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SAMENVATTING 
Dit verslag is gebaseerd op een analyse van de 30 meest door piraterij verkregen (1) creatieve 
werken in elk van de EU-lidstaten, waaronder 316 films, 500 muziekartiesten en 309 
televisieseries (2). De gegevens over de consumptie van door piraterij verkregen inhoud werden 
gekocht van MUSO, een toonaangevende commerciële aanbieder van dergelijke gegevens. De 
gegevens over de legale consumptie van film (gemeten aan de hand van het aantal 
bioscoopbezoekers) werden verkregen uit de Lumiere-gegevensbank van het Europees 
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector. Voor muziek en televisieseries zijn dergelijke 
gegevens niet beschikbaar op titel- en artiestniveau. Daarom is de analyse in dit verslag 
uitgebreider voor film dan voor muziek en televisie. 
 
Vooral creatieve werken die recentelijk zijn geproduceerd en uitgebracht, worden getroffen door 
piraterij. In het geval van film zijn er twee patronen voor piraterij waarneembaar. Ten eerste leidt 
commercieel succes tot piraterij. Daarom ondervinden hoofdzakelijk films die commercieel 
succesvol waren in bioscopen en internationaal breed werden verspreid, schade van piraterij. Om 
deze reden lijden met name Amerikaanse (84 % van de MUSO-lijst) maar ook Britse, Franse en 
Italiaanse producties onder piraterij. Piraterij van films uit deze vier landen is goed voor 96 % van de 
filmpiraterij in de EU (3). 
 
Het tweede patroon raakt films die in het producerende land succesvol waren maar internationaal 
niet breed werden verspreid. Het merendeel van de piraterij vond plaats in landen waar de films niet 
werden uitgebracht (4). Voor deze films is de omvang van piraterij veel groter dan hun commerciële 
succes (5). Dit is het geval voor films uit Canada, Australië, China, Finland, Duitsland, India en 
Rusland. Piraterij van films uit deze zeven landen vertegenwoordigt 2,8 % van de filmpiraterij en 
1,8 % van de bioscoopbezoeken in de EU. Hoewel de totale gecumuleerde piraterij van de laatste 
groep laag is, worden deze films relatief meer door piraterij verkregen dan de meer wijdverspreide 
films. 
 
De factoren achter filmpiraterij werden verder onderzocht in regressiemodellen. Uit deze analyse 
blijkt dat commercieel succes gepaard gaat met meer piraterij: als het aantal verkochte 
bioscooptickets met 10 % toeneemt, neemt het aantal illegale downloads met 3,7 % toe. Uit de 
regressieanalyse is ook gebleken dat, ondanks de grote hoeveelheid piraterij waaronder in de VS 
geproduceerde films lijden, zij niet meer lijden onder piraterij dan films met vergelijkbare kenmerken 
(zoals commercieel succes, genre, productiejaar) die elders zijn geproduceerd, als alle andere 
factoren constant blijven. 

                                                 
(1) De term ‘piraterij’ verwijst strikt genomen naar de verspreiding van inhoud die in strijd is met het auteursrecht. Dit verslag gaat over de 
consumptie van dergelijke inhoud. ‘Piraterij’ wordt hier echter ook gebruikt als aanduiding van dergelijke consumptie van illegale inhoud. 
(2) De lijst bevatte aanvullende creatieve werken (of artiesten), maar sommige van de werken die minder door piraterij worden verkregen, werden 
uitgesloten vanwege problemen met de gegevenskwaliteit. 
(3) In 2018 was het Verenigd Koninkrijk nog lid van de EU. Het land is daarom opgenomen in de analyse. 
(4) Zie Tabel 6. 
(5) Met uitzondering van Spaanse films: de mogelijke redenen worden besproken in hoofdstuk 5.1 Films. 
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Piraterij was geconcentreerd in nieuwe releases. Bij gelijkblijvende omstandigheden hebben films 
die vóór 2017 zijn geproduceerd dus 58 % minder geleden onder piraterij dan producties die in 2017 
uitkwamen. Animatiefilms- en documentaires lijden 49 % minder onder piraterij dan live-
actionfilms 6. Ten slotte lijden bij gelijkblijvende omstandigheden binnenlands geproduceerde films 
37 % minder onder piraterij in het land van productie. 
 
Kortom, filmpiraterij richt zich vooral op commercieel succesvolle mainstreamfilms. Als we kijken 
naar de smaak van consumenten van door piraterij verkregen inhoud in de hele EU, lijkt het erop dat 
er een hoge mate van homogeniteit is: de top 30 van meest door piraterij verkregen films is in elke 
lidstaat vergelijkbaar met de top 30 van de EU als geheel. Dit is minder het geval voor 
televisieseries en vooral minder voor muziek, waar de smaak van consumenten van door piraterij 
verkregen inhoud aanzienlijk verschilt tussen de lidstaten. Gemiddeld stonden in elke lidstaat 21 van 
de top-30-films in de top 30 van de EU, terwijl dit aantal voor televisieseries 19 was en voor muziek 
16. 
 
De creatieve werken die het meest door piraterij worden verkregen, zijn televisieseries, maar het 
verband tussen piraterij en de populariteit van de bijbehorende legale inhoud is moeilijker vast te 
stellen: volgens IMDb (7) behoren er van de 30 meest door piraterij verkregen televisieseries  
slechts vijf tot de 30 meest populaire televisieseries. In de periode januari-september 2018 werden 
435 miljoen afleveringen van de meest door piraterij verkregen televisieserie (The Walking Dead) 
illegaal gedownload, tegenover 45 miljoen downloads van de film die het meest door piraterij wordt 
verkregen (Justice League). 
 
Op het gebied van muziek bestaat er ook een verband tussen commercieel succes en piraterij, zij 
het met enige vertraging: veel van de best verkochte muzikanten van 2017 waren de meest 
gedownloade artiesten in 2018. Het algemene niveau van piraterij is lager voor muziek dan voor de 
andere twee soorten inhoud. De meest door piraterij verkregen muziekartiest (Ed Sheeran) werd 7,5 
miljoen keer illegaal gedownload (8). 
 

                                                 
(6) Onder live action worden niet-geanimeerde, niet-documentairefilms verstaan. 
(7) IMDb is een populaire en gezaghebbende bron van informatie over films, televisie en beroemdheden. Een van de verstrekte diensten is 
MOVIEmeter, een maatstaf voor de populariteit van films en televisieseries. Het verband tussen de IMDb-score en het commerciële succes is 
echter niet noodzakelijkerwijs één op één. 
(8) Het verband tussen de niveaus van piraterij van films, televisieseries en muziek moet echter kritisch worden beschouwd aangezien dit geen 
homogene creatieve werken zijn. 
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