
Aan het bestuur van Thuiskopie  
 
Ik richt mij tot jullie in verband met het volgende. Er bestaat een groep makers die tot op heden niet 
meedeelt bij de verdeling van collectieve auteursrechtengelden. Het betreft professionele makers 
van 2D en 3D animatieproducties, motion design en professionals die verantwoordelijk zijn voor o.a. 
computer generated images die later worden toegevoegd aan met de camera opgenomen beelden 
(visual effects en 3D toevoegingen van objecten en karakters etc.) et cetera. Deze groep, verzamelde 
zich in DAMD (Dutch Animation & Motion Design) en meldde zich bij Pictoright.  
 
Wanneer het om Thuiskopievergoedingen voor bijvoorbeeld gekopieerde animatiefilms gaat, 
ontvangen op dit moment bijna alle betrokken creatieve professionals een uitkering: regisseurs via 
VEVAM, scenarioschrijvers via LIRA, componisten via BUMA/STEMRA, muzikanten en stemacteurs via 
NORMA. Alleen de makers die verantwoordelijk zijn voor het beeld van deze audiovisuele producties 
ontvangen niets. En dat terwijl juist bij dergelijke werken het beeld een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van het oorspronkelijke karakter van het werk.  
 
Het aantal en aandeel producties waarbij animatie en visual effects een rol spelen neemt toe. Niet in 
de laatste plaats vanwege het commerciële belang, omdat het zich bij uitstek leent voor merchandise 
activiteiten. Het meest zichtbaar in de internationale filmindustrie maar ook in de Nederlandse. Van 
de lijst van internationale films die qua box-office het meest succesvol waren, is het overgrote deel 
een animatiefilm of een film die gedomineerd wordt door visual effects (zoals Titanic en de films met 
de geanimeerde superhelden zoals Transformers of Spiderman of die spelen in een niet bestaande 
wereld zoals Avatar en Harry Potter en Star Wars). In Nederland zagen wij een belangrijke rol 
weggelegd voor visual effects in films zoals Michiel de Ruyter en Publieke Werken.  
 
De animatie-/post-production industrie begint in Nederland een serieus te nemen sector te worden. 
Ik noemde al speelfilms waarin visual effects een prominente rol speelden. In 1983 was Ollie B. 
Bommel’s Als je begrijpt wat ik bedoel de eerste Nederlandse avondvullende animatiefilm. Toen 
kwam er heel lang niets, maar in de laatste jaren nemen de producties in rap tempo toe. Veelal in 
enige vorm van co-productie, maar met een forse Nederlandse artistieke inbreng in het maak-
/aniatieproces: Sprookjesboom (2011) zie ook, Nijntje de Film (2013), Nijntje de film (2013), Pim en 
Pom (2014), Trippel Trappel (2014), Last Haijck (2014), Cafard B/NL (2015), The Red Turtle (2016, van 
de Nederlandse maker/regisseur Michael Dudok de Wit, bekend van de Oscar winnende film Father 
and Daughter, de productie van de The Red Turtle wordt verzorgd door buitenlandse studio’s), 
Woezel en Pip (2016), De dieren uit het Hakkebakkebos (2016, Noorse productie, maar Poppen en 
achtergronden zijn Nederlands), De Kleine Vampier (2017), Agent 327 (2017), Buñuel en el laberinto 
de las tortugas (2018), Roboy (in ontwikkeling), Heinz (2018), De Fabeltjeskrant (2018), De 
Vuilnisheld/Goudheidswaanzin (2019, in productie), Ainbo (2019, Nederlandse inbreng), Waar is 
Anne Frank (2019, in productie), Coppelia (2019, in productie), Waar is Anne Frank (2019, in 
productie), De Vos en de Haas redden het bos (in ontwikkeling), De jonge Vincent (in ontwikkeling), 
Karel & Elegast (in ontwikkeling), Dikkie Dik (Burny Bos, in productie). Zie ook brochure (Animated 
Features from the Netherlands).  
 
Hiernaast zijn er nog tal van series gemaakt of in productie. Zoals bijvoorbeeld Kika en Bob seizoen I 
(26 x 13 min. 2008), Ludovic (26 x 11 min. 2009), Ask Lara (26 x 11 min. 2011), Picnic with Cake (13 x 
5,5 min. 2012), Kika en Bob seizoen II (26 x 11 min. 2014), Nijntje en Konijntje (NTR Het Zandkasteel) 
(40 x 1,5 min. v.a. 2014), Pim en Pom (40 x 5 min. 2014), Nijntjes avonturen (9 x 7 min. heruitgave 
DVD 2015), Wellie Wishers (26 x 10 min.) seizoen I 2016), George & Paul 26 x 11 min. 2016), Nijntjes 
avonturen (9 x 7 min. heruitgave DVD 2016) (Nijntjes avonturen 27 x 7 min. 2016), Nijntjes avonturen 
(9 x 7 min. heruitgave DVD 2016), Pettenpret seizoen I (10 x 6,5 min. 2016), Pettenpret seizoen II (10 
x 6,5 min. 2017), Knofje/Huggleboo (26 x 7 min. 2018), Puberdagboek (5 x 4 min. 2018), , Vos en de 
Haas (52 x 11 min. 2018), Trippel Trappel serie (in ontwikkeling), de Amazon/Netflix-serie met forse 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_succesvolste_films
https://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/21581?setcookie=true
https://vimeo.com/155954920
https://www.google.nl/search?q=als+je+begrijpt+wat+ik+bedoel&espv=2&biw=950&bih=998&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI5ZOC9dK0xwIVy1UaCh2mrACw&dpr=1
http://animatie.blog.nl/motion-capture/2011/08/17/efteling-sprookjesboom-de-film#more-11976
http://animatie.blog.nl/werk-van-eigen-bodem/2012/03/08/sprookjesboom-de-film-krijgt-gouden-film
http://animatie.blog.nl/trailers/2012/08/31/trailer-nijntje
http://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=1201
http://www.pimenpom.nl/Grote_mensen/Film
http://www.pimenpom.nl/Grote_mensen/Film
http://trippeltrappel.nl/
http://lasthijack.com/
http://www.cafard.eu/
https://www.vpro.nl/cinema/films/film~11987242~the-red-turtle~.html
https://thekidshouldseethis.com/post/father-and-daughter-by-michael-dudok-de-wit
https://thekidshouldseethis.com/post/father-and-daughter-by-michael-dudok-de-wit
https://www.videoland.com/films/44883/woezel-en-pip-de-film
https://www.filmvandaag.nl/film/100753-de-dieren-uit-het-hakkebakkebos
https://www.moviemeter.nl/film/1113310
https://www.imdb.com/title/tt6914802/
file:///C:/Users/caspardekiefte/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7UIF8W0L/-%09https:/www.filmvandaag.nl/film/105765-bunuel-en-el-laberinto-de-las-tortugas
https://www.illuster.nl/roboy
http://detekentafel.com/2018/07/17/heinz-animatiefilm-eind-dit-jaar-in-premiere/
https://www.defabeltjeskrant.eu/defilm
http://www.scioproductions.com/film
http://www.scioproductions.com/film
https://www.awn.com/news/production-begins-ari-folmans-where-anne-frank
https://www.awn.com/news/production-begins-ari-folmans-where-anne-frank
https://www.submarine.nl/project/coppelia/
https://www.zippyframes.com/index.php/production/first-look-anne-frank-by-ari-folman
https://www.submarine.nl/project/fox-and-hare-save-the-forest/#synopsis
https://www.submarine.nl/project/vincent/#synopsis
https://www.illuster.nl/karel-en-elegast
https://www.bndestem.nl/overig/burny-bos-werkt-aan-dikkie-dik-film~a2680ba0/
https://www.filmfonds.nl/media/inline/2015/3/12/ff_animationzine_2015_def_original.pdf
https://www.filmfonds.nl/media/inline/2015/3/12/ff_animationzine_2015_def_original.pdf
https://www.bol.com/nl/s/dvd/zoekresultaten/Ntt/kika%2Ben%2Bbob/N/3133/Nty/1/search/true/searchType/qck/suggestedFor/kika/originalSearchContext/media_all/originalSection/main/defaultSearchContext/media_all/sc/dvd_all/index.html
https://www.imdb.com/title/tt1468783/
https://www.awn.com/news/red-kite-announces-start-production-ask-lara
https://shop.submarine.nl/portfolio-view/picknick-with-cake/
https://www.imdb.com/title/tt1087883/?ref_=nm_knf_i3
https://pedri-animation.com/ntrs-konijn-konijntje
http://www.pimenpom.nl/Grote_mensen/TV_Serie
https://www.bol.com/nl/p/nijntjes-avonturen-cgi-d2-nijntje-en-de-wolken/9200000054500420/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D4%26itm_id%3D9200000054500420&bltgh=r0wQYm8Bu-mFUEH2eTxFog.1_6_7.11.ProductImage
https://www.anikey.nl/work-welly/
https://pedri-animation.com/george-paul
https://www.bol.com/nl/p/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/9200000058599390/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D3%26itm_id%3D9200000058599390&bltgh=r0wQYm8Bu-mFUEH2eTxFog.1_6_7.10.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/9200000058599390/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D3%26itm_id%3D9200000058599390&bltgh=r0wQYm8Bu-mFUEH2eTxFog.1_6_7.10.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/9200000058599390/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D3%26itm_id%3D9200000058599390&bltgh=r0wQYm8Bu-mFUEH2eTxFog.1_6_7.10.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/nijntjes-avonturen-cgi-d2-nijntje-en-de-wolken/9200000054500420/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D4%26itm_id%3D9200000054500420&bltgh=r0wQYm8Bu-mFUEH2eTxFog.1_6_7.11.ProductImage
https://www.anikey.nl/work-petten/
https://vimeo.com/240550879
https://www.submarine.nl/project/huggleboo/#details
https://www.npo3.nl/3lab-puberdagboek
https://www.kro-ncrv.nl/nieuws/submarine-en-kro-ncrv-presenteren-de-premire-van-vos-haas-tijdens-cinekid
https://www.kro-ncrv.nl/nieuws/submarine-en-kro-ncrv-presenteren-de-premire-van-vos-haas-tijdens-cinekid
https://www.illuster.nl/triple-trouble-animal-tv


Nederlandse inbreng Undone (2019, in productie). De series worden uitgezonden op televisie en 
veelal daarna te zien op het web. Sommigen worden gereleased op internet. En in bijna alle gevallen 
zijn de producties daarna ook op DVD beschikbaar. 
 
Verder zijn er ook in Nederland studio’s die zich vooral richten op het opbouwen van een YouTube-
kanaal (zoals bijvoorbeeld Frame Order (1,2 miljoen abonnees), Kud (850K abonnees) en Pegbarians 
(319K abonnees)), waarvan de films veel gedeeld worden op social media en op andere manieren 
gevraagd en ongevraagd worden gekopieerd en verspreid.  
 
En daarnaast kent Nederland met name een grote traditie in korte vrije films. Films die vooral in het 
festivalcircuit draaiden, maar in steeds meer gevallen op het internet vertoond worden. Daarnaast 
worden veel films uitgebracht op verzamel- of andere DVD’s.  
 
Om enigszins een beeld te krijgen omtrent de omvang qua werkgelegenheid kun je kijken naar de 
Facebook-groepen Animatie Nederland (3.100 leden), 3D Hype (1.700 leden) en CG_NL (1.100 leden). 
Groepen die in belangrijke mate worden gevolgd door en waarop onderling informatie wordt 
uitgewisseld en onderling wordt gediscussieerd door professionals.  
 
Pictoright 
DAMD (Dutch Animation & Motion Design), de vereniging van deze beroepsgroep 2D/3D 
animatoren, post-production designers et cetera, wendde zich namens de leden tot Pictoright waar 
zij zich als rechthebbenden willen aansluiten en waarbij zij willen meedelen in de overall repartitie 
van audiovisuele gelden. Pictoright kan zich voorstellen dat deze beroepsgroepen inderdaad tot hun 
doelgroep behoren en wil ze best bedienen, maar bij het deel dat Pictoright ontvangt van Thuiskopie 
is hiermee tot nu toe geen rekening gehouden. Pictoright deelt weliswaar mee bij Audiovisueel maar 
slechts met betrekking tot de makers van DVD-covers/designs en het gebruik van kunstwerken, 
foto’s en dergelijke in audiovisuele werken. Om ook de animatoren, VFX-makers en aanverwante 
professionals hun rechtmatig toekomende deel uit te kunnen keren zal Pictoright niet alleen haar 
interne organisatie daarop moeten aanpassen en specifieke repartitiereglementen moeten opstellen, 
maar ook een groter Thuiskopie-aandeel moeten ontvangen dan thans het geval is.  
 
Verzoek  
Pictoright en DAMD vragen hiermee via mij aan het Thuiskopiebestuur om mee te denken en te 
faciliteren dat deze nieuwe groep makers binnen het Thuiskopie-systeem gaat meedraaien en via 
Pictoright het hen toekomende deel zal ontvangen met betrekking tot alle vanaf nu uit te keren 
gelden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens Pictoright en DAMD (Dutch Animation en Motion Design)  
 
 
 
 
Rob Huisman 
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