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Legaal & illegaal T V-aanbod
Het gebruik van legale bronnen
groeit sterk
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Nederland kent na Denemarken het
hoogste gebruik van online legale
aanbod in de EU.
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In 2017 maakte 44% van de
Nederlanders gebruik van legaal
aanbod, tegenover 28% in 2013.
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Door de populariteit van streaming
daalt het gratis downloaden sterk
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Ruim een kwart van de Nederlands maakt in 2017 nog gebruik van de mogelijkheid om
digitale content zoals video of muziek gratis te downloaden. In 2013 was dit nog ruim 40%.
De populariteit van gratis downloaden is de afgelopen jaren sterk gedaald, mede onder
invloed van de opkomst van streaming-alternatieven.
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Nederland heeft een goed
ontwikkeld legaal TV-aanbod
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van de Nederlanders neemt naast het standaard
zenderpakket minimaal één plus- of betaalpakket af.
rapport
Kijkers met een abonnement op pluspakketten
zijn zeer tevreden over hun TV-aanbod.

7,7

7,4 voor kijkers met uitsluitend standaardpakket.

Steeds minder illegale TV-aanbieders

RIP

80%

Afname van de illegale TV-aanbieders sinds begin 2016.
Dit kwam door sommaties, aangiftes en invallen, en een verbod op
mediaspelers met voorgeïnstalleerde add-ons.

Illegaal TV-aanbod verplaatst zich
naar online streams en apps

Illegale TV-aanbieders verleggen focus nu van mediaspelers naar
online IPTV streams en apps in de Android & Windows app stores.

Toenemende verwarring of
aanbod legaal of illegaal is
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In 2016 heeft 21% van de
Nederlanders zich wel eens
afgevraagd of een bron al of niet
legaal was.
In 2013 was dat nog 16%.
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Europol en EUIPO,
2017 Situation Report
on Counterfeiting and
Piracy in the European
Union

TV-Piraterij-keten
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Producent

Criminele
organisatie

Er worden geen
rechten & belastingen
afgedragen.
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Inbreuk maken op intellectueel eigendom,
waaronder TV-piraterij, is een belangrijke bron
van inkomsten voor georganiseerde groepen,
die zich vaak ook bezighouden met andere misdrijven zoals drugscriminaliteit, accijnsfraude en
mensenhandel en witwaspraktijken.
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Content wordt door
criminele organisaties
gestolen van legale
aanbieders.
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Kijker

De consument is
(onbewust) heler
wanneer hij betaalt
voor een illegaal
TV-pakket of voor een
illegale stream.
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Gratis illegaal
TV-aanbod wordt
gefinancierd uit
reclame.

