
Beschikbare betaalbare 
originele producten

Beter begrip van de 
schadelijke gevolgen van 
mijn gedrag voor de 
producenten van de 
originele producten

Beter begrip van de 
schadelijke gevolgen van 
mijn gedrag voor de 
werkgelegenheid en de 
EU-economie

Het kopen van 
namaakproducten 
schaadt 
bedrijven en 
werkgelegenheid

83 % 
(+4)*

Het kopen van 
namaakproducten vormt 
een bedreiging
voor de gezondheid en 
veiligheid

71 %
(+5)*

Het kopen van 
namaakproducten houdt
kinderarbeid en 
illegale handel in stand

69 % 
(+1)*

58%

42%

45%

25%

30%

24%

8%

14%

10%

8%

12%

17%4%

INTELLECTUELE EIGENDOM – BEWUSTZIJN EN OPVATTINGEN

Subjectief begrip van intellectuele 
eigendom (IE) blijft hoog

80 %

2020

78 %

Personen met een gering begrip lijken meer 
geneigd om IE-rechten te schenden

2017

Zeer goed + tamelijk goed begrip van de term ‘intellectuele 
eigendom’

bewust 
namaakproducten 

kopen

niet bewust
namaakproducten 

kopen

bewust 
gebruikmaken

van illegale 
bronnen voor 

digitale content

niet bewust 
gebruikmaken 

van illegale 
bronnen voor 

digitale content

70 % 81 % 73 % 81 %

Zeer goed + tamelijk goed begrip van de term ‘intellectuele 
eigendom’ onder personen die …

NAMAAKPRODUCTEN – OPVATTINGEN EN CONSUMPTIE

Meer mensen denken dat vooral 
artistieke content gebaat is bij IE

Europeanen zijn zich bewust van de negatieve 
gevolgen van namaakproducten

Wie heeft het meeste baat bij IE-bescherming?

BEROEMDE 
UITVOERENDE 
KUNSTENAARS

(0)*

ONTWIKKE-
LAARS VAN 
ARTISTIEKE 
CONTENT 

(+10)*

GROTE 
BEDRIJVEN

(-9)*

CONSUMENTEN 
ZOALS U

(-1)*

21 %

20 %

15 %

4 %

 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
 Weet niet/geen antwoord

Helemaal mee eens +
mee eens

Weinigen geven toe namaakproducten te 
hebben gekocht (vooral jongeren)

Begrip van schadelijke gevolgen is, na betaalbaarheid, 
belangrijke reden om geen namaakproducten te kopen

Bewust namaakproducten gekocht in de laatste 12 maanden Redenen om geen namaakproducten te kopen

52%

48%

41%

5 % 7 % 4 %

15- tot 24-
jarigen

10 % 17 % 6 %

15- tot 24-
jarigen

15- tot 24-
jarigen

EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM:
PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG
Onderzoek naar de perceptie van IE 2020 – Belangrijkste punten

* Verschil met 2017, in 
procentpunten

* Verschil met 2017, in 
procentpunten

2020 2017 2013



Films

Muziek

Tv-series

Kranten

Boeken

Live sport-
evenementen

Videogames

Foto's

Beschikbare betaalbare 
content via legale bronnen

Kans op straf

Beter begrip van de 
schadelijke gevolgen van 
mijn gedrag voor musici, 
auteurs, kunstenaars, 
ontwikkelaars, enz.

ONLINE CONTENT –PIRATERIJ EN GEBRUIK VAN LEGALE BRONNEN

Steeds meer mensen betalen voor online content

Lichte daling in gebruik van illegale 
bronnen; grotere daling onder jongeren

8 % 10 % 10 %

15- tot 24-
jarigen

23 % 29 % 28 %

15- tot 24-
jarigen

15- tot 24-
jarigen

Bewust content van illegale online bronnen 
bekeken/gedownload/gestreamd in de laatste 12 maanden

Betaalbare legale content belangrijkste reden om 
illegale bronnen af te wijzen, maar belang neemt af

 2020  2017

58%

70%

35%

44%

31%

29%

42 %

2020

25 %

2017

18 %

2013

Online betaalde content van een legale dienst in de laatste 12 maanden

EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM:
PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG
Onderzoek naar de perceptie van IE 2020 – Belangrijkste punten

69%
55%
52%

68%
60%
62%

66%
51%
47%

64%
53%
52%

62%
51%
46%

57%
47%
41%

51%
41%
43%

48%
40%
43%

Bekijken van door piraterij verkregen online content voor 
persoonlijk gebruik minder geaccepteerd

Voorkeur betaalbare legale bronnen neemt toe 

 Helemaal mee eens + mee eens

 Helemaal mee eens + mee eens

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

‘Als er een betaalbaar legaal alternatief is, gebruik ik liever 
geautoriseerde platforms om content te 
bekijken/downloaden/streamen dan illegale bronnen’

‘De kwaliteit van content van legale diensten is hoger dan 
die van content beschikbaar via illegale oplossingen’

80% 83% 89%
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76%
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 2020 
 2017
 2013

Groeiend bewustzijn ten aanzien 
van alle typen legaal aanbod 

Hogere waargenomen kwaliteit bij legaal aanbod

 Helemaal mee eens + mee eens

2020 2017 2013


