
W

 

Is het ermee eens dat  
de principes van IE geen 

rekening houden met het 
Internet 

																																																																				
1 Deze twee aspecten kwamen in het verslag van 2013 niet aan de orde. 

82% 15%

Helemaal 
eens 

Het is van belang dat uitvinders, 
scheppers en uitvoerende kunstenaars 
hun rechten kunnen beschermen en 

voor hun werk worden betaald. 
 

Mee eens, 
totaal (+1) 

(+5) 97%	

Mee eens 
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Net als in 2013 prevaleert de mening dat er een verband is tussen de afwezigheid van regels met 
betrekking tot IE enerzijds en economische chaos anderzijds het meest onder de jongste en oudste 
leeftijdscategorieën: 73% van de respondenten in de leeftijd 15 - 24 en 70% van hen die 55 jaar of 
ouder zijn, delen deze zienswijze. Interessant is dat net als in 2013 de Europeanen met de hoogste 
opleiding minder overtuigd zijn van dit effect (63%). De mate van begrip van IE speelt in deze 
overtuiging geen rol. 

De zienswijze dat IE innovatie afremt, lijkt het meest wijdverbreid onder de jongste categorie 
ondervraagden: 6 op 10 respondenten tussen 15 en 24 jaar oud onderschrijven deze stelling (59%, 
tegenover een EU-gemiddelde van 50%). Deze zienswijze wordt ook breed gedeeld onder kopers van 
namaakproducten en gebruikers van illegale download- of streamingsites: 57% van deze subcategorie 
onderschrijft deze stelling. 

 

IE BLIJFT EEN GROTENDEELS ABSTRACTE NOTIE VOOR BURGERS: 
BIJNA DE HELFT MEENT DAT “DE ELITES” HET MEEST PROFITEREN 
VAN DE BESCHERMING VAN IE 
 

IE blijft voor burgers een grotendeels abstracte notie aangezien er een aanhoudende trend is om de 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te associëren met de “elite”, zoals grote bedrijven en 
beroemde artiesten. Meer dan 4 op 10 ondervraagde Europeanen geloven dat deze groepen het meest 
profiteren vanIE. Tegelijkertijd menen sommige respondenten dat consumenten zoals zijzelf er veel 
minder baat bij hebben. Ditzelfde patroon zagen we in 2013. 

 

Grote bedrijven: 24% (-1) 

Beroemde uitvoerende kunstenaars: 20% (+3) 

Consumenten zoals u: 5% (+1) 

MKB: 3% (=) 

Grote bedrijven + Beroemde artiesten 44%  
 

Hoewel de resultaten van de enquêtes van 2013 en 2016 globaal gezien niet van elkaar afwijken, is er 
bij beschouwing van de leeftijdscategorieën wel sprake van een verschuiving. In 2013 waren het vooral 
de jongere Europeanen die van oordeel waren dat met name grote bedrijven en beroemde artiesten 
profiteerden van de bescherming van IE. In 2016 blijkt echter dat deze zienswijze onder alle 
leeftijdscategorieën wordt aangetroffen: 40% tussen 15 en 24 jaar (–7%), 47% tussen 25 en 39 jaar 
(ongewijzigd t.o.v. de studie van 2013), 49% tussen 40 en 54 jaar (+5%), en 40% van de respondenten 
van 55 of ouder (+4%). 
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NAMAAKPRODUCTEN 
Europese burgers en intellectuele eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag 

 

NOG STEEDS STERKE AFKEURING VAN HET KOPEN VAN 
NAMAAKPRODUCTEN, MAAR WEL GROEIENDE ACCEPTATIE 
 

De ondervraagden beschouwen IE nog steeds als een fundamentele waarde, die nauw verbonden is 
met een sterke afkeuring van het kopen van namaakproducten. Zeven van de tien ondervraagde 
Europeanen zijn van mening dat niets het kopen van namaakproducten rechtvaardigt. Deze sterke 
afkeuring wordt nader bevestigd door het feit dat het aandeel dat de sterkste afkeuring uitspreekt 
(“helemaal mee oneens”), ligt tussen 49% en 59% voor alle stellingen uit de vragenlijst hieronder. 

 

 

Echter, ondanks de hoge score voor een afkeurende houding ten opzichte van namaakproducten is de 
acceptatie van die praktijk groeiende, vooral als prijs en verkrijgbaarheid in het spel komen. 

 

DE MEERDERHEID GELOOFT DAT NAMAAKPRODUCTEN DE 
ECONOMIE SCHADEN, TERWIJL HET WAARGENOMEN EFFECT OP 
INNOVATIE ZWAKKER IS 
 

Net als in 2013 blijft van de vier getoetste argumenten (negatieve impact op economie, aanmoedigen 
van illegale handel, bedreiging van de volksgezondheid en ontmoedigen van innovatie) de 
economische factor de belangrijkste die mensen ervan weerhoudt om namaakproducten te kopen: 78% 
(-3%) van de respondenten meent dat namaakproducten bedrijven te gronde richten en banen kosten. 

10%

8%

 5%

 6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Het is acceptabel om namaakproducten te kopen 
als het oorspronkelijke en echte product te duur is

Het is acceptabel namaakproducten te kopen als 
het oorspr. product (nog) niet verkrijgbaar is in het  

land waar u woont

Het is acceptabel om namaakproducten te kopen 
als de kwaliteit van het product er niet toe doet

Het is acceptabel om namaakproducten te kopen 
als het om luxeartikelen gaat

Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Slechts 20% denkt daar anders over. Echter, het aandeel respondenten dat het schadelijke effect van 
namaakproducten niet erkent, is groeiende. 

Het nadelige effect van namaakproducten op innovatie is van de vier getoetste argumenten in het 
algemeen het minst geaccepteerde argument en is zelfs minder vanzelfsprekend voor de respondenten 
in 2016 dan voor de ondervraagden in 2013. Bijna de helft van de ondervraagde Europeanen (48%) 
gelooft niet dat namaakproducten innovatie in de weg staan. 

 
 

PERCENTAGE DAT TOEGEEFT NAMAAKPRODUCTEN TE KOPEN, 
BLIJFT LAAG MAAR NEEMT TOE, VOORAL ONDER DE JONGERE 
GENERATIE 
 

In het algemeen geldt dat het percentage ondervraagde Europeanen die aangeven bewust 
namaakproducten te kopen laag blijft, maar is sinds 2013 wel met 3 procent gestegen (7% tegenover 
4% in 2013). Onder degenen die toegeven bewust namaakproducten te hebben gekocht, zijn jongeren 
waarneembaar oververtegenwoordigd: 15% van de deelnemers tussen 15 en 24 jaar geeft toe dit 
bewust te hebben gedaan (+9%), ten opzichte van het Europees gemiddelde van 7%, terwijl dit voor de 
respondenten van 55 jaar en ouder geldt voor slechts 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Bewust namaakproducten gekocht 

+ 15 - 24 jaar: 15% (+9) 

+ handarbeiders: 11% (+6) 

+ 25 - 39 jaar: 9% (+4) 

(+3) 
 

Dit betekent dat... 
15% uit de categorie  
15-24 jaar bewust een 
namaakproduct heeft 
gekocht, tegenover 7%  
van de totale EU-bevolking 
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PERCENTAGE DAT NAMAAKPRODUCTEN HEEFT GEKOCHT ALS 
GEVOLG VAN MISLEIDING BLIJFT EVENEENS LAAG, MAAR GROEIT, 
VOORAL ONDER HANDARBEIDERS EN ZELFSTANDIGEN 
 

Het percentage Europeanen dat zegt namaakproducten te hebben gekocht als gevolg van misleiding, is 
ook gestegen met 4% (10% tegenover 6% in 2013). 

 

10% heeft namaakproducten gekocht 
als gevolg van misleiding. (-4) 

 

 

Hoewel het in 2013 de jongste generatie was die het vaakst namaakproducten kocht als gevolg van 
misleiding, komt uit deze enquête de leeftijdscategorie van 25- tot 39-jarigen naar voren als de groep 
die dit gedrag het meest vertoont. In totaal zegt 12% in de leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar weleens 
namaakproducten te hebben gekocht als gevolg van misleiding (+6%), terwijl 11% van de respondenten 
van 15 tot 24 jaar zegt dit ook te hebben gedaan (+4%). 

Niet alleen koopt een hoger percentage van de ondervraagde Europeanen weleens namaakproducten, 
een aanzienlijk aantal (35%) heeft zich weleens afgevraagd of een door hen gekocht product echt of 
namaak was. 

 

ONDERVRAAGDEN PROBEREN STEEDS MINDER DE AANKOOP VAN 
NAMAAKPRODUCTEN TE VERDEDIGEN ALS “SLIMME AANKOOP” OF 
“DAAD VAN PROTEST”	 
 

Hoewel een lager percentage ondervraagden meent dat het kopen van namaakproducten een negatief 
effect heeft en een groter percentage toegeeft weleens namaakproducten te hebben gekocht, verdedigt 
ook een lager percentage de aankoop van namaakproducten als een manier om meer koopkracht te 
krijgen of uit protest. 

Van de ondervraagde Europeanen beschouwt 34% (-4%) de aankoop van namaakproducten als een 
daad van protest terwijl 62% die mening niet is toegedaan. Verder blijkt dat Europeanen de aankoop 
van namaakproducten ook steeds minder zijn gaan zien als een slimme aankoop: het aantal 
ondervraagde Europeanen dat meent hiermee koopkracht te behouden is ten opzichte van 2013 
afgenomen (30%, -4%). 
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Ten aanzien van de zienswijze dat het kopen van namaakproducten een manier is om koopkracht te 
behouden en om zich te verzetten tegen de markteconomie, zijn het vooral de jongeren en 
handarbeiders door wie deze ideeën het meest worden gedragen, een trend die ook al uit de enquête in 
2013 naar voren kwam. Maar hoewel deze categorieën de aankoop van namaakproducten het vaakst 
zullen rechtvaardigen als een slimme aankoop en als een daad van protest, moet daarbij worden 
aangetekend dat de mate van instemming met beide ideeën onder beide categorieën ten opzichte van 
2013 wel is afgenomen. 

 

ALS ER MEER BETAALBARE PRODUCTEN BESCHIKBAAR ZIJN, 
ZULLEN CONSUMENTEN GEEN NAMAAKPRODUCTEN MEER KOPEN 
 

Respondenten die toegeven bewust namaakproducten te hebben gekocht, zijn niet in significante mate 
onder de indruk van de gevolgen van dit gedrag voor de EU-economie of van de schade die de 
producenten van het originele product daarvan lijden. Net zoals de toegenomen acceptatie van 
namaakproducten prijsgedreven lijkt te zijn, komt uit de enquête naar voren dat prijs ook de 
voornaamste factor was voor degenen die in de afgelopen 12 maanden een namaakproduct hebben 
gekocht. De beschikbaarheid van betaalbare producten is het voornaamste argument dat kopers van 
namaakproducten dit gedrag zou doen opgeven, meer nog dan slechte persoonlijke ervaringen of de 
kans om te worden gestraft. 
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Voor wat betreft het voornaamste argument dat de ondervraagde Europeanen ertoe zou brengen om 
niet langer namaakproducten te kopen, springt de leeftijdscategorie 15 -24 jaar er het meest uit: voor 
72% van hen is de prijs het argument, ten opzichte van 58% onder de respondenten in de categorie 55 
jaar en ouder. Daarnaast blijkt dat de beschikbaarheid van betaalbare producten als argument om geen 
namaakproducten meer te kopen, de hoogste score heeft onder de hoogst opgeleide respondenten 
(65%), mannen (65%) en handarbeiders (67%). 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Weet niet/niet van toepassing

Niets zou u ervan weerhouden

Imagoschade: u kunt erop worden aangekeken dat u 
namaakproducten hebt of draagt

Een beter begrip van de schade die de producenten van de 
originele producten te lijden hebben door uw gedrag

Een beter begrip van de schadelijke gevolgen van uw gedrag 
voor de werkgelegenheid en de EU-economie.

Slechte ervaring van anderen met een namaakproduct

Kans op straf

Zelf slechte ervaring met een namaakproduct

Beschikbaarheid van betaalbare originele producten
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DIGITALE CONTENT	
Europese burgers en intellectuele eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag 

 

DE ALGEMENE ACCEPTATIE VAN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN 
NEEMT AF, MAAR DE ACCEPTATIE VAN ILLEGAAL 
DOWNLOADEN/STREAMEN ALS ER GEEN LEGALE ALTERNATIEVEN 
ZIJN, NEEMT TOE 
 

Hoewel de algemene acceptatie van inbreuk op auteursrechten afneemt, waarbij slechts 35% van de 
respondenten het acceptabel acht om online content illegaal te verwerven als het voor eigen gebruik is 
(- 7 %), lijken de consumptiebehoeften het steeds meer te winnen van de juridische bezwaren: 31% 
(+9%) van de ondervraagde Europeanen geeft aan dat het verkrijgen van online content via illegale 
bronnen acceptabel is als er geen legaal alternatief voorhanden is.	

 

 

 

De acceptatie van illegaal downloaden als er niet onmiddellijk een legaal alternatief voorhanden is, 
neemt af naarmate men ouder is. Wel zien we dat ten opzichte van 2013 de kloof tussen de jongere en 
oudere generatie steeds kleiner wordt. In 2013 was er een verschil van 31% tussen de jongste en de 
oudste generatie ondervraagde Europeanen, maar in 2016 bedroeg het verschil nog maar 19%. Het 
blijkt dat naarmate oudere Europeanen in toenemende mate gebruikmaken van digitale content, ook 
onder hen de acceptatie toeneemt om zich te wenden tot illegale bronnen bij afwezigheid van een 
onmiddellijk beschikbaar alternatief. 

 

GROEIENDE VOORKEUR VOOR LEGALE BRONNEN TEN KOSTE VAN 
ILLEGALE BRONNEN 
 

Ook al stelt een groeiend aandeel van de ondervraagde Europeanen dat inbreuk makend gedrag 
verdedigbaar is als er geen legaal alternatief voorhanden is, toch zou een grote en groeiende 
meerderheid van hen legaal aanbod verkiezen boven illegale bronnen. Er is een duidelijke voorkeur 
voor legale middelen om toegang tot online content te krijgen als er een betaalbare optie voorhanden 
is: 83% van de ondervraagden stelt een voorkeur te hebben voor digitale content via 
legale/geautoriseerde diensten en liever niet langs illegale weg. 

 

Mee eens, totaal 

Het is acceptabel om illegaal content van het 
internet te halen als het voor mijn eigen 

gebruik is  

Het is acceptabel om illegaal content van het 
internet te halen als er geen legaal alternatief 

onmiddellijk voorhanden is 
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Slechts 8% geeft aan niet per se voor de legale optie te kiezen, ook al zou er betaalbare mogelijkheid 
beschikbaar zijn. Dit cijfer ligt veel hoger voor overtreders van auteursrechten: 15% van hen die 
namaakproducten kopen en 20% van hen die illegaal downloaden of streamen geven dit te kennen. 
Ditzelfde geldt ook voor de jongste categorie ondervraagde Europeanen. Van de categorie 15- tot 24-
jarigen zou 13% nog steeds voor de illegale optie kiezen. Toch is dit aandeel sinds 2013 met 4% 
gedaald, terwijl er sprake is van een algemene afname van 2%. Deze dalende trend komt overeen met 
het toegenomen gebruik van legale diensten door de jongste categorie. 

 

TOEGENOMEN GEBRUIK VAN LEGALE DIENSTEN  
 

Onder een groeiend aantal ondervraagde Europeanen die aangeven gebruik te maken van legaal 
aanbod is een voorkeur voor het op legale wijze verkrijgen van content waarneembaar. Van alle 
ondervraagden geeft 27% (+7%) aan te hebben betaald voor digitale content. 

Voor wat betreft respondenten die zeggen te hebben betaald voor online content lijken jongeren, 
stedelingen en mannen deze ontwikkeling aan te jagen. 41% van de respondenten tussen 15 en 24 jaar 
(+8%), 41% van de respondenten tussen 25 en 39 jaar (+12%), 30% van de respondenten in grote 
steden (+7%) en 32% van de mannen (+8%) hebben betaald voor een legale dienst om toegang te 
krijgen tot digitale content. 

 

 

 

Mee eens, totaal 

Als er een betaalbaar legaal alternatief is, 
gebruik ik liever legale bronnen voor toegang 

tot content, downloading of streaming, dan 
illegale bronnen 

Betaald voor toegang tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, 
waaronder downloaden en streamen, vanaf een legale dienst op het 
internet (muziek, video, film of tv-serie) 

+ 15 - 24 jaar: 41% (+8) 

+	25	-	39	jaar: 41% (+8) 

(+8) 

+	woonachtig	in	grote	steden: 30%  (+7) 

+ hoogopgeleiden (onderwijs afgerond na 20ste 

levensjaar):	32% (+8) 

Dit betekent dat... 
In de categorie van 15-  
tot 24-jarigen 41% heeft  
betaald voor toegang tot 
auteursrechtelijk beschermd 
materiaal, waaronder via 
downloaden en streamen, vanaf 
een legale dienst, tegenover 27% 
van het totaal aantal 
ondervraagden 
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Daarnaast is de impact van de hoogopgeleiden onder de respondenten op de algemene ontwikkeling 
sinds 2013 te zien: 32% van hen (+8%) heeft betaald voor toegang tot content via een legale online 
dienst. 

	

DE TOEGENOMEN VOORKEUR VOOR EN HET TOEGENOMEN 
GEBRUIK VAN LEGALE BRONNEN HEEFT NOG NIET GELEID TOT EEN 
AFNAME VAN HET GEBRUIK VAN ILLEGALE BRONNEN 
 

Een minderheid van de ondervraagde Europeanen, 10% (+1%), geeft aan bewust gebruik te hebben 
gemaakt van illegale online bronnen. Hoewel de jongere generaties vaker hebben betaald voor online 
content, hebben zij ook het vaakst bewust gebruikgemaakt van illegale bronnen, waarbij de meest 
significante toename te zien is onder de leeftijdscategorie van 25- tot 39-jarigen: 27% van de 
deelnemers in de leeftijd 15 - 24 (+ 1%) en 18% in de leeftijd 25 - 39 (+4%). 

 

 

 

 

 

BEHOEFTE AAN CONSUMPTIE LIJKT ZWAARDER TE WEGEN DAN 
JURIDISCHE OVERWEGINGEN 
 

Bijna een derde (32%) van de ondervraagde Europeanen heeft zich, legaal of illegaal, toegang 
verschaft tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarbij 22% zich heeft beperkt tot legale diensten, 
5% enkel gebruik heeft gemaakt van illegale bronnen en 5% zowel legale als illegale bronnen heeft 
gebruikt. Dit lijkt te suggereren dat respondenten bereid zijn om afwisselend gebruik te maken van 
legale en illegale bronnen voor toegang tot content. 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat... 
27% van de 15- tot 24-jarigen zich 
via illegale online bronnen toegang 
heeft verschaft tot content, 
waaronder door te downloaden of 
te streamen, tegenover 10% van 
alle EU-ondervraagden. 
 

heeft zich bewust via illegale online bronnen toegang verschaft tot content, waaronder 
door te downloaden of te streamen 

+ 15 - 24 jaar: 27% (+1) 

+ 25 - 39 jaar: 18% (+4) 

(+1) 

+ woonachtig in grote steden: 13% 

+ hoogopgeleiden (onderwijs afgerond na 20ste 
levensjaar):	11% (+1) 
 

(+1) 
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ER IS SPRAKE VAN TOENEMENDE VERWARRING OVER DE VRAAG 
WANNEER IETS EEN LEGALE OF ILLEGALE BRON IS 
 

Met het toegenomen gebruik van legale bronnen is ook de bewustwording over het legale karakter van 
online content gegroeid; maar toch lijkt er ook steeds meer verwarring te zijn over de vraag wanneer 
iets een legale of illegale bron is. In totaal 24% van de ondervraagde Europeanen heeft zich weleens 
afgevraagd of een bron al of niet legaal was, 5% meer dan in 2013, terwijl 4% is nagegaan of een bron 
wel of niet legaal was, wat een toename is van 2%. 

 

24% 
(+5) 

Heeft zich afgevraagd of een bron 
om muziek of films te downloaden wel 

of niet legaal was 
 

14% 
(+2) 

Is nagegaan of een bron om muziek 
of films te downloaden wel of niet 

legaal was 
 

 

DE MEESTE ONDERVRAAGDE EUROPEANEN ERKENNEN DE BETERE 
KWALITEIT VAN LEGAAL AANBOD, MAAR MEER DIVERSITEIT WORDT 
NOODZAKELIJK GEACHT  
 

Europeanen lijken een duidelijker standpunt in te nemen ten aanzien van de kwaliteit van door legale 
diensten aangeboden content: bijna 7 op de 10 respondenten menen dat deze van hogere kwaliteit is 
dan die van illegale bronnen. Er blijft ruimte voor verbetering ten aanzien van de ervaren diversiteit aan 
content die via legale diensten wordt aangeboden: 54% van de ondervraagden meent dat legale 
diensten een diverser aanbod hebben dan illegale diensten, hoewel 27% het daarmee niet eens is. 

heeft zowel 
legale als 

illegale 
bronnen 
gebruikt 

heeft UITSLUITEND 
legale betaalde 
diensten gebruikt 

heeft 
UITSLUITEN

D illegale 
bronnen 
gebruikt 

van de 
ondervraagden 

heeft illegale 
bronnen gebruikt 

 

van de 
ondervraagden 

heeft legale 
betaalde bronnen 

gebruikt 
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 Mee eens, totaal 

%  
heeft zich illegaal 

toegang tot content 
verschaft 

%  
Heeft zich niet 

illegaal toegang tot 
content verschaft 

N
IE
U
W

 

 De kwaliteit van content die legale 
diensten bieden is hoger dan die 

beschikbaar via legale diensten 

 

70%* 70% 

N
IE
U
W

 

 De diversiteit aan content die legale 
diensten bieden is groter dan die 

beschikbaar via legale diensten 
45% 56% 

 

 

 

De overtuiging dat legale diensten content van hogere kwaliteit bieden dan illegale bronnen leeft het 
meest onder de jongere generaties: driekwart van de ondervraagden in de leeftijdscategorieën 15 - 24 
en 25 - 39 onderschreef deze visie. De jongste generatie vindt bovendien dat legale diensten een 
diverser aanbod hebben dan illegale diensten: 6 van de 10 respondenten in de leeftijdscategorie 15 - 
24 jaar zijn deze mening toegedaan terwijl dit ook geldt voor net iets meer dan de helft van de 25- tot 
39-jarigen. 

De zienswijze dat legale diensten content van hogere kwaliteit bieden, wordt gehuldigd door zowel 
overtreders (70%) als niet-overtreders (70%). Wat de diversiteit aan content betreft, zijn overtreders het 
minst overtuigd van het betere aanbod van legale diensten. In totaal 45% van de respondenten die zich 
illegaal toegang tot content hebben verschaft, meent dat legale diensten een diverser aanbod hebben, 
terwijl 56% van de niet-overtreders deze mening zijn toegedaan2.	

 

BESCHIKBAARHEID VAN BETAALBARE CONTENT IS HET 
VOORNAAMSTE ARGUMENT DAT OVERTREDERS VAN 
AUTEURSRECHT ERVAN ZOU DOEN AFZIEN OM ZICH VIA ILLEGALE 
BRONNEN TOEGANG TOT CONTENT TE VERSCHAFFEN 
 

Bij respondenten die toegeven gebruik te maken van illegale bronnen voor toegang tot auteursrechtelijk 
beschermde content online zijn prijs en beschikbaarheid kennelijk de voornaamste reden voor dergelijk 
gedrag: 71% van de ondervraagde Europeanen noemt “beschikbaarheid van betaalbare content van 
legale bronnen” als het voornaamste argument dat hen van illegale praktijken zou weerhouden. De 
beschikbaarheid van betaalbare content via legale diensten als voornaamste reden om zich van illegaal 
gedrag te laten weerhouden, wordt het vaakst gehoord onder de respondenten in de volgende 
categorieën: respondenten in de leeftijd 25 - 39 jaar (74%), werknemers (76%), woonachtig in 
grootstedelijke gebieden (75%), hoogopgeleiden (72%), wat overeenkomt met het profiel van de 
typische internetgebruiker. 

																																																																				
2 Dit is een nieuwe stelling voor vraag 7 in de enquête van 2016. V7: Geef voor elk van onderstaande stellingen met betrekking 
tot legale diensten die via het internet content aanbieden waarop auteursrechten en andere rechten (bijv. muziek, films) rusten 
aan of u het er helemaal mee eens bent, min of meer mee eens bent, min of meer mee oneens bent of helemaal mee oneens 
bent. 

 

 

*Wanneer het aantal personen dat aangeeft zich illegaal toegang tot content te hebben verschaft, wordt opgeteld bij het aantal personen dat 
aangeeft dit niet te hebben gedaan, is dit niet gelijk aan de totale EU-steekproef aangezien 3% van de ondervraagden deze vraag niet wilde 
beantwoorden. Daarom zien we een verschil tussen het percentage personen die de stelling onderschrijven en deze discrepantie tussen 
verklaarde overtreders en niet-overtreders. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Weet niet/niet van toepassing

Niets zou u ervan weerhouden

Een beter begrip van de schadelijke gevolgen van uw 
gedrag voor de werkgelegenheid en de EU-economie 

Een beter begrip van de schadelijke gevolgen van uw 
gedrag voor musici, auteurs, kunstenaars, ontwerpers enz 

Zelf slechte ervaring met illegale bronnen

Slechte ervaring van derden met illegale bronnen

Kans op straf

Beschikbaarheid van betaalbare content via legale bronnen
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