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1. In het kort

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van hetjaarlijkse onderzoek naar de reproducties die

Nederlanders maken van beschermde werken voor privégebruik. De belangrijkste uitkomsten vatten we ìn

dit hoofdstuk samen.

Bezit apparatuur en gebruik diensten

= Het bezit van smartphones is sinds 2013 sterk toegenomen (in 2013 aanwezig in 68% van de

huishoudens, nu 88%). Ook groeide het bezit van tablets (van 54% naar75%) en e=readers (van 23%

naar 33%) Een dalende trend zien we bij desktop computers (sinds 2013 van 66% naar 56%) en

draagbare mediaspelers (van 38% naar 29%).
= Er zijn in de huidige meting nieuwe apparaten toegevoegd. Het meest in bezit zijn USB sticks van BGB

of meer (aanwezig in 65% van de huishoudens). Het bezit van smartwatches met opslagcapaciteit (2%),

audiosystemen in auto's met intern geheugen (9%) en Network Attached Storage (11%) is vooralsnog

beperkt
= In 2017 maken veel Nederlanders gebruik van muziekdiensten (46% van de 10-pïussers)‚ vooral van

Spotify (32%). BijVideedìensten neem! vooral het gebruïk van YouTube (45%) en Netflìx (34%) toe.

= Werken kunnen op apparatuur worden opgeslagen, maar er kan ook van clouddienslen gebruik worden

gemaakt. waarb�werken online worden opgeslagen Het is daarb�mogelijk appara1uur automatisch te

laten synchroniseren met een c)ouddienst‚ Een derde van de beziners van desktop pc’s, notebooks en

smartphones maakt Dp deze apparatuur gebruik van clouddiensten Cìrca een kwaad synchroniseert de

opgeslagen informatie automatisch met deze dienst. Het gebruik van clouddiensten is ten opzichte van

2016 nauwelijks veranderd

= Het gebruik van software of apps om werken op te slaan neemt 31‚ Er wordt minder gebruik gemaakt van

torrents en van software om muziek en e-books op te slaan.

Opslaan van werken

= Nederlanders van 10jaar en ouder slaan per maand gemiddeld 52 werken op apparaîuur op. Dìl aantal

is niet significant veranderd ten opzichte van 2016. Ten opzichte van 2015 zien we wel een significante

daling.
= Het thuiskopieplichlig percentage narn ten opzichte van 201610a Van de werken die worden gekopieerd

zijn er dus meer thuiskopieplichîig (79%) dan in 2016 (74%).
: Dit venaalî zich echter niet in een sìgnìficante toename van het aantal !huiskopieplichtige werken dat per

maand wordt opgeslagen Per maand worden per persoon 41 1huiskopieplìchtige werken opgeslagen

tegen 48 werken in 2016) In de categorìe ‘overige televisieprogramma's' is sprake van een lichte (maar

significante) afname.

= Maken we de doorvertaling naar alle Nederlanders per maand, dan komt de schatting uit op 630 miljoen

werken per maand die worden opgeslagen. In 2016 bedroeg de scha1tíng 735 miljoen werken.

= Veruit de meeste werken worden opgeslagen op desktop pc's/notebaoks (gemiddeld 17,6 per persoon

per maand). Daarna volgen smartphones (8,9). De daling van het aantal opgeslagen werken (en
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opzichte van 2015 is toe te schrijven een desktop pc‘s, notebooks en medîacenìer pc's. Dit ligt in lijn met

het da\ende bezit van deze apparatuur.

Op apparatuur opgeslagen werken

: Ook als we kijken naar het aantal opges!agen werken per apparaat is het beeld ten opzichte van 2016

reìatíef stabiel Uitzonderingen zien we bij de volgende apparaten: desktop pc's‚ notebooks, mediacenter

pc’s‘ externe harde schijven en draagbare medìaspelers. Op deze apparatuur staan mînder werken

opgeslagen. Het gaat hierbij overwegend om apparaten waarvan het gebruik afneemt.

= De afname betreft muziekwerken, speelfilms, televisieseries en afbee!dingen
= Ook b�de werken die opgeslagen staan op apparatuur neemt het thuiskopieplichtig percentage toe. Dit

wordt vooral veroorzaakt daor een daling van niet-ìhuiskopìeplichtigeopgeslagen werken, die zijn (erug

te voeren op een afnemend gebruik van torrents en peer (o peer netwerken

= Kijken we naar de thuiskopieplichtige werken, dan zien we alleen een afname bìj externe harde schijven

en b�draagbare mediaspelers. Bij de exîerne harde sch�vennam dit aamal af van 563 werken per

apparaai naar 380 werken, bij draagbare mediaspelers van 488 naar 373 werken per apparaat
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2. Achtergrond en doelstelling

In opdracht van Stichting de Thuiskcpna veen Kantar Publìcjaarlìjks onderzoek uìt naar pnvékopiëren. In dit

onderzoek word! het privékopiëren van beschermde werken in kaan gebracht. de hiervoor gebruikte

apparatuur en de herkomst van deze werken‚ Het doel van dïl onderzoek is inzicht te geven in de male

waarin Nederlanders reproducties maken van beschermde werken voor privégebruiken in de wijze waarop

dit zich in de tijd ontwikkelt.

2.1 Onderzoeksvragen

Het onderzoek geeft de volgende inzichten:

: het bezit van apparatuur (voorwerpen) en abonnementen d|e hel mogelijk maken auleursrechlel�k beschermde

werken te consumeren (zwen, luws(eren e.d.) en le kameren

= de mate waarin men hlermee beschermde werken cansumeert‚ vervee1voudigt en kopleerl naar andere

apparaten (u»lgedrukt… aantal werken en in GB)‚ waarbij een onderscheìd wordt gemaakt naar.

: een santa! soofîen beschermde werken

= de (betaalde en onbelaaìde) bronnen die hxerbijworden gebruik!

= de mate waarin beschermde werken zijn opgeslagen op deze apparatuun waarbij ìnzïchtehikwurdt

welke soorten werken staan opgesìagen

= wat de herkomst van deze werken ìs

2.2 Onderzoeksopzet

Om de vereiste gegevens te verkrijgen zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd:

: Deelonderzoek 1: establishment survey. Met dit deelonderzoek. waaraan jaarlijks circa 1.500

Nederlanders deelnemen (dl! jaar 1473), is inzicht verkregen in de maîe waarin alle voor dit onderzoek

relevante apparatuur in Nederlandse huishoudens beschikbaar is.

= Deelonderzoek 2: consumptie. Díl deelonderzoek geeft antwoord op de vraag hoeveel werken op

apparatuurworden opgesìagen en in welke mate deze worden gedeeld. Gedurende 10 weken hebben

per week circa n=190 personen van 10jaar en ouder één week lang hun gebruik van content

geregistreerd De totale s!eekproef bestaat uit n=1.935 personen. Gezamenlijk hebben zij 8.613

handelingen geregistreerd.

= Deelonderzoek 3: opslag: onder 9348 bezitters van elf verschillende apparaten (t850 respondenten

per apparaat) is een vragenlijst afgenomen. waarmee in kaart is gebracht welke soorten werken op

apparatuur staan opgeslagen, wat de herkomst is van deze werken en in welke mate opgeslagen

werken worden geconsumeerd
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2.3 Begripsomschrijvingen

In dit rapport worden diverse termen gebruik!. Hieronder staan de daarbij behorende begripsomschrijvingen

weergegeven.

= content: het(otaal van auteursrechtel�kbeschermde werken op een bepaald voorwerp of dat fysiek of

digitaal aangeboden wordt en waar dit onderzoek betrekking op heeft.

handeling: consumeren, opslaan of delen van cement met anderen

: rubriek: een verzameling van auteursrechtelijk beschermde werken met een bepaald kenmerk.

Thuiskopie onderscheidt vijf rubrieken: audìo‚ audiovisueel. geschriften, interactief en visuele werken.

= soort werk: muziek, speelfilms, televisieseries. documentaires, muziekvideo’s, andere

lelevìsieprogramma's of audiovisueel maîerìaal, foto's, luisterboeken e-books en geschriften.
= werk: een muzieknummer, videoclip, speelfilm, e-book, foto, etc‚

= apparaat: een voorwerp waarop content kan worden opgeslagen sn/of afgespeeld, zoals een

harddiskrecorder‚ audiospeler. notebook, etc.

= opslag: het bewaren en beheren van content op apparatuur. Consumptie van streaming content wordt in

dit onderzoek niet tot opslag gerekend Indien streams op een apparaat worden opgeslagen, wordt dit

wel tot opslaan gerekend.

u

Verder geldi:
= Wanneer in het rapport over “Nederlanders” wordt gesproken worden hiermee Nederlanders van tien

jaar en ouder bedoeld.

= Indien hetzelfde werk meerdere keren is opgestegen (op hetzelfde apparaat of op meerdere apparaten),

telt dat werk meerdere keren in de uitkomsten mee. Uitgangspun( is het aantal keer dat een werk is

opgeslagen.
: Wanneer hetzelfde werk via meerdere apparaten kan worden benaderd, maar slechts een keer is

opgeslagen, telt de! als één werk.

De indelîng in soorten werken is in overleg met Stichting de Thuiskopie tot stand gekomen en is bedoeld om

een verdeling naar verschillende groepen rechthebbenden te kunnen maken.

1 | Saanen welken

muziek nummer

: audio luisterboeken luisterboek

radioprogramma's uitzending

speelfilms speelmm

te‘evisïeseries aflevering

: audiovisueel
documentaires uitzending/film

andere televisieprogramma's uitzending

muz(9kvxdeo’s v|deo

internetvideo's video

= interactief games game

: geschriften
e-honks e-book

infomatie uit publicaties pagina
: visuele werken aìbeeldingen albee|ding
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ln deelonderzoek 2 en 3 is per werk gevraagd naar de herkomst (origineel fysiek gekocht, gedownload uit

stream, etc.). Deze herkomstcaîegorieën zijn vervolgens gecategoriseerd in twee groepen: (huiskopìepìichtig

versus niet-thuiskopìeplichtig.Wat a!s !huiskopieplìchtig is aangemerkt, is voor de meetjaren 2015 en eerder

gebaseerd Op het besluit SONT larìeven en voorwerpen lhuiskopievergoeding 2015, d.d‚ 7 oktober 2014.

Voor de berekeningen over 2016 en later is de Copydan-uitspraak betrokken bij het bepalen van

thuiskapieplichtige werken. Er zijn vanaf 2016 daarom meer werken als thuiskopieplichtig aangemerkt. In

tabel 2 is weergegeven welke herkomstcategorleën a!s th…skopieplichtig zijn aangemerkt

2 | Thuiskopíeplichtígewerken

„…am:
2016 en later 2015 en eerder

orìginelenfysìek gekooht
ja in

online gekocht ja nee

download uit betaaîde stream ia nee

oude collectie gedlgitaìiseerd je Je

ungmelen gek(egen ja ja

onbetaalde downloads:

podcasìlvudcasl ja ja

YouTube ia je

anders (met luestemming) ‚a ja

rechtenvrije coìleclie nee nee

torrentsite e\c nee nee

download onbetaalde stream ja ja

overig/ongespeciflceerd is ‚a

vriendenlkennissen:

v4a socia\ media ja ‚a

kupìe gekregen nee nee

originelen geleend ja ia

overig/ongespeclflceerd nee nee

overig:

originelen zelf gemaakt nee nee

urïgine\engehuurd ‚a ‚a

npname nv ja je

uit appstore‘ nee nee

herkomst onbekend nee nee

2.4 Leeswijzer

In deze managementsummary worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven Een

gedetailleerde beschr�vingvan de resultaten, inclusief een uitgebreide methodologische verantwoording, is

terug te vinden in het rapport 'Privékopiëren rapport editie 2017.

In het volgende hoofdstuk gaan we allereerst in op het bezìt van apparatuur en het gebruik van diensten.

Hoofdstuk 4 bespreekt het consumeren, opslaan en delen van werken. In hoofdstuk 5 komt het aantal

opgeslagen werken aan bod

' De umschr�vingvan deze calegorie in de gebruikle vragenl�stenwas “ult google pVaylappstore/gamecenter‘.Hel kan hierbij om zowel

belaalde als unbe\aalde downloads gaan
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3. Bezit van apparatuur en gebruik diensten

3.1 Apparatuur

In deelonderzoek 1 (de establishment survey) is vastgesteld welke apparatuur in Neder1andse huishoudens

aanwezig is. We zien sinds 2013 vooral een sterke toename in het bezit van smartphones (in 2013 aanwezig

in 68% van de huishoudens, nu in 88%), tablets (van 54% naar 75%). Ook toegenomen is het bezit van

settopboxen voorzien van een harde schijf (van 25% naar 39%) en van e-readers (van 23% naar 33%).

Vergeleken met 2013 zijn minder huishoudens in het bezit van een desktop computer en een draagbare

mediaspeler.

3 | Bezit Var7 apparatuur

apparaat percentage huishoudens apparaten in apparaíen in

in bezit van apparaat gebruik gebruik
2011 2016

aantal (><1.000) aanlal (x1‚ooo)

: desktop computer
’“

5
5.817 5.939

11

7.

= medlaoentercomputer & 501 799

52

= externe harde Schijf
"“ 7 397 7934

: labiel computer _? 9.636 9.327

: e4eader É 3.360 2 726

55

= smartphone
15.651 16.162

= draagbare mediaspeler “. 3.721 35%

= harddiskrecorder ä 2.251 2 555

= settopbox met harddisk …. 3.492 3.511

' 2017 ' 2016 . 2015 . 2013

Leesvuurbeeld: Van de Nederlandse huishoudens is 56 procen| in het bezit van een desktop compuler. in 2016 was (11!58 procent.

In de huidige meting zijn drie apparaten toegevoegd. Het bezit van deze apparaten is als vo\gt.

= NAS (Network Attached Storage): 880.000

= USB sticks met een capaciteit van 8GB of meer: 11.712,000

= audiosystemen in auto's met opslag op intern geheugen: 769.000

= smartwatches met opslagmogelìjkheid: 161 ‚000

De NAS wordt in dit rapport geïntegreerd met de externe harde schijf gerapporteerd.
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3.2 Gebruik van streamingdiensten

Een zeer ruime meerderheid (88%) van de Nederlanders van tien jaar en ouder maakt gebruik van sociale

media. vooral van WhatsApp en Facebook. |nslagram, Snapchat en Pinterest kregen in het afgelopen jaar

meer gebruikers, terwijl het gebruik van Twitter en Google+ licht afnam. Meer mensen maken gebruik van

videodiensten. Vooral Netflix wordt meer gebruikt. Daarnaast zien we hel gebruik van YouTube gestaag

toenemen. Het gebruik van muzìekdiensten is vrij constant.

4 | Gebrurk van diensten

gebruik videodiensten gebruik muziekdiensten

45 31
= YouTube

= Sputiíy 32
25

‚

29 10

= Uitzendlnggemist 32
= |Tunes

_

.

: Streaming
‘“

_ Netfllx F radia &
1

5

= Rtlx1.nl
D

: overig 'I11
5

54

: Ziggo on demand F
= geen 53

.,
5

7

On demand TelforthPN ' 5

…9 &
28

31
35

= geen

Leesvonrheald: Van alle Nederlanders van (ieniaar en oude! meakl 10% gebruik van S(reammg radio

Het gebruik van diensten orn e>books îe lezen nam in de afgelopen twee jaar licht toe (van 22% naar 25%)

Van diensten om luisterbaeken te beluisteren wordt iets meer gebruik gemaakt dan in 2015 (van 4% naar

5%).

3.3 Gebruik van opname-software

Uit de vorige paragraaf blijkt dat veel Nederlanders streaming media consumeren. Een deel van hen maakt

gebruik van speciale soflware of apps om streaming content op 1e slaan‚ Za geeft 12% aan software te

gebruiken om streaming muzìek op (& slaan. We zien wel dat dit percentage ten opzichte van 2015 is

afgenomen Ook het gebruik van torrents en software om e-books op te slaan neemt af_

5 | Percentage dat gebruik maakt van software of apps 0m werken op te slaan

maakt gebruik van software of
201 7 201 S 201 5

apps orn:

% % %

: streaming muziek op te S|aan 12 13 18

= streaming luisterboeken op te

slaan
3 3 3

= streammg video op te slaan 3 8 9

e-books op te slaan 5 15 15

= gebruikt torrents of peerto paer

verbindingen
8 12 16

= gebrulkt nieuwsgroepen 9 11 12

Laesvoorbeeld: Van a|le Nedenanders van 10 jaar en ouder maakt 12 procenlgebruìk van soflware uf apps om streaming muz>ek op

te slaan
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3.4 Gebruik van clouddiensten

Werken kunnen op apparatuur worden opgeslagen, maar er kan ook van Clouddiensten gebruik worden

gemaakt. waarbij werken online worden opgeslagen. Het is daarbij mogel�kapparatuur automatìsch te laten

synchroniseren met een clouddìenst. B|j bezitters van pc/notebooks, tablets en smartphones is in kaart

gebracht of zij van clouddìensten gebruik maken en of zij informatie automatisch met clouddienslen

synchroniseren

Bij desktop pc's/notebooks, tablets en smartphones maakt een derde van de gebruikers gebruik van

clouddiensten en synchroniseert (ruim) een kwan informatie auîomalisch met deze dienst Bij e-readers

maakt vijf procent gebruik van clouddìensten Bij dit apparaat wordt dan vrijwel altijd gebruik gemaakt van

automatische synchronisatie Het gebruìk van clouddienslen is ten opzichte van 2016 nauwelijks veranderd.

6 | Gebruik van clouddienslen — persona/ {acker services

Apparatuur % personen dat hier gebmik van maakt

= desktop of mobile pc

: tablet
3‘ Iciuuddienslen

29

lauloma\ìsche

33 synchmnisaüe
= smartphone

Î 27

= e-reader _

D 25 50 75 100

Leesvoorbeeld: Van de bezitters van een desktop cf mobile pc maakt 33 procent op dat apparaat gebmik var\ Clouddlenslen‚ 24

procent van de bezmters ‘aan de informatie op hun pc automalisch synchronise(en met deze Clouddiensl.

Naast dit soort clouddiensten, ook wel personal locker services genoemd‚ is he( mogeluk om in combinatie

met de aanbieder van televisiedienslen gebruìk te maken van clouddienslen (NPVR). Een aantal

îelevisieaanbieders2 bieden in combinatie met een abonnement opslag in de Cloud aan. Van de

ondervraagden geeft 33% aan gebruik te maken van interactieve televisie in combinatie met een van deze

aanbieders. Bij deze personen worden werken niet op de decoder opgeslagen. maar op de clouddienst. In

de volgende hoofdstukken geven we in voetnoten aan welke aandelen van de opgeslagen werken op

decoders feitelijk bij de clouddìenstworden opgeslagen.

Een laatste te noemen vorm van gebruik van clouddiensten is syncing. Dit is het gebruik van streaming

diensten waarb�afspeellijsten offline beschikbaar worden gemaakt, zoals bij Spotify‚Aangenomen dat dit

gebeurt bij het kopiëren van werken vanuit betaalde streaming diensten. kan in paragraaf 5.4 kan uit de

tabellen worden afgeleid (de rijen "betaalde download streaming dienst”) in welke mate hiervan gebruik

wordt gemaakt

1
Volgens onze informatie be\refl dll Telfort Onlme, Fiber, T—Mobìle. KPN‚ XS4BII en Slime

@ Kantar Pubhc | Privékcpleren — editie 2017 | H3437 27Juh 2017 12



4. Opslaan en delen van werken

4.1 Opslaan van werken en aandeel thuiskopìeplìchlig

ln deelonderzoek 2 is in kaart gebracht hoeveel werken Nederlanders ops\aan op de apparatuur die z�

gebruiken. Op maandbasis gaat het hierb�om 51,9 werken. In 2016 kwam de schatting ui\ op 65,2 werken,

Het verschil is niet significant: We kunnen dus niet spreken van een daling. Ten opzichte van 2015 is het

aantal werken dat per maand wordt opgeslagen wel significant gedaald. Dit is vooral toe te schrijven aan

afgenomen opslag van informatie uit publicaties.

7 | Aantal werken darperpersoon ap maandbasis wardt opgeslagen, per soort werk

soortwerk werk 2017 1016 2015

waken p.p.p.m‚ werken p.p.p.m. werken p p p.….

= muziek nummer 30,3 32.2 40.9

= Iuìslerboeken luisterboek 0,1 0,1 0.1

: radioprogramma’s uitzending 0.1 0.1 02

= speelfilms speelfilm 1.3 1,6 2,6

= televisieseries aflevering 52 5,3 6,0

: documenlaures uitzending 0,6 0.5 0.5

: anderetv-pragramma's uìtzending 1.3 1,9 1.7

: muzlekvideo'5 video 0,4 0,7 0,6

: m(ernelvxdeo's video 0,7 1.0 1,1

= e»books e-book 2.3 2,6 2,2

_

a1beeldingen afbee1dlng 3,4 4,7 5,9

mformalxe …1publlcaties3pagina 18 6

: totaal 51,9 65,2 80,3

Leesvnorbeeld: Nederlanders van 10 jaar en ouderslaan in 2017 per maand gem>ddeld 5.2 afleveringen van (e)evisweseries op,

Wanneer er verscmllen z�n(en opname van 2016‚ zijn cellen gearceerd. Signmcame verschnllen ten opzichte van 2015 zíjn niet

weergegeven

Ruim de helft van de opgeslagen werken bestaat uit muzieknummers. Na de muzieknummers volgt op enige

afstand informatie uit publicaties. Het betreft hier pagina's uit (digitale) boeken (2,9 pagina's per persoon per

maand), kranten (0.8), publìekstijdschriften(0,2), vaktijdschriften en vakboeken (0,9).

|esboekenlwerkboeken/readers niet voor wetenschappelijk gebruik (1 ,0) en wetenschappel�keboeken of

tijdschriften (0,7).

Welk deel van de opgeslagen werken is !huískopieplichtig?Het thuiskopieplìchtigpercentage is —als we alle

soorten werken samennemen= 79%. Dit percentage is significant toegenomen ten opzichte van 2016 (was

74%). Er is met dezelfde definitie gewerkt: ook de zogenaamde Copydan-kopieën zijn meegenomen in dit

= In 2017 is de meeteenheid van inlurmalie un publicalies veranderd ten opzichte van 2016: (nen werd naar “pagina's"gevraagd en nu

naar ‘Werken"‚ Om de resultaten te kunnen verge…ken mel eerdere jaren z�nde resultaten voor 2017 … di| hoofdstuk omgerekend naar

pagina's. Desondanks kunnen we de vergelukbaavheid niel vn1ledig garanderen. De resultaten ín het hno(dsluk ’opges)egen werken"

zi…wel volledig vergel�kbaar
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percentage. In 2015 was dit nog niet het geval. Toen kwam het (huiskopieplichtig percentage uit op 50%.

Vooral bij e-books en informatie uit publicaties is het thuiskopieplichtígpercentage toegenomen

8 | Thuiskapiep/íchtigpercentage

soort werk werk 2017 2016 2015

% % %

= muziek nummer 50 77 39

= luisterboeken luisterboek 34 91 26

= radioprogramma’s uitzending _ 43

= speelfilms speelfilm __ 36

= televisieseries aflevering 73 30 64

= documentaires uitzending __ 95

= anderew-programma's uitzending 95 97 95

= muziekvideo’s video 86

= internetvideo's video 82

= e-books e_book 54 54 18

: afbeeldingen afneelding 75 77 75

informane uit pub!icaties pagina

Leesvoorheeld: Var! aìle opgeslagen internetvideo's i5 “% îhuisknpìeplicmig. Dll [5 minder dan in 2016 (87%).

Van de gemiddeld 51,9 maandelijks opgesiagen werken zijn er 41 ‚3 thuiskopieplichtig Het aantal

thuiskopieplichtige werken Iigî hiemee op hetzelfde niveau als in 2016 en 2015 (geen significante

verschillen), Alleen het aantal opgeslagen “andere" televisieprogramma’s nam significantaf.

9 1Aantal thuiskapiephchtiga werken dat per persoon op maandbasis wordt opgeslagen, per soort werk

soonwerk werk 2011 2016 2015

(huiskopieplichlìge werken muiskopiephd1figewerken mu|skopieplichnge werken

p.p.p.m. p.p‚p‚m‚ p‚p,p_m.

= muziek nummer 24,1 24,7 16.0

= luisterboeken luisterboek 0,1 0,1 0,0

= radioprogramma's uitzending 0,1 0,0 0,1

= speelfilms speelfilm 0,9 1,0 0,9

= telewsieserìes aflevering 4,1 4,6 3,8

= documentaires uitzending 0,5 0,5 0,5

= andere tv»programma's uitzending _— 1,5

= muziekvideo's video 0,4 o,s 0,5

= întemetvideo's vìdeo 0,6 0,9 0,9

= e-books e-baok 1,3 1,4 0,4

= slbeeldingen afbeelding 2.6 3,6 4,4

: infomatie uitpublicaties pagina 5,5 9.1 112

= totaal 41,3 48,4 39,9

Leesvoorbeeld: Per maand worden per persoan 0,9 spee1filmsopgeslagen. dit is (en npzichle van 2016 ongewijzigd (1,0).
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Als we deze resultaten per persoon vertalen naar alle Nederlanders van 10 jaar en ouder, omslaat het

volgende beeíd.

10 | Aantal thuiskopíeplichlígewerken datin totaal in Nederland op maandbasis wordt opgeslagen, per soort werk

soortwark werk 2017 2018 2015

thmskopiephchhge werken (huiskupiepllchlige werken Ihuiskopieplichhge werken

NL per maand NL per maand NL per maand

(x1 mln.) (x1 mln.) (x1 mm.)

: muzïek nummer 368,3 374,3 235,4

= luisterboeken luisterboek 1,5 1,5 0,5

= radioprogramma's uitzending 1,3 0,6 1,1

= speelfilms speelfi\m 13_4 15,4 135

= televisieseries aflevering 52,0 59,7 56,3

: dacumentaìres uitzending 7,7 7,4 3,9

= andere tv-programma's uitzending __ 24,4

: muziekvideo's video 5_4 9,5 7,7

= internetvidso's vìdeo 8,6 13,2 127

= e-books e-buok 19,3 21,5 5,9

: afbeeldingen“ aibeelding 39,7 55,1 65.5

= informatie uitpublìcaties pagina 83,5 133,5 165,4

: !ulaal 630,6 735,1 585,9

Leesvoerheeld: Per maand worden in Nedefland 39,7 miljflenafneeïdingen opgeslagen In 2016 waren dì| 55,1 miljoen afbeeldingen.

@ Kantar Pub\ic \ anékapiéren =edme 20171 H3437 27qu'\ 2017 15



4.2 Delen met anderen

Naast het opslaan. delen consumenten ook werken met anderen. Het totaal aantal gedeelde werken per

maand komt dit jaar uit op 83. Afbeeldingen worden het meest gedeeld Daarnaast worden muzieknummers

(2,3) en informatie uit publicaties (1,4) vaak gedeeld. Het delen van werken met anderen nemen we

overigens niet mee in de verdere analyses. Het gaa( hierb�immers om werken die niet op de apparatuur van

de ondervraagden worden opgeslagen‚ maar om werken die op apparatuur van anderen terecht komen

11 ] Delen van werk en met anderen op maandbasis (werken per persoon, per maand)

Afbeeldingen (foto's, illustraties of cartoons)

Muziek (alleen geluid)

Informatie uit (digitale) boeken, kranten,
tijdschriften

Internetvideo s

Muziekvideo 5

„_

E—books ' 0,5
0,2

Televisieseries lol:
Documentaires | fl‚x

Speemlms lÎa‚ï
Andere televisieprogramma's |

Luisterboeken oo

Radioprogramma's n‚n

Totaal

I2017 I2015 I2015

Leesvoorbeeld.‘ Nederlanders van tien jaar en ouder delen in 2017 gemiddeld 2,8 afbeeldingen en 0,5 internetvideo's per

maand met anderen.
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4.3 Per apparaat

De werken die worden verkregen. komen vooral op desktop pc’s en notebooks (erecht en daarnaast op

smartphones en op settopboxen met harddisk. Zo slaan Nederlanders per maand gemiddeld 17.6 werken op

hun desktop pc of notebook up‚

Ten opzichte van 2016 zien we alleen een afname in het aanîal werken dat op tablets wordt opgeslagen. Bij

de overige apparaten zien we geen significante verandering Ten opzichte van 2015 zijn er meer

verschillen‘. Ten opzichte van 2015 is in 2017 het aantal werken op de volgende apparaten afgenomen:

desktop pc en notebook, table! en media center pc.

12 | Aantal werken dat per persoon op maandbasrs wardt apgeslagen, per appalaa!

apparaat 2017 2016 2015

werken p‚p‚p.m werken p.p p m. werken p‚p.p.m.

: deskicp pc en notebook 17,6 22,7 33.6

= externe harde schijf of NAS 58 8.3 9,8

= tablet —— 7.1

: e»reader 1,0 1,7 1,7

: smartphone 8.7 8.7 9,4

: draagbare mediaspeler 12 1.7 1,4

= harddiskrecorder 1,8 2.6 1.9

: settopbox met harddlsk 5,25 3,4 3,3

= mediacenter pc 0,7 1,5 3,8

= opslagruimte ìn cloud 1‚4 0,7 2.6

: USB stick 4_4 45 47

: audiosysteem auto met HD 0.3

= smartwatch 0,1
: overig 0.7 1,7 1,0

= £ntaal 51,9 55,2 80,3

Leesvzwrbesld: Op een exxeme harde sch�fworden per maand gemiddeld 6,8 werken flpgeslagen. In 2016 waren dil er 8.3.

Bij veel apparaten is het thuiskopìeplichfigpercentage ten opzichte van 2016 toegenomen.

' In dit rapport worden alleen significame verschillen in 2017 Ien opzichte van 2018 gearceerd Weergegeven,

*Van de werken epgeslagen op deze apparaluur is 54% opgenomen doorpersonen met een televisieabonnement bi] eanbweders die

NPVR diensten aanbieden Deze werken staan dus waarschijnl�kniel upgeslagen op de apparatuur maar op de clouddienst van de

aanbieder,
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13 | Percentage thuiskopieplichlígewerken

apparaat 2017 2016 2015

thuiskopïeplichlig % thulskopiepli0htig % (huiskopieplichtig %

desktop pc en notebook

: externe harde sch�fof NAS 50

= tablet 29

= e-reader 60

smaflphone 3089 89

draagbare med‘xaspeler _ 76

= harddiskreoorder _ 97

100 99= settopbox met harddisk

= mediacenter pc 59

: opslagruimte in cloud 74

= USB sfick 54

= audxosysteem auto met HD 100
- .

: smartwatch 93
. .

71

tonal 50

Leesvoolheeld: Van de werken die op een e-reader worden opgeslagen is 67% (huiskopiephcmìg. significant meer dan in 2016,

Kijken we naar het aantal thuiskopiepìichtìge werken dat persoon per maand wordt opgeslagen. dan zien we

beperkte veranderingen. Alleen op tablets worden minder (huiskopìeplíchtigewerken opgeslagen. Bij de

anderen apparaten zien we geen verschillen…

14 | Aantal thuiskopíewerken dat per persoon op maandbasis word! opgeslagen, per apparaat

apparaat 2017 2016 2015

tnuiskopïeplichtige thuiskopíeplichlìge thuiskopieplichtige
werken p.p.p.m. werken p.p.p.m. werken p.p.p.m.

: desktop pc en notebook 12.6 13.9 15.5

: externe harde schijf of NAS 4‚e 6.4 4.9

= tablet —— 2,1

: e-reader 0.6 0.8 1.0

smartphone 7.8 7.8 2.8

draagbare mediaspeler 1.1 1.5 1.1

: harddiskrecorder 1.7 2.4 1.8

= settopbox met harddisk 5.26 3.3 3.3

= mediacenter pc 135 1.3 2,7
= opslagruimte ìn cloud 1.2 0.3 1.9

= USB stick 3.0 2.7 2.5

audiosysteem auto met HD 03
- -

smarlwatch 0.1
" '

overig 0.6 1.4 0.7

= totaal 41,3 48 4 40 4

Lsesvoorbeeld: Op een smartphune worden per maand gemiddeld 7.5 (huisknpieplicmige werken opgeslagen.

‘ Van de werken Op deze apparatuur is 54% opgenomen door personen met een televisieabonnemem bii aanbieders die NPVR

diensten aanbieden Deze werken staan dus waarsch�nlijknîeî npgeslagen op de apparatuur maar op de cîouddìensl van de aanbieder.

@ Kantar Public \ Prívékopiéren—-edilie 2017 \ H3437 27juîi 2017 18



Wanneer we de gemiddelden per persoon per maand exìrapoleren naar alle Nederlanders op maandbasis.

ontstaat het volgende beeld.

15 | Aantal thuiskopíeplichrigs werken dat in totaal in Nederland op maandbasis wordt opgeslagen, per apparaat

apparaat 2017 2016 2015

thuiskopieplïchfige !huiskopieplichlige thuiskopìeplichlige
werken p p.p.m. (x mm.) werken p.p.p‚m‚ (x mln) werken p p.p.m‚ (><mln.)

= desktop pc en notebook 1923 210.5 228.7

= externe harde schijf of NAS 70_4 975 72.6

= tablet __ 30.3

e=reader 9.9 12.8 15.0

smartphone 119.1 118.0 41.9

= draagbare mediaspeler 17‚5 23_4 15.7

: harddiskrecorder 26.6 36.7 27.2

= settopbox mel harddïsk 79.2 50.7 45.9

= mediacenter pc a‚o 19.4 39.3

: ops1agruimte in cloud 19,1 4‚4 28.1

= USB stick 45.8 40.8 37.8

= audiosysteem auto met HD 45
-

-

: smartwamh 2‚0
> ’

= overig 9.5 21.8 10.2

: lotail 630,6 735,1 588,9

Leesvonrbeeld: Op alle draagbare mediaspelers gezamenl�kworden per maand 17.6 miljoen werken opgeslagen

Tot slot kijken we naar het aantal thuiskopieplìchtige werken dat per maand per apparaat (in

tegenstelling tot het aantal werken per persoon. zoals in tabel 14) wordt opgeslagen.

16 | Aanl&l thuiskapíewerken dat per apparaat op maandbasis wardt opgeslagen

apparaat 2017 2016 2015

thuiskopieplich!igè !huiskapieplichtrge lhuiskopìeplichtige
werken per apparaat p.m. werken per apparaat p.m. werken per apparaaî p‚m.

: desktop pc en notebook 11.8 12.1 13.5

- externe harde sch�fof NAS 9.5 12.3 10.7

= tablet 2.7 10.3 5.3

= e-reader 2.9 4.7 6.8

= smaflphone 7.6 7.3 3,9

= draagbare medwaspeler 4.7 6.3 3.2

= harddiskrecorder 11.8 14.3 10.2

: settopbux met harddisk 22.7 14.4 21.4

= mediacenter pc 10.0 24.3 31 ‚5

opsìagruvmle in cloud

USB stick 3.9

audiosysteem auto met HD 6.2

: smartwatch 12.4

Leesvoorheeld: Per smanphone worden per maand gemiddeld 7,5 lhuiskopleplichlige werken opgeslagen.
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5. Opgeslagen werken

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de werken die per maand worden opgeslagen ln deelonderzoek 3 is

ingegaan op wat ap het moment van meten in totaal op de apparatuur sîaat opgeslagen. Dit is ook in

eerdere jaren en omdat dit op dezelfde manier is gebeurd kunnen de resultaten worden vergeleken.

We kijken in dit hoofdstuk eerst naar de afzonderlijke apparaten. Dit zijn immers de informatiedragers

waarop de thuiskopieheffing van toepassing is‚ Daarna gaan we in op de vraag welke algemene trends we

zien in de opslag van werken op apparatuur.

5.1 Aantal werken per apparaat

We kijken eerst naar het aantal werken dat gemiddeld op elk van de apparaten in het onderzoek staat

opgeslagen.

17 | Totaal aantal werken dat per apparaat staat opgeslagen

Apparaat 2017 2016 2014

werken werken werken

em e em

desktop mobile medlacenler 1.145

externe harde sch�f __ 995

= tablet 93 84 146

: e-reader 97 95 101 149

= smartphone 90 109 113 102

= draagbare mediaspeler __ 602 682

_ harddiskrecorde! 60 58 88 67

settopbox met harddlsk 217 20 33 20

= externe harde sch�f+ NAS‘=i 733 - »
-

= USB stick >=8GB 69 —
—

_

= audìosystesm auto met HD 496 - - -

= smartwatch 40 —
»

-

Leesvonrbeeld: Op een externe harde sch�fslaan gemiddeld 537 werken, significanlminder (rood gearceerd) dan in 2016 (763)

Ten opzichte van 2016 staan er minder werken opgeslagen op desktop pc's, notebooks en mediacenter

pc’s. Het gaat hierbij vooral om muziek afkomstig van îorrentsites e.d. Ook op externe harde schijven en op

draagbare mediaspelers staan minder werken opgeslagen. Ook hier is de teruggang vooral toe te schrijven

aan muziek, echter hier gaat het vooral 0m muziek waarvan de gebruiker de originelen zelf heeft verkregen

’ Van de werken opgeslagen op deze apparatuur is 26% opgenomen m‚ aanbieders met NPVR dxenslen‚ Deze werken s\aan dus

waarschijnl�knìe\ opges\agen op de apparatuur maar up de clouddiensl van de aanbieder.

'
Bij deze meting is ook de NAS (Nelwork Al\ached Storage) meegenomen We hebben deze ondergebracht bij de externe harde sch�f

Hierdoor zijn de resultaten echierniel meergoed te vergelijken met eerdere mefmgen. Om die n is in deze nahe! in ri) 2 de externe

name schijf weergegeven zonder de NAS (die kan worden vergeleken met de externe harde schijf in eerdere jaren) en m nj 9 is de

combinatie exxeme haffie sch�Í-NASweergegeven
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18 | Percentage thuiskopiep/ichtígewerken

apparaa( 2011 2016 2015 2014

(huiskopieplichtig !huìskopieplichtig lhuiskopieplichlig thuiskopiepììchlig
% % % %

desktop mobäle med|acenter 60 59

externe harde schijf 71 74 60 62

= tablet 67 67 58 71

: e-reader _ 28 37

= smartphone _ 63 50

: draagbare mediaspeler 75 76 66 74

= harddiskrecorder 76 60

settopbox met harddisk — 61 35

externe harde schijf + NAS 75
- _

-

: USB stick >=6GE 73
- -

_

= audiosysteem auto met HD 54
_

- .

— smarlwatch 59
- .

-

Leesvnol’beeld: Op een e-reader is gemiddeld 54% Van de werken Ihuiskcpieplichlig. significantmeer dan 'm 2015.

Ten opzich(e van 2016 is het lhuiskapieplichtig percentage op een aantal apparaten toegenomen: desktop

pc's, notebooks en mediacenter pc's, e—readers, smartphones en op settopboxen me1harddisk‚ Dit wordt

vooral veroorzaakt door een afname van opgeslagen Werken afkomsîig van torrents, peer lo peer netwerken

en dergelijke en een toename van werken waarvan de originelen door de gebruiker zelf zijn verkregen.

19 | Aantal thuiskopíeplichtige werken per apparaat

Apparaat 2017 2016 2015 2014

thuiskopieplichtige thuiskopieplichlìge thulskopiêplìchtlge !huiskupiephchlrge
werken (gem ) werken (gem.) werken (gem.) werken (gem.)

= desktop mobile mediacenter 375 423 367 670

: externe harde schijf __ 439 516

= table! 62 57 56 1 04

e-reader 52 44 28 55

smartphone 74 85 72 61

= d(aagbare mediaspeler __ 395 508

= harddiskrecorder 45 50 67 40

: settopbox met harddisk 199 15 20 17

= externe harde schijf + NAS 551
-

- -

: USB stick >=BGB 51
- -

-

: audiosysteem auto met HD 417
»

- _

= smartwatch 24
-

- -

Leesvnorbeeld: Op een smanwatch slaan gemiddeld 24 |hmsknpiepìichtìge welken.

warschijnl�kniet opges1agen op de apparatuur maar op de clouddiensl van de aanbieder
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Bij de e>derne harde schijven en bij de draagbare mediaspelers is het aantal opgeslagen lhuìskopieplichflge

werken significant gedaald Bij de andere apparatuur z�ner geen significante verschillen ten opzíchte van

2016‚

In combinatie met het bezit van apparaîuur (voor de trends hierin, zie hoofdstuk 1), kunnen we de volgende

doorvertaling maken naar het totaal aanîaì werken dat op deze apparatuur staat opgeslagen

20 1Thulskopíeplichlige werken opgeslagen op alle apparatuur

apparaat 2017 2016 2015 2014

lhuiskop1epllchtigê |huiskopìeplichtige lhu|sknpiepllchtige thuwskopiepllchlïge
werken (x mln.) werken (x mln.) werken (x mln.) we(ken (x m1n‚)

: desktop mobile med|aoenter e_4e7 7_577 5 306 12.682

= externe harde sch�f 2 813 4463 3 393 4.191

= table! 600 547 481 593

: e»reader 176 121 68 121

: smartphone 1.164 1.375 1.003 665

draagbare mediaspeler 1.335 1.300 1 502 2476

harddisk1ecorcla 104 128 203 102

: settopbox rnel harddisk 661“ 52 73 36

externe harde schijf + NAS 4_55g
_ . .

USB stick >=BGB 593
‘

' '

= audiosysteem auto met HD 321
_ . .

: smartwatch 4
' ' “

Leesvnorbeeld: Op a1le draagbare med1aspe1ers gezamenl�ksxaan 1,4 miljard werken opgesiagen‚

5.2 Aantal GB per apparaat

In de vorige paragraaf hebben we de opslag uitgedrukt in werken. In deze paragraaf k�kenwe naar de

resuìtaten uìlgedrukt in capaciteìt (gigabytes — GB). Om dit te kunnen doen is in kaan gebracht hoeveel

capaciteit nodig Is voor het opslaan van de verschillende soorten werken. Als bijlage b�dit rapporî is een

tabel opgenomen waarin de ontwikkeling hierin in de afgelopen jaren is weergegeven. Voor de resultaten is

vooral van belang dat de capaciteit benodigd voor het opslaan van muziek gestaag toeneemt. Doordat hier

steeds meer capaciteit voor nodig is, zien we de afname van het aantal opgeslagen werken rnaav beperkt

terug in de resultaten uitgedrukt in GB. We zien alleen een significante afname van het aanla1 opgeslagen

werken op desktop pc's‚ notebooks en media center pc's.

Deze toe- en afnames worden vooral veroorzaakt door speelfilms. die relatief veel capaciteit in beslag

nemen. Op desktop pc's‚ notebooks en mediacenter pc's staan vergeleken met 2016 minder speelfilms

opgeslagen

‘“ Van de werken opgeslagen op deze apparaluur is 26% opgenomen bij aanbieders met NPVR d|enslen. Deze werken slaan tius

waavschunluk niet npges1agen op de apparaxuur maar op de clouddienst van de aanbneder.
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21 | Totaal aantal GB datpsr apparaatstaal opgeslagen

apparaat 2017 2016 2015 2014

GB GE GB

ern. El'l’l. em

desktop mo e med center 37 9

exîerne harde sch�f 29.3 30.1 35.8

= table! 2,5 1.8 2.9

= e-reader 0.3 0,3 0.4

= smartphone 1.3 1.4 1.7 1.2

= draagbare mediaspeler 10.8 12.1 9.6 8,7

= harddiskrecorder 28.9 30.1 31.6 24.0

= settopbox met harddlsk 23.2“ 24.6 25.5 21.6

—

externe harde sch�f+ NAS 38.1 .
. .

= USB stick >=SGB 2.3 . .
_

= audìosysleem auto met HD 6.2 . . _

= smarlwalch 0,7 - - -

Leesvonrheeld: Op een Seflopbox met name sch�fslaat gemiddeld 23.2 GB aan werken opgeslagen

Net als bij de resultaten uitgedrukt Zn werken. zien we ook als we de resultaten in GB uitdrukken op

meerdere apparaten een (oegenomen percentage thuiskopieplichtig. Ook hier wordt dit in de meeste

gevallen wordt veroorzaakt doordat torrents en peer te peer netwerken minder vaak als bron zijn gebruikt.

terwijl vaker kopìeën van zelf gekochte of verkregen werken z�nopgeslagen.

22 [ Percentage (huiskopieplichflge werken (GB)

apparaat 2017 2016 2015 2014

thuiskopieplìchtig \huiskopìepìichlig thuiskopìeplichtig lhuìskupieplìchlig
% % % %

desktop mo |e medlaoenter 46 40

= eemehardescmf —- aa «

= labiel 64 62 43 62

smannhane — 45 ss

= draagbare mediaspeler _ 55 70

= harddiskrecorder 92 92 54 85

“

settopbox met harddisk 92 90 82 88

= externe harde sch�f+ NAS 53
. . .

= USB stick >=BGB 51
.

_ .

"

audiosysteem auto met HD 35
. .

.

= smartwatch 53
. . .

Leesvuorboeld: Van alle werken op smartphones (uìtgedrukl ln GB) is gemiddeld 82% lhuiskopieplichlig.

Kijken we naar het gemiddeld aantal GB thuiskopieplichtig per apparaat. dan zien we alleen bij desktop pc’s.

notebooks en media center pc's een afname. Bij de overige apparaten is het aantal opgeslagen GB niet

significant gewijzigd.

" Van de GB opgeslagen op deze apparatuur is 42% opgenomen hi; aanbieders met NFVR dìenslen. Dae werken slaan dus

waarschijnl�kniet opgeslagen op de apparatuur maar op de cluuddlenst van de aanbieder‚
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23 | Aantal thuiskopiep/íchtr'geGB per apparaat

apparaat 2017 2018 1015 2014

lhuiskopieplichtlge lhuiskopiepììchflge thuiskopieplìchtìge (huiskopieplichtige
GB em GB em em GB em

desktop mo !e med center 1 9 1 1

= externe harde sch�f 16‚1 13,1 151 1418

= tablet 1,6 1_1 1,3 1‚B

: e—reader 02 012 0.1 0,2

= smartphone 13 519 0,8 0.6

= draagbare mediaspe!er 7‚9 7,4 52 6.1

= harddiskrecovder 255 277 26,7 20,4

= settupbox met harddisk 21‚412 2271 210 1819

= externe harde sch�f+ NAS 22_5
- - _

= USB stick >=sea 1,5
. . _

: audiosysteem auto met HD 53
_ _ .

= smartwatch 0‘3
_ _ _

Leesvonrbeeld: Op een USB slìck van ses 01 meers1aa1 gemiddeld 1‚ssa aanthuvskupíephchligewerken upges!agen

In de tabel op de volgende pagina weergegeven welk beeld ontstaat als we deze gemiddelde aanlallen

vermenigvuldigen met het bezit van apparaten in Nederland.

24 | Thurskapieplichlíge werken opgeslagen op alle apparatuur {GB)

apparaat 1017 2016 2015 2014

thuvsknpiephchflge thuiskopiepüchlìge thulskopiephchlìge thulskopiephchtige
(38 (x mln ) GB (xmln.) GE (><mln ) GB (Xmln)

= desktop mobile medwacenter 155 236 256 287

: externe harde sch�f 119 144 118 101

: tablet 16 11 11 10

: evreader 1 0 0 0

= smartphone 15 15 11 7

= draagbare mediaspeler 29 27 20 30

= harddiskrecorder 50 71 81 53

: settopbox met hardd<sk 7513 78 77 41

= externe harde sch�f+ NAS 132 _ _ _

: usa shck >=BGB 17 . . .

= audiosysteem auto met HD 4
_ . _

: smartwalch u _ . .

Leesvoorbaeld: Op alle \able1s gezamen1�kstaal 16 miljoen GB aan werken opges\zgen.

'2 Van de GB opgeslagen op deze apparatuur is 42% ngenumen …,aanbìeders me1 NPVR diensten Deze werken slaan dus

waarschijnlijk niet opge51agen op de apparatuur maar op de clouddìensl van de aanbieder.

" Van de GB npges\agen op deze apparatuur is 42% Opgenomen n�aanbieders mel NPVR diens1en‚ Deze werken staan dus

waarschìjnìiik niel opgeslagen op de apparatuur maar op de c1ouddxensc van de aanbieder,
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5.3 Trends in opgeslagen werken

Wat betekenen deze trends voor de uitkomsten op totaalniveau? In tabel 11 staat het gemiddelde aantal

opgeslagen werken weergegeven op alle apparatuur die in het onderzoek is meegenomen.

Vergelijkbaarheìd. De vergelijkmg mel eerderiaren is wat moeilijker te maken dan in eerdere jaren‘ omdat er in 2017

meuwe apparaten in het onderzoek zi)n betrokken: de smartwetches‚ audiosystemen … auto's en de USB sticks van

SGB. Deze toevoegingen bl�kenechter slechts beperkte invloed te hebben op de resultaten np totaalniveau. Ter

i1lustratie: (ellen we alleen de apparalen mee die in 2016 ook in het onderzoek zaten, dan komt het gemiddeld aantal

opgeslagen werken op totaalniveau uit op 281. Met de nieuwe apparaten erbij is dit gemìddelde 274. We hebben er

daarom voor gekozen om in de overzìchlen de nìeuwe apparatuur mee te nemen In gevaìlen waarïn de meuwe

apparatuur grote inv4oed heeft wordt daar in de tekst melding van gemaakt

25 | Opslag per apparaat, gemiddeld over alle apparaluur en uitgedrukt in werken

soort werk werk 2011 2016 2015

werken em werken werken em

muziek nummer 239

: luisterboeken luisterboek <1 <1 1 1

= radioprogramma's uitzending <1 <1 <1 <1

televisieseries aflevering __ 3 5

: documentaires uitzending <1 <1 <1 1

= anderetv-programma's uiuending <1 <1 <1 <1

: muziekvideo‘s video 1 1 1 ‘2

: intemetvideo‘s vìdeo <1 <1 1 1

: e—books e-book 1e 19 27 59

informane uit publicaties pagina 7 6

Leesvnorbeehi: Op een apparaat staan gemiddeld 176 muzieknummers. In 2016 waren dit 242 muzieknummers.

Het aantal opgeslagen muzieknummers, speelfilms, televisieseries. games en afbeeldingen is ten opzichte

van 2016 afgenomen, Dit is de voortzetting van een trend die we sinds 2014 zien‚ Het aantal opgeslagen

publicaties neemt daarentegen in de tijd toe.

Uitgedrukt in GB is het beeld anders, vanwege de toegenomen benodigde capaciteit voor de opslag van

werken, Hierdoor wordt de afname die we zien als we de resultaten uitdrukken in werken, gedempt.

Uitgedrukt ìn GB zien we een afname van speelfilms en afbeeldingen en een toename van documentaires

en games. Omdat audiovisuele werken veel geheugencapacìteit vergen. werken beperkte toe en afnames ìn

opgeslagen werken sterk door in de resultaten.
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26 | Opslag per apparaat, gemiddeld over alle apparatuur en uitgedrukt in GB

soortwerk werk 2017 2016 2015 2014

GB (gem.) GB (gem) GB (gem.) GB (gem.)
: muziek nummer 2.2 2.3 2,3 3,7

: Vuískerboeken luisterboek <o_1 <0_1 <o‚1 <o‚1

: radioprogramma's uhzending <o‚1 <o‚1 <o‚1 <0,1

: speelfilms speelfilm __ 10,3 10,1

= televisieseries aflevering 2_3 2,1 3,9 4‚4

= documentaires uitzending __ 0,4 0,5

: anderetv-programma‘s uitzending 0,6 0,6 0,5 0,5

: muziekvideo’s video 0,3 04 0,5 0,5

: internetvideo's video <0‚1 0,1 0.2 0,2

: e—bocks e-baok <0,1 o,o 0.1 0,1

= afl)eeldingen' afbeelding _— o_4 u_4

infomatie uit publicaties pagina <o‚1 0,0 0,1 <o‚1

totaal 188 207

Leesvoorbeeld: Op een apparaat staan gemlddeld 4,6 GB aan speelfi‘ms. In 2016 was dit 8,1 (35.
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5.4 Trends in herkomst en aandeel thuiskopieplìchlìg

Kijken we naar de herkomst van werken, dan zien we dat er minder werken staan opgeslagen waarvan de

gebruiker de originelen zelf heeft gekocht of gekregen en daarnaast dat het aantal opgeslagen werken

afkomstig van torrents en peerto peer netwerken sterk is gedaald. Het gaat in beide gevallen vooral om

muziek. Daarnaast zien we wat minder werken afkomstig van sociale media (afbeeldingen) en uit appstores

of playstores. We zien geen sterke veranderingen in de opslag vanuit onbetaalde streams (bijvoorbeeld

Youtube) Bij de betaalde streams zien we een toename op de lange termijn‚ maar geen significante

mename sinds 2016.

27 | Gebruik van herkomstcategorieén ten opzichte van eemerejaren, uitgedrukt in werken

soort werk 2017 2016 2015 2014

werken ern werken em werken em werken ern.

elen gekocht op (:d/dvd 91 182

= online gekocht 13 19 15 21

= betaalde dawnload streaming dienst 26 21 21 18

= bestaande collectie gedigibahseevd 32 38 35 74

= originelen gekregen __ 15 32

= download podcast/vudcast <1 <1 <1 2

‚= download YouTube 7 7 12 10

= download Playlube‚ iTube <1 <1 - _

= downloads andere bron mettoestemming 4 3 6 7

: download rechtenvrije collectie 2 3 3 11

: download îorrentsite etc‚ __
'

53 140

= downïoad streaming media onbetaald 2 1 5 3

= andere downìoad\rìp\opname internet 13 17 23 22

= via sccial media __ 10 e

= kopie gemaakt door vrienden/kennìssen 20 22 24 28

= kopie zelfgemaakt geleende ariginelen 6 7 € 34

: verkregen via vrienden of kennissen 1 1 1 1

= zelf gemaakt materiaal __ 3 6

= gehuurd en toen gekopieerd 2 2 2 3

: opname rtv Z 3 4 5

: uilapps1ore

: herkomstonbekend

Leesvoorheeld: Op een apparaat staan gemxddeld 25 werken aíkomshg van torrents, peer te peer netwerken en

dergel�ke In 2016 waren dit 55 werken.

Uitgedrukt in GB is het beeld overeenkomstig. We zien hier ook een afname van he( aantal werken dat is

opgenomen van radio en televisie. Het gaat hier vooral om speelfilms en televisieseries
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28] Gebruik van herkamstcafegon'eën ten opzichte van eerdere jaren, uitgedrukt in GB

soort werk 2017 2016 2015

"

u

n

Leesvoerheeld: Op een apparaat slaat gemiddeld 2,4 GB afxomsîig van een torrenìsì

originelen gekocht up odldvd

online gekocht

betaalde download streaming dìanst

bestaande collectie gedigitaliseerd

originelen gekregen

down!oad podcasf/vodcast

download YouTube

download Playtube, ìTube

downloads andere bron meltoestemming

downluad rechtenvrije collectie

download torrentsi(e etc.

downlnad streaming media onbetaald

audete download\rip\opnama internet

via social media

kopie gemaakt door vriendsn/kennissen

kopie zelfgemaakt geleende originelen

verkregen via vrienden of kennissen

zelf gemaakt materiaal

gehuurd en toen geknpieerd

opname nv

uit appstore

herkomst onbekend

totaal

GB em‚ GB arn.

2,1

0,6

1,4 1.3 1,3

0,5 0.5 0,6

<0.1 <0.1 0,0

0.3 0,3 0,5

<0,1 <u,1

0,1 <0.1 0,1

0,0 <0.1 0.0

0.1 0.2 0.8

0.3 0,4 1,6

0.1 0,2 0,1

0,1 0.2 0.2

<0.1 <0.1 0,1

0,3 0.2 0,4

0,1 0.1 0.1

__
0.1 0,2

0,5 0,9
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0,1

0,5

0.1

0,1

7,5

0,3

0.8

<0.1

0,7

0,4

0,0

0,4

0,1

1,2

. In 2016 was dit meer, namelijk 3,6 GB,
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Deze toe- en afnames kunnen gevolgen hebben het percentage van de opgeslagen werken dat

thuiskopieplichfigis. Zoals uit onderstaande tabel bl�kt,neemt het thuiskopiepiichtig percentage in de tijd
(oe. In 2016 speelde de gewijzigde definitie van thuiskopieplichtige werken (als gevolg van de Copydan

uitspraak) hierb�een rol. We zien echter ook nu een toename van het percen(age van de werken dat

thuiskopìeplichtìgìs. Van alle opgestegen werken is dit 74 procent, Van alle opgeslagen GB is dit 66%.

29 | Thuiskopieplr'chtígpercentage len opzichte van serdsmjaren

soort werk werk 2017 2016 2015 2014

% % % %

muziek nummer 62 61

= luisterboeken Iuisterbnek 36 47

= radioprogramma's uitzending — 5e 73

= speelfilms speelfilm 60 59 47 41

= televisieseries aflevering 46 33

= documentaires uitzending ez 59

= anderetv-programma's uitzending 79 85

= muziekvideo's video 42 65

= imemetvìdeo’s video 39 54

= e-books e-bouk 29 38

= afneeldingen* afbeelding 72 78

= informatie uitpublicah'es pagina 40 36

: !otnl(werken) eo “61

= totaal(GB) 50 46

Laasvoarhaeld: Van alle opgeslagen e»books is 43% Ihuìskopìeplichlig.Dit is meer \!an in 2016 (36%)‚

Er staan minder werken op apparatuur opgeslagen, maar een îoegenomen aandeel is thuiskopieplichtig. Dit

betekent dat het aantal thuiskopieplichtige werken minder is afgenomen dan het totaal aantal werken. We

zien dat er vooral minder 1huîskopieplìchlìgemuziek en afbeeldingen staan opgeslagen.
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30 | Thuiskopíep/ichfigewerken ten opzichte van eerdere/aren

soort werk werk 2017 2016 2015 2014

1huiskopieplichugs Ihuiskopieplicmige lhuiskopìep1ichhge thuiskopieplichtige
werken em werken em werken we(ken em

mu ek nummer 143 265

= luisterboeken luisterboek <1 <1 <1 <1

= radioprogramma's uitzending <1 <1 <1 <1

= speelfilms speelfilm 2 2

= televisieseries aflevering 1 2

= documentaires uitzending <1 <1 <1 <1

= anderetv-progmmma’s uitzending <1 <1 <1 <1

= muziekvideo's video 1 1 1 1

= inlemetvideo's video <1 <1 <1 1

= e-books e-book 7 7 s 23

= afbeeldìngen” afbeelding 51 51

= infomatie uit publicaties pagina 2

Leasvuol'heeld: Op Een apparaat slaan gemiddeîd 49 Ihulskopieplichtige afbeeldingen. In 2016 waren dit 64 Ihuîskopieplìchtige

aíbeeldìngen,

31 | Thuiskopieplichtr'ge GB !en apzichle van eerderejaren

soortwerk werk 2017 2016 2015 2014

(huiskopìeplichllge (huiskopieplicmige thuiskopieplichhge |huiskopieplichtige
GE (gem.] GB (gsm,) GB (gem.) GB (gem.)

= muziek nummer 1,7 1,6 1,4 2,3

= luisterboeken |uisterooek <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

= radioprogramma's uitzending _ <0.1 <0.1

= speelfilms speelfilm _ 4,9 4,2

= te\evisìeseries aflevering 1,5 1,2 1,8 1,4

= documentaires uitzendlng __ 0.3 _
0,4

= anderetv-progmmma‘s uitzending 0,4 0,5 0,4 0,4

= muziekvideo's video 0,2 0,2 0,2 0,4

= imernelvideo's video __ 0,1 0.1

= e-books e=book <0,1 <0‚1 <0,1 <0.1

= a1beeldingen' a1beelding__ 0,3 0,3

infcrmalìe uil publicaties pagina <0,1 <0.1

Leesvaorbeeld: Op een apparaat S'aa( gemiddeld 0.3 GB thuiskop>eplichlige afbeeldingen. In 2016 was dit D,4 GB,

Uitgedrukt in GB is het beeld diffuset We zien bij sommige werken een toename in het aantal

thuiskopìeplìchtigeGB‘s: radioprogramma's, documentaires en informatie uit publicaties. Bij andere werken

zien we dat het aantal thuiskopìeplichtige GB is afgenomen. Hierbij gaat het om speelfilms, ìntemetvideo‘s

en afbeeldingen
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Wanneer we de gemiddelde aantal1enthuiskopieplichtige werken per apparaat vermenigvuldigen me1he1

aantal apparaten in Nederland. onts1aa1 een beeld van elke thuiskopìeplichîigewerken in Nederland Deze

aantallen zijn in anderstaande tabel weergegeven.

32 | Thuiskopiepllchtlge werken, taleal over alle apparatuurin Nederland

soortwerk wark 2017 2016 2015 2014

werken (x mln.) werken (x mln,) werken (><mln ) werken (x mln )
= muziek nummer 10.353 11.059 9010 14.655

: luisterboeken luisterboek 15 15 13 21

= radioprogramma’s uitzending s 4 5 20

= speelfilms speelfilm 93 112 114 125

= televisieseries aflevering 51 68 71 91

= documentaires unzendmg 20 14 14 19

: anderelwprogramma's uitzending 17 13 19 22

: muziekvideo's video 47 33 33 71

: mternetvidea's video 13 17 25 34

= e-books e-book 512 430 466 1.247

= afoeeldingen" afneelding 3.731 4.101 3117 4477

= infomatie ui1publicahes pagina 572 294 161 124

= totaal 15.441 16.164 13.047 20306

Leesvnorheeld: Dp al1e apparatuur … Nederland s\aan 47 mí�oenmuziekvideo‘s. In 2016 Waren d1133 m|1joen muziekvideo's.

In deze tabel zorgen de nieuwtoegevoegde apparaten voor hogere aantallen. Als we het totaalvo1urne

alleen berekenen op de apparatuur die ook in vorige jaren is meegenomen. kom! hetto1aal aantal werken in

plaats van op 15,5 miljard ui1 op 12.8 miljard Hetzelfde ge1dt voor de resultaten ui1gedrukt in GB. Zouden we

uitgaan van ui1sluilend de apparatuur die ook in 2016 is meegenomen. dan komt he1totaaì aanlal GB nïe! ui1

op 581 miljoen. maar op 497 miljoen.
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33 | Thuiskopieplmhhgs GB, [area! over alle apparatuur/n Nederland

soort werk werk 2017 2016 2015 2014

GB (xm…) GB (x mln.) GB (xmln.) GB (x mln)
= muziek nummer 127 105 55 125

= íuisîerboeken 1ulsterbuek 2 2 0 2

= radioprogramma's uitzending 1 0 0 2

= spee1films

'

speelfilm 205 309 296 231

= televisieseries aflevering 111 74 105 50

= documentaires uitzendmg 31 13 15 20

= anderetv-pmgramma’s uitzending 33 31) 25 22

= muziekvideo's video 17 1e 12 19

= internetvideu's video 1 3 5 5

= e-bocks e-book 1 1 1 2

= afbeeldingen‘" albeelding 21 24 19 19

= infomatìeuìtpubllcatues pagìna 2 D 2 0

: totaal 555 5827 573 528

Leesvnorhzeld: Op een apparaal staan gem1dde!d 127 muzieknummers. In 2016 Wren d|1 105 muzieknummers

5.5 Opslag bij clouddiensten

In paragraaf 3.4 gingen we in op de vraag hoeveel bezitters van apparatuur gebruik maken van

clouddiensten. In deze paragraaf beschr�venwe hoeveel werken via clouddiensîen worden opgeslagen door

middel van automatisch synchroniseren We concentreren uns daarbij op bezítters van pc/notebooks,

tablets, e-readers en smartphones en gaan uit van de geëxlrapoleerde gegevens naar de gehele

Nederíandse markt
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34 | Aantal werken dat automatisch Via clouddiens!en ward! gesynchroniseerd, per apparaat

apparaa( op device automatisch synchronlseren khuiskopieplichtìge kopieën

werken werken werken

(><mln.) %“ (x mln ) % (><mln.)

. desktop mobile mediacenter 8 951 14 1155 77 974

. tablet 900 24 213 59 125

. e-reader 326 e 19 ss 11

| smartphone
1 408 26 372 76 282

' totaal 11.585 15 1.869 74 1.392

GB % GB % GB

(x mln.) (x mln.) (x mln.)

. desktop mobile 259 4 11 79 9

mediacenter

. tablet 24 10 3 56 1

- efreader 1 … <1 64 <1

I smartphone 20 14 3 79 2

‚ …33|
305 5 17 75 12

Leesvoerbeeld: Op a1le lable\s bl| elkaar staan 900 mln werken. Van deze werken warden er 213 mln aulomatisch gesynchroniseerd

me! een cluuddienst. ofwe1 24%. Van deze werken Zijn 125 mln Werken 1hulskopieplichhg (59%)

We zien dat ongeveer kwart van werken opgeslagen op tablet of smartphones worden gesynchroniseerd

met clouddiensten zoals iC|oud. Google Drive. Dropbox en Skydrive. Bij desktop/mobile pc's en

mediacenters is dit 14 procent en bij e<readers is dit circa 5 procent Het percentage lhu|skopieplìchtige

werken dat b�deze diensten wordt opgeslagen varieert van circa 6010175 procent. De meeste

thuiskopieplichtige werken worden via desktop/mobiìepc's gesynchroniseerd

Vooral muziek, e-books en afbeeldingen worden gesynchroniseerd met cloudd1ensten. Het gaat dus om

werken die relatief weìnig capaciteïl in beslag nemen. Daarom is het percentage dat wordt gesynchroniseerd

uitgedrukt in GB lager. Ook hier zien we dat de meeste gesynchroniseerde GB's afkomstig zijn van

desktop/mobile pc‘s‚

Afbeeldingen worden heì meest worden gesynchronìseerd. gevolgd door muziek. Deze twee calegori n

vertegenwoordigen samen 96% van de gesynchroniseerde thuiskopieplichtige werken. Ook uitgedrukt in

GB's vormen muznek en afbeeldingen het grootste aandeel gesynchroniseerde thuiskopiep1ichtige werken.

“ Deze percentages kunnen iels afwijken van de psrcenlages personen die gebruik maken van au1uma1isch synchroniseren zoals

weergegeven op pagina 11‚ De hier weergegeven percentages zijn niet gebaseerd op he\ aanlal personen, maar up ne1 aanlal werken

dat wordl gesynchraniseerd.
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35 | Aantal werken dat automatisch Vía clouddienslen word! gesynchroniseerd, per soort werk (werken)

soort werk werk op devices s;:ê:ïïiîíìn (huis!;(ìpEiieeïífhflge
werken werken werken

(><mln‚) % (><mln ) % (><mln)

= mUZÌ€k nummer 6681 10 651 79 512

= Iuislerboeken luisterboek 15 11 2 63 1

= radioprogramma’s uitzending @ 1 <1 40 <1

= speelfilms speelfilm 46 1 <1 7e <1

= televisieseries aflevering 30 <1 <1 100 <1

= documentaires uitzending 9 2 <1 94 <1

= andere tv—programma's uitzending 4 7 <1 22 <1

= muziekvideo's video 45 1 1 09 1

= internetvideo's video 16 1 <1 72 <1

= e-books e—book ges 5 50 59 29

= afbeeldingen“ afoeeîding 3031 35 1.065 77 823

: informane uìtpublicatìes pagina 533 15 100 26 26

= ÎÛÌEB| 11.585 16 1.869 74 1.392

Leesvourheeldz Gp a1le apparaten staan 48 mm. muzxekvideo's Van deze v1üen's word! er 1 mln. (1%) aulomatwsch gesynchroniseerd

met een clouddienst. Van de gesynchroniseerde muziekvideo‘s zijn er 1 mln (huiskup1ep1ichkig.

36 1Aantal werken de! au!amalisch via c/ouddr'ensten wordt gesynchroniseen1, per sour! werk (GB)

soort werk op devlces s;r‘ï:ïïlîíìn !huiskopieplichtîge kopieën
GB % GB % GB

(><mln.) (><m1n ) (><mln.)

= muziek nummer 32 10 e 79 6

= 1uìster‘ooeken Juxsterooek 2 11 <1 e3 <1

= radìoprogramma's uitzending 0 1 <1 40 <1

= speeìfi1ms speelfilm 104 1 1 75 1

= televisieseries aflevering 54 0 <1 100 <1

= documentaires uitzending 14 2 <1 94 <1

= anderetwprogramrna's uitzending 7 7 <1 22 <1

= muziekvideo’s video 17 1 <1 89 <1

= internetvideo's video 2 1 <1 72 <1

= e»books e=book 3 5 <1 59 <1

= aîneeldingen" afbeelding 17 35 e 77 5

= …formatie ui(publlcaties pagina 3 15 <1 zs <1

= totaal 305 5 17 75 12

Laesvoorbeeld: Van de 17 mil]uen GB afbeeldingen worden er 6 mln. (35%) autumalisch gesynchroniseerd me1 een c1ouddiensl‚ van

de gesynchroniseerde afbeeldmgen z�ner 5 mln1huisknpieplichlig.
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5.6 Belangrijkste trends per apparaat

Tot slot beschrijven we de belangrijkste trends per apparaat

Personal computers, mobile computers en mediacenters

- Bezit: het aantal desktopcomputers in Nederlandse huishoudens IS neemt in de laatstejaren

gestaag af. Er zijn thans 5,8 miljoen pc's in gebruik Het bezit van notebooks is vooralsnog conslam

(10,6 miloen). Het aantal mediacenter pc's bedraagt 0.8 miljoen.
- Opslag van werken: op deze apparaten worden in vergelijkïng mel de vorige meîing minder

muzieknummers en afbeeldingen opgeslagen. Bij muzieknummers gaat het hierbij vooral om werken

verkregen uit torrents en peer !o peer netwerken.

Externe harde schrijven

- Bezìt: ten opztchle van 2016 is het bezit van externe harde schijven hcm afgenomen. Er zijn in 2017

7,4 miljoen externe harde schijven in gebruik.
- We zien vooral een afname van opgeslagen muziek op externe harde schijven, vooral muziek die is

verkregen uit zelf gekochte originelen. Ook staan er minder afbeeldingen en e-books opgeslagen op

externe harde sch�ven.

Tablet computers

- Bezit: het aantal tablets ís stabiel len opzichte van 2016. Er z�n9,6 mihoen tablets in gebruik
- Opslag van werken: Er doen zich geen grote verschillen voor bij de opgeslagen werken op tablets.

E—readers

- Bezit. ten opzichte van 2016 is het aamal e-readers in Nederlandse huishoudens toegenomen (van

2,7 miljoen naar 3,4 miljoen).
- Opslag van werken: ten opzichte van 2016 staan op e—readers wat meer e-books opgeslagen

afkomstig van zelf gekocth originelen.

Smartphones

- Bezit het aantal smar1phones in Nederlandse huishoudens is ten opzichte van 2016 sîabiel op 15.6

miljoen exemplaren.
- Ten opzichte van 2016 staan er wat minder afbeeldingen afkomstig van social media opgeslagen op

smartphones.

Draagbare mediaspelers

- Bezit: het aantal draagbare mediaspeìers is stabiel ten opzichte van 2016 (3,7 miljoen) Op langere

termijn zlen we een afname in het bezìt van deze apparatuur.
- Opslag van werken: vergeleken met 2016 staan er minderwerken opgeslagen op draagbare

mediaspelers Het gaat hierbij voorai om muziek van zelf verkregen originelen. Ook muziek

afkomstig van torrents en peerto peer netwerken is afgenomen, maar in mindere mate,

Harddiskrecorder

- Bezit: het aantal harddiskrecorders neemt langzaam af. Op dit moment zijn er 2,2 miljoen apparaten

in gebruik.
- Opslag van werken: we zien nauwelijks verschilìen ten opzichte van 2016.
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Settopboxen met harde schijf

- Bezi(z ten opzichte van 2016 is het aantal settopboxen met harde sch�fstabiel. Er zijn 3,5 miljoen

apparaten in omloop‚
' Opslag van werken: Ten opzichte van vorige meting zien we geen verschillen in in de opgeslagen

werken op settopboxen.
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Bijlagen

37| Gemiddelde benodigde capaciteit per soort werk

apparaa! 2017 2016 21115 2014

MB MB MB MB

= muziek nummer 12 9 10 5

: luisterboeken Iu|slerboek 109 137 24 85

= radloprogramma's uitzending 66 16 58 76

: 5PESIÜIMS Speelfi1m 2 245 2.760 2.602 1.846

= televlsieseries aflevering 1.830 1.098 1.525 876

= documentaires uitzending 1550 1.316 1.131 1.053

: andere televisieprogremma's uitzending 1.991 1_705 1.396 1.007

= muzlekvideo s v|deo 355 473 373 273

= inlernetvideo s v|dec 108 158 189 191

= ebooks e—book 3 2 2 2

E‘Îâîäè'îïfèììîl'nsaf°ee'dins 6 6 5 4

= mforrnafle uit boeken.
pegma 4 1 11 3

kranten en t||dschnften
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