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WOORD VOORAF

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is in 1996 
ontstaan vanuit een wens van de toenmalige drie 
brancheverenigingen om nauwer samen te werken. 
Met zijn oprichting was het NUV destijds in Europa 
de eerste brancheorganisatie waarin meerdere 
productgroepen verenigd waren. Een stap die een 
collectieve slagkracht namens de uitgeefbranche ten 
goede kwam.
 
De afgelopen twintig jaar heeft het NUV zich 
voortdurend ingezet om die collectieve belangen 
van uitgeverijen – tegenwoordig veelal allround 
mediabedrijven − zo goed mogelijk te behartigen. 
Met als doel optimale randvoorwaarden te creëren 
voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in de 
uitgeverijbranche.
 
Omdat iedere brancheorganisatie zonder leden 
geen bestaansrecht heeft, is het belangrijk om 
regelmatig te peilen bij die leden of organisatiebeleid 
en -activiteiten nog voldoende aansluiten op hun 
behoeftes. Na een uitgebreide peiling in 2015 bij 
de lidbedrijven van het NUV en de huidige vijf 
aangesloten branche-/groepsverenigingen is gebleken 
dat, in het huidige medialandschap, een herijking van 
de dienstverlening door het NUV noodzakelijk is.

Bij het NUV is jarenlang een grote en gedegen kennis 
opgebouwd op diverse terreinen, die de  lidbedrijven 
door de jaren heen zeer hebben gewaardeerd.  Echter, 
de transitie van print naar digitaal/crossmedia/ 
 multichannels et cetera vraagt om een andere 
expertise dan toe nu toe gewenst. Een aantal 
onderwerpen blijft onverminderd de aandacht vragen, 
zoals het auteursrecht.
 
Brancheadviesbureau Van Spaendonck is nauw 
betrokken geweest bij het herpositioneringsproces 
van het NUV dat vlak voor de zomer 2015 op verzoek 
van het Algemeen bestuur (AB) is opgestart. Het 
rapport met aanbevelingen is in december 2015 
aan het AB gepresenteerd. In het hoofdstuk ‘Over 
het NUV’ binnen dit jaarverslag kunt u meer lezen 
over een aantal uitkomsten van de strategische 
heroriëntatie.
 
In het verslagjaar 2015 is Ruud Schets interim 
directeur geweest. In februari 2016 heeft hij ten 
behoeve van de concretisering van de aanbevelingen 
het a.i.-stokje overgedragen aan ondergetekende.
 
Tot de vernieuwde organisatie een gegeven is, zitten 
we natuurlijk niet stil. Ook in 2015 heeft het NUV veel 
werk verricht om de gezamenlijke belangen van de 
uitgeef-/media-industrie op overkoepelend niveau 
te behartigen. Daarover informeren wij u graag in dit 
online jaarverslag.
 
drs. Peter Stadhouders
directeur a.i.
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OVER HET NUV

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de 
overkoepelende branchevereniging voor uitgevers 
in Nederland. Het NUV behartigt de collectieve be-
langen van uitgevers van literatuur, entertainment & 
lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. 
Leden zijn zowel lid van het NUV als van een of meer 
van de aangesloten zelfstandige branche-/groepsver-
enigingen:
 
• Groep Algemene Uitgevers (GAU)
• GEU
• Magazine Media Associatie (MMA)
• Media voor Vak en Wetenschap (MVW)
• NDP Nieuwsmedia
 
MISSIE EN ACTIVITEITEN
Het NUV opereert vanuit de volgende missie: ‘Het 
creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemerskli-
maat voor uitgevers in Nederland.’ De branchevereni-
ging richt zich daarbij op de gezamenlijke belangen 
van mediaondernemingen binnen de uitgeefsector. 
De groeps-/brancheverenigingen richten zich op de 
branche-specifieke belangen van hun achterban.
 
Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
een goed speelveld voor de creatieve media-industrie 
signaleert het NUV relevante ontwikkelingen voor de 
sector en probeert deze, waar nodig, te beïnvloeden. 
De brancheorganisatie heeft veelvuldig contact met 
Den Haag en Brussel, om ruimte te maken in wet- en 
regelgeving voor creatief ondernemen en innovatie in 
de huidige netwerkeconomie.

Naast de gezamenlijke belangenbehartiging die het 
NUV voor zijn leden verricht, kunnen lidbedrijven bij 
het NUV terecht voor individueel advies op juridisch/
economisch gebied en op het terrein van HR en 
 arbeidsvoorwaarden.
De dienstverlening aan zijn leden en de lobby namens 
het collectief behoren tot de primaire taken van de 
brancheorganisatie.
Daarnaast vervult de organisatie een  netwerkfunctie 
voor zijn leden. Bijvoorbeeld door middel van de 
bijeenkomsten en trainingen van NUV Academy en de 
jaarlijkse Openbare Jaarvergadering.

Verbinden met
de toekomst
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STRATEGISCHE HERORIËNTATIE
De leden van het NUV hebben ook in 2015 te maken 
gehad met een sterk veranderende markt, waarin 
digitalisering en internationale ontwikkelingen een be-
langrijke rol spelen. De uitgeefbranche is nog steeds 
volop in transitie en op zoek naar andere business- en 
verdienmodellen. Om ervoor te zorgen dat het NUV 
blijft aansluiten op hetgeen zich in de uitgeefbranche 
aan veranderingen voltrekt, achtte het Algemeen 
Bestuur (AB) van het NUV een strategische heroriën-
tatie noodzakelijk. Hiertoe is vanaf het voorjaar 2015 
in samenwerking met Van Spaendonck BrancheAdvies 
een onderzoek gedaan naar de toekomst van het NUV. 
Aan de leden en andere stakeholders zijn daarbij drie 
belangrijke vragen voorgelegd:
•  Welke strategische positie moet het NUV in de aan-

komende jaren innemen?
•  Welke inhoudelijke koers past daarbij?
•  Wat is een optimale en toekomstbestendige organi-

satievorm, mede in relatie tot de branche-/groeps-
verenigingen?

 
Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve ana-
lyse heeft het AB eind 2015 bepaald dat het NUV zich 
moet doorontwikkelen tot een Media Expertisecen-
trum, dat zich richt op kleine, middelgrote en grote 
ondernemers in de mediabranche (te denken valt aan 
onder meer uitgevers, tv-zenders en radiozenders). 
Daarnaast richt de nieuwe organisatie een servicecen-
trum in voor specifieke dienstverlening aan individuele 
lidbedrijven.
 
Begin 2016 heeft Van Spaendonck BrancheAdvies 
een stappenplan ‘Naar een Media Expertisecentrum’ 
opgesteld. Aan de verdere concretisering van de 
aanbevelingen uit het stappenplan wordt in de eerste 
helft van 2016 verder uitvoering gegeven onder ver-
antwoordelijkheid van een externe interim-directeur, 
te weten Peter Stadhouders.
 

De toekomst van het NUV zal zijn gericht op een pro-
fessionele dienstverlening en een sterke collectieve 
belangenbehartiging met een focus op een beperkt 
aantal thema’s, te weten auteursrecht (repro/IP), big 
data en privacy, digitalisering/innovatie en sociaal be-
leid/HR. De organisatie van het NUV zal zodanig wor-
den aangepast dat deze de flexibiliteit en benodigde 
proactieve slagvaardigheid heeft om snel en adequaat 
op actuele ontwikkelingen in de uitgeefmarkt te 
kunnen reageren en de leden daarbij met kennis van 
zaken te ondersteunen. Ook blijft de nieuwe organi-
satie zich inzetten voor het delen van kennis via NUV 
Academy en is betrokkenheid met de groepsvereni-
gingen, maar ook met externe partijen als NVPI, IAB, 
VCO en VCR, van onverminderd belang.

OVER HET NUV
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OVER ECONOMISCHE EN JURIDISCHE ZAKEN

Het vaksecretariaat Economische en Juridische 
Zaken (EZ/JZ) biedt NUV-leden diensten op juridisch 
en economisch gebied, zoals praktisch juridisch en 
fiscaal advies op maat en de ontwikkeling van model-
contracten en -regelingen. Daarnaast voert het vak-
secretariaat in samenwerking met andere brancheor-
ganisaties en lidbedrijven intensieve lobby op diverse 
beleidsterreinen, zowel nationaal als internationaal. 
EZ/JZ maakt zich sterk voor de bescherming van de 
producten van lidbedrijven zodat zij hun investerin-
gen in de ontwikkeling en exploitatie daarvan kunnen 
terugverdienen.

Recht in beweging
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AUTEURSRECHT

ONTWIKKELING AUTEURSRECHT
Voordat bijvoorbeeld een boek, magazine of digita-
le toepassing door een uitgever op de markt wordt 
gebracht, zijn vaak grote investeringen gedaan in 
innovatie, onderzoek en creativiteit. Dankzij het 
auteursrecht zijn deze investeringen mogelijk. Het 
stelsel zorgt immers voor rechtszekerheid en een 
hoog niveau van bescherming van het intellectuele 
eigendom. Het is voor uitgevers van groot belang dat 
het auteursrecht ook in de toekomst deze bescher-
ming blijft bieden.
 
Eind 2015 heeft de Europese Commissie vier pijlers 
gepresenteerd voor de vernieuwing van het Europees 
auteursrechtstelsel. Veel onderdelen in deze be-
leidsvisie zullen in 2016 worden vertaald in concrete 
wetgevingsvoorstellen. Uitgangspunt van de Europe-
se Commissie blijft een hoog beschermingsniveau, 
om de belangen van rechthebbenden en partijen die 
investeren in de totstandkoming van werken niet te 
schaden. Positief is dat aan rechthebbenden meer 
mogelijkheden worden geboden om piraterij aan te 
pakken. Zo wil de Europese Commissie financiële 
stromen naar bedrijven die geld verdienen met pirate-
rij blokkeren.
 
In het auteursrechtbeleid van de Europese Commissie 
zijn ook mogelijke risico’s voor uitgevers zichtbaar. Zo 
wordt op Europees niveau onderzocht of het noodza-
kelijk is om de positie van makers te versterken. Daar-
naast wordt gewerkt aan de vaststelling van nieuwe 
excepties die onder meer text and datamining (TDM) 
voor wetenschappelijke doeleinden faciliteren. Derge-
lijke excepties kunnen grote gevolgen hebben voor de 

uitgeefsector. Daarom werkt het NUV intensief samen 
met Europese koepelorganisaties om de belangen 
van de media-industrie in Brussel duidelijk over het 
voetlicht te brengen.

Op nationaal niveau is op 1 juli 2015 de wet auteurs-
contractenrecht in werking getreden. Daarmee is de 
contractuele positie van makers (zoals auteurs, jour-
nalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten 
(zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd. Zo 
hebben makers een wettelijk recht verkregen op een 
billijke vergoeding voor het verlenen van hun exploi-
tatiebevoegdheid. De wijzigingen zijn dwingendrech-
telijk, waardoor hiervan contractueel niet kan worden 
afgeweken.
 
Daarnaast is bij de invoering van de wet auteurscon-
tractenrecht, als gevolg van het amendement van 
VVD-Kamerlid Taverne, in de Auteurswet de mogelijk-
heid opgenomen om manuscriptversies van weten-
schappelijke artikelen na verloop van tijd in de vorm 
van open access beschikbaar te stellen.
Vanuit het NUV heeft de afgelopen jaren een inten  sief 
contact met diverse politieke partijen plaats gevonden 

Recht in beweging



 7  |  NUV Jaarverslag 2015

AUTEURSRECHT

om onduidelijkheden in het wetsvoorstel te verhel-
deren en aan de politiek de gevolgen voor uitgevers 
inzichtelijk te maken. De wetswijzigingen hebben nog 
niet geleid tot jurisprudentie. De komende jaren zal 
vermoedelijk  duidelijker worden hoe door uitgevers 
invulling moet worden gegeven aan de vele open nor-
men die het auteurscontractenrecht kent.
 
JURIDISCHE PROCEDURES
Het Gerechtshof van Amsterdam heeft Tom Kabinet 
in 2015 in verboden om de onrechtmatige verkoop van 
‘tweedehands’ e-books voort te zetten. Het Hof heeft 
daarbij duidelijk gesteld dat uitgevers en hun auteurs 
schade lijden als gevolg van de doorverkoop van 
illegale e-books via een website als Tom Kabinet. Het 
Hof is niet ingegaan op de door NUV gestelde princi-
piële vraag of ‘uitputting’ − dat doorverkoop van een 
exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk 
mogelijk maakt−ook geldt voor e-books. Om die reden 
is het NUV een procedure gestart bij de rechtbank 
Den Haag om antwoord te krijgen op deze principiële 
vraag. Eind 2015 heeft het pleidooi in deze procedure 
plaatsgevonden. De rechtbank zal over de kwestie 
naar verwachting in de loop van 2016 uitspraak doen.

Verder heeft in 2015 de rechtbank Den Haag definitief 
vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg in de procedure van de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken (VOB) tegen onder meer de 
Stichting Leenrecht en het NUV. In deze procedure 
staat de vraag centraal of het uitlenen van e-books 
kan vallen onder het Europese uitleenrecht, dat door 
het NUV wordt betwist. In 2016 zal een hoorzitting 
plaatsvinden en zal vermoedelijk een uitspraak volgen.
 
In 2015 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak 
gedaan in de procedure tussen Hewlett Packard en 
Reprobel. Het Hof heeft daarbij onder meer besloten 
dat Europees recht zich verzet tegen specifieke vor-
men van collectieve regelingen waarbij een compen-
satie wordt toegekend aan uitgevers ten koste van 
de uitkering aan makers. Hoewel de uitspraak strikt 
genomen ziet op een specifieke situatie die speelt in 
België, is veel discussie ontstaan of aan de uitspraak 
bredere werking moet worden toegekend.
In 2015 is het NUV betrokken geweest bij een bindend 
advies-procedure met Lira, waarbij aan een college 
van experts duidelijkheid is gevraagd wat de gevolgen 
zijn van deze Europese uitspraak voor de Nederlandse 
reprorechtregeling.

SAMENWERKING MET PARTNERS
Het NUV werkt samen met veel partners, onder meer 

de NVPI, om de belangen van zijn leden zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen. Binnen het Platform 
Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Stichting 
Federatie Auteursrechtbelangen wordt samengewerkt 
aan vergroting en versterking van het draagvlak voor 
het auteursrecht, en de bescherming en verbetering 
van de positie van de rechthebbenden. Dankzij onder 
meer de vernieuwde webportal Auteursrecht.nl is de 
voorlichting over en promotie van het auteursrecht in 
2015 verder versterkt.
 
Op het gebied van handhaving werkt het NUV inten-
sief samen met de Stichting BREIN. In 2015 verkreeg 
BREIN maar liefst 16 ex-parte rechterlijke bevelen 
tegen beheerders van illegaal digitaal aanbod en heeft 
de stichting honderden websites uit de lucht gehaald. 
Daarnaast heeft BREIN zich via een juridische proce-
dure ingezet om internetproviders te kunnen verplich-
ten om The Pirate Bay te blokkeren.
 
Ook is het NUV in 2015 een samenwerking aangegaan 
met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam om te onderzoeken welke 
bestaande en mogelijke nieuwe vormen van (rechts)
bescherming uitgeverijen de komende jaren in staat 
stellen om investeringen terug te verdienen. De uit-
komsten van dit onderzoek worden in 2016 verwacht.

“Het auteursrecht zorgt voor 
rechtszekerheid en bescherming van 
het intellectuele eigendom, en maakt 
daarmee investeringen mogelijk in 
innovatie, onderzoek en creativiteit”

DIENSTVERLENING EN KENNISDELING
In 2015 zijn op de website van het NUV een aantal 
nieuwe modelcontracten en een handige checklist voor 
auteurscontracten verschenen. Ook heeft het NUV 
veelvuldig advies geleverd aan lidbedrijven over onder 
meer auteurscontracten, het overnemen van inhoud en 
de gevolgen van de wet auteurscontractenrecht. Daar-
bij vond intensieve samenwerking plaats met externe 
experts die goed thuis zijn in de uitgeverijbranche.
 
Het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken 
heeft daarnaast in samenwerking met NUV Academy 
een tweetal gratis, op de praktijk toegespitste, cursus-
sen gegeven over auteursrecht en de gevolgen van het 
auteurscontractenrecht voor de uitgeefpraktijk. Beide 
bijeenkomsten werden goed bezocht en uitstekend 
gewaardeerd.
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FREELANCERS

FREELANCERS
In de uitgeefsector zijn zo’n 60.000 freelance auteurs 
en redactiemedewerkers actief. Dat is voor het NUV 
al jaren aanleiding om zich intensief in te zetten voor 
werkbare, uitvoerbare en redelijke regels rondom de 
inzet van zzp’ers. De wetgever is vanaf 2014 al actief 
met de bestrijding van schijnzelfstandigheid. De wet 
Beschikking Geen Loonheffingen ging begin 2015 
van tafel en werd vervangen door het wetsvoorstel 
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. 
Laatstgenoemde wet schaft per 1 mei 2016 de VAR 
af en legt de verantwoordelijkheid voor beoordelen 
van de arbeidsrelatie en loonheffingen neer bij 
opdrachtgevers. Die  krijgen daarover voortaan 
zekerheid door hun overeenkomsten vooraf ter 

beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. 
De zekerheid die opdrachtgevers krijgen is echter 
voorwaardelijk én beperkt. Dit was reden voor 
het NUV om zich intensief te mengen in het 
wetgevingsproces. Anticiperend op invoering van de 
wet heeft het NUV in 2015 diverse modelcontracten 
voor auteurs en redactiemedewerkers voorgelegd 
aan de Belastingdienst. Die komen als loonheffingsvrij 
model beschikbaar op zowel de website van de 
Belastingdienst als die van het NUV. Om leden te 
helpen met de implementatie ervan organiseerde 
het NUV in maart 2016 een seminar waar ook de 
Belastingdienst aanwezig was voor een toelichting.

Recht in beweging
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MEDIABELEID

Kort na de aanslagen in Parijs in november 2015 
kondigde minister Van der Steur eind december 
het wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan, ook 
wel bekend onder de naam ‘hackwet’. Deze wet is 
echter veel breder dan alleen de bevoegdheid voor 
justitie tot hacken; ze bevat bijvoorbeeld ook een 
blokkeerbevoegdheid voor websites bij verdenking 
van een strafbaar feit en strafbaarstelling van ‘heling’ 
van digitale content. Hoewel de wet eerder door 
de voorganger van Van der Steur met name werd 
gepresenteerd als maatregel tegen kindermisbruik en 
zuivere computercriminaliteit, was het nu deel van een 
pakket van anti-terreurmaatregelen. Het NUV heeft 
al in 2013, samen met de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (NVJ), het Persvrijheidsfonds en het 
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, 
deelgenomen aan de consultatie over dit wetsvoorstel 
en heeft daarna presentaties verzorgd voor diverse 
belanghebbenden. Dit heeft  geresulteerd in een 
aanzienlijke beperking van de blokkeerbevoegdheid, 
waardoor de vrijheid van meningsuiting minder 
bedreigd wordt dan in het oorspronkelijke voorstel.

Het NUV vindt de schrale waarborgen voor 
journalistieke bronbescherming echter nog wel 
een punt van zorg. Ook de wettelijke bepaling 
dat openbaarmaking van onrechtmatig verkregen 
gegevens niet strafbaar is als dit het algemeen belang 
dient, met als doel journalisten en klokkenluiders te 
beschermen, biedt nog niet voldoende zekerheid. 
Zowel zelfstandig als samen met een brede coalitie 
met zeer uiteenlopende belanghebbenden uit de 
internetsector, brengt het NUV zijn zorgpunten over 
het wetsvoorstel voortdurend onder de aandacht van 
beleidsmakers.

Recht in beweging
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CONSUMENT & PRIVACY

CONSUMENTENBESCHERMING
De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat een combinatie 
van een telefoonabonnement en een ‘gratis’ toestel 
kwalificeert als consumentenkrediet. De aanbieder 
heeft dan een bankvergunning nodig en moet extra 
maatregelen treffen om overkreditering te voorkomen. 
Hetzelfde geldt ook voor een tablet bij een kranten- of 
tijdschriftenabonnement. De (administratieve) lasten 
die het met zich meebrengt maken het onaantrekke-
lijk om een dergelijk abonnement aan te bieden. De 
Telecomsector kreeg als grootste belanghebbende tot 
begin 2016 de tijd om zelfregulering tegen schulden-
problematiek te introduceren. Het NUV onderhoudt 
contacten met die sector, mede om eventueel te 
kunnen aansluiten bij een convenant of om dit als in-
spiratiebron te gebruiken. De Europese Commissie wil 
in een richtlijn betere consumentenbescherming intro-
duceren bij de aankoop van digitale content, zoals het 
beperken van de abonnementsduur tot 12 maanden, 
ook als de abonnee een waardevol cadeau of grote 
korting heeft gekregen voor langdurige loyaliteit. 
Daarnaast wil de Commissie garantie zonder beper-
king in duur regelen met een omgekeerde bewijslast 
als content niet meer werkt of als het device waarop 
de content wordt gebruikt defect raakt. Illegale con-
tent wordt daardoor nagenoeg risicovrij en daarmee 
te aantrekkelijk. Het NUV blijft zich inzetten voor het 
wegnemen van de knelpunten in deze richtlijn.

PRIVACY
In 2015 nam het NUV deel aan een werkgroep onder 
leiding van ECP om te komen tot een protocol met 
als doel meer uniforme informatie te bieden over 
cookies en om op gelijksoortige wijze toestemming 
te verkrijgen. Dit na een oproep daartoe van minister 
Kamp, die hiermee het vertrouwen in internet in het 
algemeen en cookies in het bijzonder wilde stimuleren 
en herstellen. En irritatie bij internetgebruikers wilde 
verminderen. De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming had ook in 2015 nog de aandacht van het 
NUV. Inmiddels is duidelijk dat de Verordening minder 
belemmerend uitpakt voor het bedrijfsleven dan door 
velen gevreesd. Deze verordening vervangt per 2018 
de nationale privacywetgeving, na een implementa-
tietermijn van twee jaar. Vooral voor activiteiten als 
direct marketing en profiling heeft deze verordening 
vergaande consequenties. Vooruitlopend op de Euro-
pese verordening is per 1 januari 2016 het Nederlandse 
privacyrecht al ingrijpend gewijzigd; per die datum is 
een meldplicht ingevoerd bij datalekken. De Autori-
teit Persoonsgegevens (AP, voorheen Cbp) heeft een 
ruime boetebevoegdheid gekregen. Op aandringen 
van het brede bedrijfsleven, waaronder het NUV, zal 
de AP in veel gevallen eerst een bindende aanwijzing 
moeten geven alvorens een boete te kunnen opleg-
gen. Het NUV heeft deelgenomen aan de consultatie 
over de richtsnoeren van de AP die de vage normen 
en open bepalingen van de nieuwe Wet bescherming 
persoonsgegevens nader inkleurt.

Recht in beweging
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KANSSPELEN

KANSSPELEN
Uitgevers organiseren promotionele kansspelen 
(bel-en-win, prijspuzzels et cetera) en adverteren 
voor kansspelen van Nederlandse vergunninghou-
ders zoals de Lotto en Staatsloterij. Nog altijd dreigt 
aanscherping van de regels voor het aanbieden van 
promotionele kansspelen zoals prijspuzzels, sudoku’s 
en bel-en-win-spelletjes. Vooral de deelnamekosten 
zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij zowel 
de Kansspelautoriteit als het ministerie van VenJ. 
Eind 2015 bleek ook de gedragscode Promotionele 
Kansspelen als verschijnsel ter discussie te staan; de 
onduidelijke juridische status van deze gedragscode 
kan tot handhavingsproblemen leiden. Niet alleen 
bestaat nu de kans dat promotionele kansspelen voort-
aan wettelijk worden geregeld, daarnaast dreigen de 
regels steeds strenger te worden. Het NUV bepleit het 
schrappen van kleine promotionele kansspelen, met 
name spelen die een intellectuele inspanning eisen 
(prijspuzzels, sudoku’s en dergelijke) uit de Wet op de 
kansspelen. De problemen die deze wet beoogt op te 
lossen spelen immers niet bij promotionele kansspe-
len.

Verder dreigt een algeheel reclameverbod voor 
kansspelen, dus ook voor vergunninghouders zoals 
de Staatsloterij. Van enig bewijs dat dit kansspel-
verslaving voorkomt is echter geen sprake. Zowel 
rechtstreeks als via VNO-NCW tracht het NUV te 
voorkomen dat, in plaats van meer, juist minder kans-
spelaanbieders mogen adverteren.

Recht in beweging
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BTW

BTW
De fiscale ongelijkheid tussen fysieke en digitale 
media was in 2015 frequent onderwerp van gesprek. 
In digitale vorm ontsloten content wordt nu veel 
zwaarder belast. Dat is in strijd met fiscale neutraliteit. 
Regelgeving loopt duidelijk achter bij de technologi-
sche ontwikkelingen. Nieuwe businessmodellen en 
toenemend digitaal mediagebruik maken aanpassing 
van regelgeving voor uitgevers steeds urgenter. Een 
laag btw-tarief op digitale media vergt aanpassing van 
Europese en nationale wetgeving. Het NUV zet zich 
hier samen met de Europese koepelorganisaties voor 
in.
 
Vereiste unanimiteit bij aanpassing van de Europese 
btw-richtlijn maakt besluitvorming traag en lastig. 
Hoewel de roep om aanpassing vanuit lidstaten steeds 
nadrukkelijker klinkt en groeiende politieke steun 
blijkt, ligt er nog geen concreet wijzigingsvoorstel. 
Een aantal lidstaten zoals Luxemburg, Frankrijk, 
België en Italië nam daarom het heft al in eigen hand 
en verlaagde het btw-tarief op digitale media. Een 
inbreukprocedure volgde en leidde in maart 2015 tot 
een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het 
Hof achtte het in Frankrijk en Luxemburg gehanteerde 
lage btw-tarief op e-books in strijd met de huidige 
Europese regels en floot ook België terug voor de 
toepassing van het lage btw-tarief op de pdf-versie 
van de krant.
 
Een positief signaal vanuit Europa volgde in mei 2015. 
Hieruit bleek dat ook de Europese Commissie oog 
heeft voor de btw-problematiek en mogelijke oplos-
singen verkent. In het kader van de plannen voor één 

Europese digitale markt kondigde de Commissie een 
vernieuwing aan van de btw-heffing op digitale dien-
sten en noemde daarbij e-books en online publicaties 
specifiek. De Commissie zet in op een technologie 
neutrale btw-heffing en bevestigde deze koers op-
nieuw in het op 7 april 2016 gepubliceerde Action plan 
on VAT. Aangenomen mag worden dat de Commissie 
nog in 2016 met een wetgevingsvoorstel komt indien 
voldoende steun vanuit lidstaten blijkt. Dit vooruit-
lopend op een meer fundamentele discussie over de 
btw-systematiek in 2017. Nog niet eerder werd zo’n 
concreet en duidelijk positief signaal ontvangen.

In 2015 bevestigde ook Nederland positief te staan te-
genover het oplossen van het ongelijke btw-speelveld 
voor digitale media. Minister Kamp (EZ) sprak in juli 
2015 namens het kabinet zijn steun uit en in novem-
ber 2015 gaf staatssecretaris van Financiën Wiebes 
aan “als voorzitter van de EU de contacten met de 
Europese Commissie te benutten om de toepassing 
van het lage btw-tarief op digitale media mogelijk te 
maken”. Opvallend was de motie die SP-Kamerlid Van 
Dijk in oktober 2015 indiende om de btw op digitale 
nieuwsproducten te verlagen. Hoewel de motie werd 
afgewezen, sprak een groot aantal fracties hun steun 
uit. Deze fracties lijken dus zelfs bereid de huidige 
Europese regels te overtreden.
 
Gezien de groeiende openlijke steun, was het opmer-
kelijk dat het kabinet nog in juni 2015 aankondigde het 
lage btw-tarief voor ‘alles behalve voedingsmiddelen’ 
af te willen schaffen. Massaal protest volgde en ook 
het NUV illustreerde de desastreuze effecten van een 
dergelijke maatregel voor de sector. De media werd 

Recht in beweging
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BTW

gezocht, beleidsmedewerkers en politici benaderd en 
samen met andere belanghebbende partijen uit het 
bedrijfsleven werd onder de paraplu van VNO NCW 
en MKB Nederland de campagne ‘Zeg nee tegen meer 
btw’ gelanceerd. Ook politiek bleek overduidelijk 
onvoldoende draagvlak en daarmee was het plan weer 
snel van tafel.
 
Internationalisering, digitalisering en uitbreiding van 
het aanbod hybride uitgeefproducten zorgen voor 
een verder groeiend aantal ledenvragen over de juiste 
toepassing van de btw-regels. Het NUV overlegt 
hierover met de Belastingdienst. Inzet is om te komen 
tot brancheafspraken. In 2015 is het initiatief genomen 
om met de fiscus te spreken over de combinatiever-
koop van fysieke boeken en een elektronische dienst. 
Aanleiding is het wegvallen van belemmeringen in de 
Wet op de vaste boekenprijs in 2016 waardoor de ver-
koop van meer productcombinaties mogelijk wordt.
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BETALINGSVERKEER

BETALINGSVERKEER
Het betaallandschap is erg in beweging en technolo-
gische ontwikkelingen gaan snel. Het NUV vertegen-
woordigt de uitgeefsector in het Giraal Stakeholders 
Forum (GSF). Een overlegorgaan waarin vertegen-
woordigers van bedrijfsleven en grote banken spreken 
over lopende projecten, knelpunten en nieuwe ont-
wikkelingen op giraal betaalgebied.
 
In 2015 werd de zogeheten goedkeuringslijst van 
kracht, een extra consumentenbeschermende maat-
regel. Onjuist gebruik kon leiden tot extra uitval bij 
uitgevers die bijvoorbeeld voor de inning van abonne-
mentsgelden veel gebruik maken van incasso. In sa-
menspraak met banken werd zorgvuldige introductie 
geborgd. Daarnaast stond het door uitgevers zo ge-
wenste ‘digitaal machtigen’ op de agenda. Een rechts-
geldige manier om online via de bank een machtiging 
af te geven bestond nog niet. Vanaf eind 2015 zijn alle 
banken hiervoor wel gereed. Verder is het overleg ge-
start over sneller betalingsverkeer, zogeheten instant 
payments. Een ambitieus plan om binnen vier jaar real 
time (binnen vijf seconden) betalingsverkeer mogelijk 
te maken.

Recht in beweging
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PAPIER & MILIEU

PAPIER & MILIEU
Het NUV werkt samen met ketenpartners aan initiatie-
ven gericht op duurzaam en maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Het NUV is al vele jaren verte-
genwoordigd in de besturen van Papier Recycling 
Nederland (PRN), Papierenkarton.nl en Postfilter.
 
In december 2015 publiceerde de Europese Com-
missie ambitieuze plannen inzake afval, afvalpre-
ventie en recycling. Doel ervan is het creëren van 
een meer circulaire economie en het beter benutten 
van grondstoffen. Onderdeel van de plannen is een 
aanscherping van de productenverantwoordelijkheid 
en recyclingdoelstellingen. Ook uitgevers zijn verant-
woordelijk voor hun producten in de afvalfase. PRN 
voorziet hierin voor papieren uitgaven en waarborgt 
de inzameling en recycling van oud-papier onder 
alle marktomstandigheden. Het PRN-systeem is al 
jaren een belangrijke succesfactor voor het hoge 
recyclingresultaat. Nederland loopt hiermee voor-
op in Europa en voldoet nu al aan de voorgenomen 
(aangescherpte) doelstellingen van de Commissie. 
Een permanente wettelijke milieuheffing op papieren 
producten is in Nederland daarom niet nodig. Vanaf 
2015 geldt een nieuw Papiervezelconvenant met een 
looptijd tot 2019.

Papierenkarton.nl ontsluit objectieve informatie over 
duurzaamheid en initieerde projecten als Duurzaam 
Boek en Duurzaam Tijdschrift. Dit resulteert in meer 
duurzaam geproduceerde uitgeefproducten en prak-
tische informatie voor leden over keuzemogelijkheden 
en besparingen.
 
Postfilter biedt bedrijven de mogelijkheid bestanden 
voor het versturen van geadresseerde reclamepost te 
schonen met de gegevens uit het Nationaal Overle-
denenregister en het Nationaal Postregister. Hiermee 
wordt de wens van consumenten om geen ongevraag-
de geadresseerde reclamepost te ontvangen geres-
pecteerd. Leden van het NUV mogen gratis gebruik-
maken van de diensten van Postfilter.

Recht in beweging
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OVER SOCIALE ZAKEN

Het vaksecretariaat Sociale Zaken volgt de soci-
aaleconomische ontwikkelingen, wet- en regelge-
ving en ontwikkelt waar nodig beleid. De beleids-
voorbereiding vindt plaats in nauw overleg met de 
Deskundigen/P&O-commissie, een platform van 
arbeidsvoorwaardenspecialisten uit de aangesloten 
lidbedrijven waarin allerlei onderwerpen met betrek-
king tot sociaal beleid en cao’s worden uitgewisseld 
en besproken. In samenspraak met dit platform vindt 
veel technische voorbereiding en gedachtenvorming 
plaats.
 
Het vaksecretariaat Sociale Zaken opereert voor een 
drietal opdrachtgevers: het Nederlands Uitgeversver-
bond (NUV), de Werkgeversvereniging Uitgeverijbe-
drijf (WU) en de Stichting Bedrijfstakbureau voor het 
Uitgeverijbedrijf (BTB). Binnen het NUV ligt de focus 
vooral op de ondersteuning van besturen en leden op 
hoofdzakelijk HR-gerelateerde onderwerpen. Voor de 
WU verzorgt het vaksecretariaat het gehele cao-tra-
ject inclusief de geschillencommissie.

In 2015 heeft het zwaartepunt gelegen bij de totstand-
koming, de invoering en de uitrol van de nieuwe CAO 
voor het Uitgeverijbedrijf. Een belangrijk onderwerp 
was in 2015 ook het pensioendossier (vernieuwing mi-
nimum pensioenvoorwaarden). Dit overleg met sociale 
partners was begin 2016 nog gaande.
Voor het BTB verricht het vaksecretariaat de uitvoe-
ring van allerlei cao-afspraken, inclusief het onder-
houd van de website Uitgeverijbedrijf.nl. Het BTB 
houdt toezicht op de uitvoering van alle cao- afspra-
ken en is een belangrijk vehikel geworden met betrek-
king tot initiatieven en projecten in het belang van de 
bedrijfstak. Voorbeelden daarvan zijn het Sectorplan 
Uitgeverijbedrijf en het project Gezond uitgeven!

Eén uitgeverijsector, één cao
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CAO VOOR HET UITGEVERIJBEDRIJF (WU)

Van de vele cao’s die van oudsher gelden binnen de 
uitgeverijsector hebben er in 2015 zes plaats gemaakt 
voor één cao: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 
(cao-UB) die, zoals de naam al aangeeft, geldt voor 
het hele uitgeverijbedrijf. De nieuwe cao is op 1 juli 
2015 ingevoerd. De zes oude cao’s waren eind 2014 
verstreken, maar afgesproken was om in 2015 tot aan 
de invoering van de nieuwe cao de bepalingen van 
de oude cao’s te laten nawerken. Die afspraak is in de 
Considerans bij de cao ook bevestigd.

De cao-UB heeft 
een lange aanloop 
gekend. De eerste 
verkenningen voor een 
‘raam-cao’ −zoals het 
project toen nog werd 
aangeduid− vonden 
al in 2008 plaats. Het 
daadwerkelijk overleg 
met sociale partners 
is gestart in 2012 en 
heeft geduurd tot eind 2014.
 
De besluitvorming rondom de cao bleek een langdurig 
traject: na de goedkeuring in september 2015 heeft de 
inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 juli 
2015 plaatsgevonden. De daadwerkelijk invoering en 
uitrol van de cao vonden plaats in het najaar van 2015.
In 2016 zullen ook de huis-aan-huisbladjournalisten 
onder de nieuwe cao komen te vallen. Gesprekken 
over de aansluiting van nog meer sectoren zijn mo-
menteel gaande.
 

De cao-UB betekent een belangrijke modernisering 
in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de 
uitgeverijsector. Ook landelijk wordt de cao als een 
moderne cao ervaren: de cao komt voor in de Top 10 
van moderne cao’s die in 2015 is samengesteld door 
AWVN.
De nieuwe cao is opgebouwd rond een aantal basis-
bepalingen die voor iedereen gelden en een aantal 
zogenoemde functiegroepbepalingen die enkel gelden 
voor specifieke functiegroepen.
Door de basisbepalingen biedt de cao de mogelijkheid 
voor uitgeverijen om binnen de hele onderneming een 
eenduidig arbeidsvoorwaarden-beleid te voeren voor 
alle verschillende categorieën personeel.

MAATWERK
In de basisbepalingen biedt de cao veel ruimte voor 
maatwerk op ondernemingsniveau, zowel aan werkge-
vers als aan werknemers. Werkgevers kunnen op veel 
onderwerpen eigen afspraken maken in decentraal 
overleg; werknemers hebben de beschikking gekre-
gen over een persoonlijk keuzebudget (PKB) waarin 
bepaalde bestaande arbeidsvoorwaarden zijn vertaald 
in geld. Met dit PKB kan de werknemer keuzes maken 
uit bepaalde arbeidsvoorwaarden.
De werknemer heeft gedurende het jaar 2016 elke 
maand beschikking over een PKB van 12 procent van 
het brutoloon. De cao geeft een aantal bestedings-
doelen aan, maar op ondernemingsniveau bestaat de 
mogelijkheid om daarover eigen afspraken te maken.
De praktijk zal moeten uitwijzen hoe met het PKB 
wordt omgegaan. Bij de vernieuwing van de cao in 
2016/2017 zullen cao-partijen de regeling evalueren en 
het gebruik van het PKB beoordelen.

Eén uitgeverijsector, één cao
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CAO VOOR HET UITGEVERIJBEDRIJF (WU)

ARBEIDSVOORWAARDENTOOL (BTB)
Om in het kader van het PKB werknemers daadwerke-
lijk in staat te stellen eigen keuzes te maken, is naast 
de cao door het BTB een Arbeidsvoorwaardentool 
ontwikkeld. Deze tool stelt de werknemer in staat om 
digitaal zijn keuzes te maken en door te geven. Voor-
dat een keuze wordt gemaakt, kan worden bekeken 
welk effect de keuze zal hebben op onderwerpen als 
bijvoorbeeld beloning, grootte van het budget en het 
aantal vrije dagen.
De Arbeidsvoorwaardentool is digitaal beschikbaar via 
internet of via het eigen bedrijfsnetwerk.
 

WEBSITE (BTB)
De cao is digitaal beschikbaar op de 
www.uitgeverijbedrijf.nl, voorzien van toelichtingen, 
FAQ’s en links naar wetgeving. De cao is via deze 
website voor velen makkelijk toegankelijk gebleken. 
Hier is ook de Arbeidsvoorwaardentool te vinden.

http://www.uitgeverijbedrijf.nl/
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PENSIOEN (WU)

STUDIECOMMISSIE PENSIOEN
Per 1 januari 2015 geldt een nieuwe pensioenwet waar-
in nieuwe eisen zijn gesteld aan pensioenregelingen 
met betrekking tot onderwerpen als opbouwpercen-
tage, maximaal pensioengevend salaris en meer.  De 
nieuwe wet vormde mede aanleiding om de verouder-
de minimum pensioenvoorwaarden in de cao’s die tot 
en met 2014 golden, te laten opvolgen door nieuwe 
afspraken. Om zover te komen is in 2014 een paritaire 
studiecommissie aan het werk gegaan, maar de mate-
rie bleek weerbarstiger en de belangen van betrokken 
partijen bleken groter dan was voorzien. Als gevolg 
daarvan waren de nieuwe afspraken nog niet gereed 
op 1 juli 2015 bij de invoering van de cao. Afgesproken 
is daarom om alleen met betrekking tot het onderwerp 
pensioen de laatst geldende regelingen in de verstre-
ken cao’s bij wijze van nawerking te handhaven tot aan 
het moment waarop de nieuwe pensioenafspraken 
gelden.
De verwachting is dat eerste helft van 2016 een nieuw 
en eigentijds pensioenkader kan worden afgesproken 
waarin ruimte bestaat om pensioenregelingen binnen 
bepaalde grenzen naar eigen wens in te richten. 
Indien een onderneming een eigen, van de bedrijfstak 
afwijkende, pensioenregeling heeft afgesproken, dient 
dispensatie te worden verkregen van de Commissie 
Toezicht en Naleving.

PENSIOENFONDS PGB
Veel ondernemingen hebben de uitvoering van hun 
pensioenregeling ondergebracht bij Pensioenfonds 
PGB. Ondernemingen kunnen zich ook aansluiten bij 
de algemene pensioenregeling van Pensioenfonds 
PGB, die uiteraard voldoet aan de door de (oude) 
cao(’s) gestelde minimum voorwaarden. De PGB-rege-
ling is een middelloonregeling, die inmiddels door veel 
ondernemingen wordt toegepast.
Er bestaat een aparte Sectorcommissie Uitgevers om 
de uitvoering van de regelingen van de bij Pensioen-
fonds PGB aangesloten uitgeverijen te monitoren. De 
Sectorcommissie komt een aantal keer per jaar bijeen 
om samen met het bestuur van Pensioenfonds PGB en 
de vertegenwoordigers van de aangesloten uitgeve-
rijen van gedachten te wisselen over onderwerpen als 
dekkingsgraad, hoogte van de premie et cetera.
 
MANTELPOLIS AEGON
De mantelpolis Pensioen bij Aegon is ultimo 2015 na 
10 jaar verstreken. Er zijn gesprekken gaande met 
Aegon over een nieuwe mantelpolis die zowel voldoet 
aan de voorwaarden in de cao als aan de nieuwe 
pensioenwet. De vorming in de nabije toekomst van 
een algemeen pensioenfonds,  specifiek gericht op de 
uitgeverijsector, is daarbij een reële optie.

Eén uitgeverijsector, één cao
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SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF (WU)

SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF
Het Sectorplan Uitgeverijbedrijf, dat in het kader van 
de stimuleringsmaatregelen van minister Asscher in 
2014 in het leven is geroepen, is volop in uitvoering. 
Het subsidiebedrag van 12 miljoen is teruggebracht 
naar ruim 7 miljoen, nadat bleek dat op een aantal 
maatregelen uit de periode 2014-2015 waarvoor subsi-
die was aangevraagd minder kosten zijn gemaakt. De 
subsidie op de gemaakte kosten ligt ongeveer tussen 
de 45 en 50 procent.
Een stuurgroep onder supervisie van het bestuur van 
het Bedrijfstakbureau, waarin cao-partijen zijn verte-
genwoordigd, houdt alle ontwikkelingen nauwlettend 
in de gaten en zorgt ervoor dat het gehele subsidietra-
ject in goede banen wordt geleid.

INSTROOMPROJECT DAGBLADJOURNALISTIEK 
EN SCHOLING
Voor het Instroomproject Dagbladjournalistiek, onder-
deel van de maatregelen in het kader van het Sec-
torplan, is in overleg met het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een verschuiving van de 
looptijd gerealiseerd naar de periode 2015-2016. Ook 
het scholingsproject uit het Sectorplan is verschoven 
en wel tot 1 juli 2016. Reden hiertoe is dat alle uitgaven 
die voor die tijd zijn gemaakt, en aan de voorwaarden 
voldoen, voor dit project kunnen worden opgegeven. 
Uitkering van subsidie vindt op zijn vroegst plaats in 
het eerste halfjaar van 2017.

Eén uitgeverijsector, één cao
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FISCAAL OVERLEG (NUV)

GRATIS KRANT
In 2015 heeft voortgezet overleg plaatsgehad over de 
regeling Gratis Krant, een regeling die specifiek gold 
voor de dagbladbedrijven. Door komst van de Werk-
kostenregeling (WKR) kon geen voortzetting worden 
overeengekomen van de bestaande afspraken in het 
kader van de regeling Gratis Krant. Daarom geldt van-
af begin 2015 voor verstrekking van producten uit de 
eigen onderneming de WKR-gelden. De gratis krant 
valt onder het forfait van 1,2 procent.

Eén uitgeverijsector, één cao
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ONDERWIJSVELD (BTB)

PLATFORM MEDIASTAGES: 
NIJENRODE CONFERENTIES
In het voorjaar van 2015 vond in de Stadsschouwburg 
in Den Haag opnieuw een goed bezochte bijeenkomst 
plaats als onderdeel van de Nijenrodeconferenties, 
met Marianne Zwagerman als  middagvoorzitter. 
De Nijenrodeconferenties worden gehouden in het 
kader het Platform Mediastages (PMS) en vormen 
een periodiek overleg tussen het onderwijsveld en de 
uitgeverijsector. Hierin worden de ontwikkelingen in 
de praktijk afgezet tegen het onderwijsprogramma. 
Afgestudeerde journalisten dienen te beschikken over 
de juiste competenties en dienen toegerust te zijn 
voor het uitoefenen van het journalistieke vak in het 
huidige mediatijdperk.
Het thema was dit keer Journalistieke Vernieuwing, 
met name gericht op de ontwikkelingen in de dag-
bladsector, en werd belicht vanuit verschillende 
invalshoeken. Alle betrokken partijen binnen het PMS 
achten frequent overleg over actuele ontwikkelingen 
van groot belang. In 2015 vond overleg plaats om het 
initiatief tot de Nijenrodeconferenties, dat voorname-
lijk uit werkgeverskring kwam, meer te verplaatsen 
naar het onderwijsveld. De Scholen voor de Jour-
nalistiek hebben aangegeven binnen het kader van 
het PMS zeker een meer actieve rol te willen gaan 
vervullen.

Eén uitgeverijsector, één cao

http://www.nuv.nl/platform-mediastages
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GEZOND UITGEVEN! (BTB)

Gezond Uitgeven! is een van de projecten die vallen 
onder het Bedrijfstakbureau.
 
WERKMEETING
Er is in 2015 een app Werkmeeting ontwikkeld, samen 
met Workforce Holland. Hoe word je, maar vooral, 
hoe blijf je duurzaam inzetbaar? Dat is de vraag 
waar Werkmeeting medewerkers in uitgeverijen 
mee op weg helpt. Door duurzaam inzetbaar te zijn 
en te blijven vergroten medewerkers hun kans op 
het behoud van hun huidige of (op termijn) ander 
werk. De Werkmeeting-app verbindt professionals 
binnen de branche met elkaar. Zo kan er genetwerkt 
worden binnen de eigen organisatie, maar ook 
met professionals van een andere werkgever in de 
branche. Het doel is het delen van kennis, informatie 
en contacten. Circa 90 werknemers in de sector 
hebben inmiddels de app gedownload. Samen 
met Workforce Holland vindt nu een Community 
Management plaats om een verdere uitrol van de app 
te realiseren.
Aanleiding tot het ontwikkelen van deze app waren 
de bevindingen van een eerder project: 2020 
begint morgen. In dat project waren zogenaamde 
toekomstprofielen ontwikkeld, die aantoonden 
dat in de nabije toekomst, naast de specifieke 
functievereisten, andere competenties zijn vereist. 
Kerncompetenties zijn in dit licht het goed kunnen 
netwerken en ondernemerschap. Ondernemerschap 
geeft aan dat in de uitgeverij in de nabije toekomst 
van de werknemer veel meer initiatief wordt 

verwacht en ideeën worden aangeleverd vanuit 
een ondernemersvisie. Om dat te kunnen bereiken 
is zowel binnen als buiten de uitgeverij een goed 
netwerk noodzakelijk. Werknemers dienen daarom te 
leren om een dergelijk netwerk op te zetten.
 
RI&E
Gezond Uitgeven! ondersteunt uitgeverijen met een 
digitale, branchespecifieke Risico-Inventarisatie & 
-Evaluatie (RI&E). Met het digitale instrument kan 
iedere uitgeverij zelf de RI&E uitvoeren. In 2015 heeft 
de RI&E Uitgeverijbedrijf opnieuw een goedkeuring 
gekregen van de overheid in de vorm van een nieuwe 
certificering. De RI&E is op gebruiksvriendelijke wijze 
gekoppeld aan de digitale arbocatalogus Gezond 
Uitgeven! Dit betekent dat de gebruiker veel relevante 
informatie in de RI&E, per thema en vraag, direct kan 
raadplegen.
De RI&E is een instrument dat gratis ter beschikking 
wordt gesteld aan de leden van het NUV. Voor het 
gebruik van de RI&E is een eigen inlogcode vereist.  
De digitale RI&E is zeer in trek bij de lidbedrijven, 
want het scheelt de onderneming veel werk en kosten. 
Ruim 70 procent van de leden van het NUV maakt 
gebruik van het instrument.

Eén uitgeverijsector, één cao

http://www.wfholland.nl/
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DESKUNDIGEN/P&O COMMISSIE (NUV)

Vanuit het vaksecretariaat Sociale Zaken 
wordt periodiek een bijeenkomst belegd met 
arbeidsvoorwaardendeskundigen uit de aangesloten 
bedrijven, waarin allerlei onderwerpen met betrekking 
tot sociaal beleid en cao’s worden uitgewisseld. Op 
dit niveau worden allerlei sociaal maatschappelijke 
en wettelijke ontwikkelingen gevolgd en vindt veel 
technische voorbereiding en gedachtenvorming 
plaats.
Met de komst van de nieuwe cao in 2015 zijn de twee 
verschillende commissies die voorheen bestonden 
samengevoegd tot een gezamenlijk platform.  Actuele 
onderwerpen waren in 2015, naast de nieuwe 
cao, onder meer de Wet werk en zekerheid en de 
freelanceproblematiek.

“De cao-UB betekent een 
belangrijke modernisering 
in de arbeidsvoorwaarden 
van werknemers in de 
uitgeverijsector”

Eén uitgeverijsector, één cao
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NUV ACADEMY

NUV Academy is een 
initiatief van het NUV om 
de professionalisering 
in de uitgeefbranche te 

ondersteunen door het delen van kennis en ervaring 
en door samenwerking tussen leden te stimuleren.
 
PARTICIPATIE EN SAMENWERKING
In 2015 namen 830 medewerkers uit de uitgeefindus-
trie deel aan bijeenkomsten van NUV Academy. NUV 
Academy werkt waar mogelijk samen met de secto-
rale uitgeefverenigingen. In 2015 bood MMA, in het 
kader van het MMA-opleidingsprogramma, een aantal 
van de NUV Academy onderwerpen aan zijn leden 
aan. MVW besloot om vanaf medio 2015 het program-
ma van NUV Academy via de contributiebijdragen 
open te stellen voor medewerkers van MVW-lidbedrij-
ven. Sinds de start in 2013 ontwikkelt NUV Academy 
in opdracht van de GEU jaarlijks diverse leden- en 
stakeholdersbijeenkomsten over onderwijsvernieu-
wing. In opdracht van een van de concernleden van 
het NUV ontwikkelde de Academy een meerdaagse 
training over curatie. In 2016 krijgt dat een vervolg als 
incompanytraining en als themabijeenkomst. Verder 
zijn voor 2016 een tweedaagse workshop over social 
journalism en een themabijeenkomst over de mediaor-
ganisatie 2020 in voorbereiding, in samenwerking 
met Hogeschool Utrecht. In 2016 verwelkomt NUV 
Academy ook deelnemers uit de achterban van NVPI, 
brancheorganisatie voor de game-, film- en muziekin-
dustrie. Het gaat dan om onderwerpen die raakvlak-
ken hebben met uitgeefmediathema’s.

“Leerzaam en nuttig, stimulans 
tot reflectie en te netwerken”

Nineke van Dalen, directeur van NUV Academy: 
‘Samen halen we buiten naar binnen en de toekomst 
naar nu. Als directeur van NUV Academy maak ik met 
veel plezier alle bijeenkomsten mee. Het blijft fascine-
rend en inspirerend hoe je snel en veel kunt opsteken 
van collega’s in andere uitgeverijen die vergelijkbare 
vragen en opdrachten hebben als jijzelf. Juist door de 
diversiteit van de verschillende uitgeefsectoren en de 
verschillen tussen bedrijven en markten krijg je scherp 
hoe en waar je buiten jouw gebaande paden kunt den-
ken en doen. Of je nou bezig bent met uitgeefstrate-
gie of met de operationalisering van digitale innovatie, 
in een concern of als niche-uitgever, dat maakt daarbij 
niet uit.’
 
De deelname was in 2015 als volgt over de traditionele 
uitgeeffuncties verdeeld:
• Directie: 13 procent
• Uitgever: 12 procent
• Redactie: 9 procent
• Sales/marketing: 16 procent
• Productie: 21 procent
• HR: 22 procent
• Overig: 7 procent
Uit de functiebenamingen van de deelnemers is inmid-
dels op te maken dat er in de lidbedrijven convergen-
tie optreedt in de traditionele functies (zoals redactie 
en marketing),  waarbij het onderscheid tussen func-
ties vervalt, en dat er veel nieuwe functies en rollen 
ontstaan (zoals brand manager en creative director).

Professionalisering
en netwerken
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TERUGBLIK 2013-2015
NUV-leden bevinden zich in uiteenlopende fasen in de 
transformatie naar een crossmediale, digitale me-
diaonderneming. Naast bijeenkomsten over digitaal 
uitgeven en innovatie besteedde NUV Academy, in 
het kader van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf, in 2015 
opnieuw veel aandacht aan bijeenkomsten over HRM 
en talentontwikkeling in de digitale mediaorganisatie. 
Sectorplangelden werden door leden ook aangewend 
voor gecertificeerde deelname aan NUV Academy-bij-
eenkomsten. Voor de invoering van de nieuwe CAO 
voor het Uitgeverijbedrijf en het Persoonlijk Keuze 
Budget (PKB) werden in de zomer en het najaar druk-
bezochte roadshows in de regio op locatie bij lidbe-
drijven georganiseerd en FAQ’s gepubliceerd.
Met de komst van NUV Academy in de zomer van 
2013 is het NUV zichtbaar in de breedte en de diepte 
van de lidbedrijven in plaats van alleen op bestuur-
sniveau. De deelnemersparticipatie is min of meer 
evenredig met het aantal lidbedrijven en werknemers 
in de vijf uitgeefsegmenten: nieuwsmedia, educatieve 
uitgevers, algemene uitgevers, magazine media en 
media voor vakinformatie en wetenschap.
 
Het programma van NUV Academy is gericht op 
operationalisering van de digitale transformatie, 
mediaconvergentie en innovatie in de uitgeefmedia-
bedrijven, maar ook op compliance met betrekking 
tot NUV-thema’s als HR, auteursrecht en privacy. NUV 
Academy vormt een waardevolle aanvulling op de 
eigen opleidingsinspanningen door de lidbedrijven, 
zo blijkt uit de deelnemersevaluaties. Deelnemers 
dichten onveranderlijk een grote rol toe aan de net-
werkfunctie en interactie met deelnemers uit andere 
uitgeverijen waarbij het leren van elkaar en het elkaar 
leren kennen grote toegevoegde waarde voor de 
deelnemers heeft. De gemiddelde waarderingsscore 
van de deelnemers was een 7,3 in 2015. Voor niche-uit-
geverijen blijkt deelname aan NUV Academy-events 
niet zelden als HR-incentive door de leidinggevende te 
worden ingezet.

PLATFORM VOOR PROFESSIONALISERING EN 
INNOVATIE
Nineke van Dalen: ‘NUV Academy is het platform dat 
professionalisering en innovatie in de branche stimu-
leert door leden samen te brengen, zodat zij kennis 
en best practices kunnen delen. Alle uitgeefsectoren 
hebben te maken met vraagstukken over digitale 
transformatie en mediaconvergentie. Met zijn Acade-
my brengt het NUV de expertise van de verschillende 
NUV-leden op het gebied van digitaal uitgeven samen 
op het niveau van de gehele uitgeefindustrie.’
 
NUV Academy realiseert dit vooral door themamidda-
gen, workshops en meerdaagse trainingen te organi-
seren. Van Dalen: ‘Met NUV Academy geeft het NUV 
invulling aan de lang gekoesterde wens om leden 
concreet te ondersteunen bij hun transformatie tot 
professionele digitale mediaondernemingen. Dat is in 
deze tijd, waarin bij veel bedrijven de opleidingsbud-
getten onder druk staan, een belangrijke uitbreiding 
van de dienstverlening. Dat blijkt ook uit de uitsteken-
de opkomst vanuit alle vijf uitgeefsectoren. Sinds 2013 
tot en met 2015 werden 59 bijeenkomsten georga-
niseerd waaraan in totaal 2033 medewerkers van 
NUV-leden deelnamen. Mooi is dat de branche zich 
vanuit de kracht van het eigen netwerk versterkt door 
best practices en lessons learned manifest te maken. 
Naast het bijkomende opleidingsaanbod biedt NUV 
Academy de leden een platform voor talentscouting, 
samenwerkingspartners en acquisitieproposities.’

MEERWAARDE VOOR ALLE NUV-LEDEN
‘Er is natuurlijk al een groot trainingsaanbod in de 
markt’, aldus Van Dalen. ‘De kracht van NUV Academy 
is nu juist het specifiek verbinden van uitgeefervarin-
gen in een veilige setting. Hierdoor levert de interactie 
tussen de deelnemers direct toepasbare oplossingen 
voor hun eigen praktijk op. De grootste uitdaging voor 
NUV Academy is het managen van de niveau- en fase-
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verschillen tussen de lidbedrijven, naast de zeer uit-
eenlopende omvang van de lidbedrijven. Persoonlijk 
vind ik dat we er goed in slagen om deze verschillen te 
overbruggen. De ene keer proberen we een cross-over 
te bewerkstelligen waarbij grote en kleinere leden, 
b2c- en b2b- en multichannel- en mono track-uitgeve-
rijen van elkaar leren. De andere keer kiezen we voor 
één expliciet niveau om te voldoen aan meer specifie-
ke verwachtingen.’
 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Een aantal bijeenkomsten is via de NUV-contributie 
gefinancierd, bijvoorbeeld de cursus ‘Auteursrecht’ 
waar jaarlijks veel vakgenoten hun kennis-APK komen 
opdoen, alsook meetings in het kader van het Sector-
plan en CAO voor het Uitgeverijbedrijf samen met het 
NUV-vaksecretariaat Sociale Zaken (SZ). Ruud Schets, 
hoofd SZ: ‘NUV Academy draagt desgevraagd vanuit 
de branchevereniging op efficiënte wijze zorg voor 
informatie- en/of discussiebijeenkomsten over actuele 
(innovatie)aangelegenheden in de sector. De Acade-
my kan worden beschouwd als een verrijking van de 
dienstverlening aan de NUV-lidbedrijven.’
Niet alle bijeenkomsten worden uit de contributie 
gefinancierd. Voor specifieke themabijeenkomsten 
wordt een kostendekkende bijdrage voor organisatie 
en deelname van de deelnemers gevraagd. Op die 
manier kan NUV Academy ‘not for profit’ de leden 
faciliteren zonder dat de contributie moet worden 
verhoogd. Medewerkers van lidbedrijven genieten ten 
minste altijd 50 procent korting.
 

“Hoe meer cases, hoe 
leuker, voorbeelden zijn 
het meest inspirerend”
 

HET AANBOD IN 2016
Wegens het succes in voorgaande jaren biedt NUV 
Academy ook in 2016 een interessant programma 
op het gebied van innovatie en digitaal uitgeven. 
Voor de themabijeenkomsten wordt samengewerkt 
met inspirerende deskundigen, aangevuld door een 
of meer uitgeefcases. Nog belangrijker is dat NUV 
Academy de deelnemers uitdaagt om deel te nemen 
aan de ‘digitale uitgeefdiscours’. In februari was er 
de tweedaagse masterclass ‘Digitale Mediatransfor-
matie’ (in samenwerking met Makerstreet). In maart 
waren er themabijeenkomsten over het publiceren on 
demand (Van content naar context) en innovatievaar-
digheden (Lean Start-up). Verder kwamen in maart 
honderden medewerkers hun kennis updaten over 
nieuwe regelgeving rond het inhuren van freelancers 
en zzp’ers. Ook is er in de tweede helft van 2016 extra 
aandacht voor datagedreven uitgeven via de trits van 
een kennisbijeenkomst, een inspiratiesessie met veel 
cases en aanbieders van relevante data en tot slot een 
workshop voor de ontwikkeling van een datastrategie 
voor de optimalisatie van eigen processen en rende-
ment. Het hele jaarprogramma 2016 vindt u op de site 
van NUV Academy.

http://www.nuv.nl/groepen/nuv-academy
http://www.nuv.nl/groepen/nuv-academy
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De Groep Algemene Uitgevers (GAU) behartigt de 
belangen van de Nederlandse boekenuitgevers die 
zich op de publieksmarkt richten met onder andere 
literatuur, fictie, non-fictie en kinderboeken.
 
MARKT ALGEMENE BOEK ZIT SINDS JAREN WEER 
IN DE LIFT
Voor het eerst sinds 2009 groeiden de omzet én de 
afzet van het algemene boek. De omzet steeg met 
3,5 procent tot 498 miljoen euro, de afzet met bijna 5 
procent tot 39 miljoen exemplaren (inclusief e-books). 
Vaderdag en de feestperiode bewezen weer de kracht 
van een algemeen boek als cadeau. En daarmee 
werden de optimistische woorden van voorzitter Wiet 
de Bruijn tijdens de nieuwjaarsborrel in januari 2015 
bewaarheid.
Dit ondanks de tijdelijke sluiting van V&D in januari 
(en waarover de GAU ook een informatiebijeenkomst 
voor haar leden hield) en, naar nu blijkt, de definitieve 
leveringsstop in december 2015.
De stijging van de verkoop van e-books bleef ‘be-
perkt’ tot ongeveer 14 procent ten opzichte van 
2014. Inmiddels is het marktaandeel gegroeid tot 6,5 
procent. Fictie is hierin zeer dominant. Er lijken in het 
e-booksegment steeds meer tekenen van stabilisatie. 
Uit onderzoek van GfK bleek dat in december 2015 het 
aantal tablets en e-readers gelijk is gebleven. Ook het 
aantal nieuwe e-booklezers lijkt zich volgens onder-
zoek van de KVB/SMB te stabiliseren.
Wel dienden zich in 2015 nieuwe toetreders aan op 
het gebied van abonnementsmodellen, zoals het 
Deense Mofibo en Bliyoo, het platform van Bruna voor 
e-books en tijdschriften.
 

WET VASTE BOEKENPRIJS
In april 2015 werd de Wet vaste boekenprijs met vier 
jaar verlengd. Tevens bleek in de Kamer brede steun 
voor een vaste combinatieprijs van een papieren boek 
met een e-book of andere digitale component zoals 
een app. Naar verwachting zal deze aanpassing in de 
loop van 2016 in werking treden. Daardoor worden 
uitgevers nog meer in staat gesteld om op innovatieve 
wijze hun lezers te bedienen.
Wel heeft de minister ‘het vak’ gevraagd een Kennis-
centrum op te zetten. Dat kenniscentrum zal onder de 
vlag van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak 
(KVB) in de komende periode worden opgezet.
 

“Innovatie is noodzakelijk om 
te blijven ondernemen in een 
steeds veranderende markt”

GAU introduceert Renew The Book 
voor vernieuwingen in boekenvak

http://www.gau.nuv.nl/
http://www.nuv.nl/nieuws/boekenbranche-laat-in-2015-eerste-omzetstijging-zien-sinds-2009
http://www.nuv.nl/nieuws/boekenbranche-laat-in-2015-eerste-omzetstijging-zien-sinds-2009
http://www.gfk.com/nl/search/search-results/?q=readers+en+tablets
http://www.kvb.nl/cms/showpage.aspx?id=12&search=SMB
http://www.kvb.nl/vasteboekenprijs/evaluatie2015
http://www.kvb.nl/homepage
http://www.kvb.nl/homepage
https://youtu.be/qXUwKJVGB2Y
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INNOVATIE
Innovatie is noodzaak voor uitgevers om te blijven 
ondernemen in een steeds veranderende markt. Om 
deze innovatie aan te jagen heeft de GAU in samen-
werking met Rockstart in 2015 het project Renew 
The Book gelanceerd. Vijf startups kregen de kans 
om veertig dagen via een zogenaamd incubator-pro-
gramma hun ideeën verder uit te werken en vorm te 
geven. Uiteindelijk meldden 56 startups uit de hele 
wereld zich aan, vijf werden hiervan geselecteerd. Ze 
kwamen uit Nederland, Duitsland, Italië en Roemenië. 
Uiteindelijk werd het Nederlandse bedrijf Bookarang 
tot winnaar gekozen. Het succes van deze eerste 
Renew The Book wordt zeker vervolgd. Ook in andere 
landen worden nu dergelijke initiatieven opgezet, zo-
als bijvoorbeeld de Startup Club, georganiseerd door 
onze Duitse zusterorganisatie Börsenverein.
 

In Europees verband is TISP (Technology and Inno-
vation for Smart Publishing) opgezet om ‘de brug te 
slaan tussen ICT en uitgeverijen’. In TISP werken 25 
organisaties uit twaalf landen samen; onder hen de 
belangrijkste boekenbeurzen (Bologna, Londen en 
Frankfurt), de Federation of European Publishers (FEP) 
en enkele wetenschappelijke instituten. Dit en vele an-
dere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld de richtlijn 
om te komen tot een Single Digital Market, moeten 
leiden tot een bloeiende e-commerce, betere digitale 
leeservaringen, betere toegang et cetera. Verbetering 
van (meta)data blijft ook voor de GAU een punt van 
aandacht in de komende jaren. Maar mede dankzij de 
langdurige samenwerking met zowel GfK (binnen de 
Stichting Marktonderzoek Boekenvak) als CB zijn hier 
wel degelijk stappen in gezet.
Helaas is ook in 2015 het btw-tarief op e-books (en an-
dere digitale producten) hoog gebleven. Dit ondanks 
een intensieve lobby in Brussel.
 
INTERNATIONAAL
De voorbereidingen voor Frankfurt 2016, waar Ne-
derland samen met Vlaanderen opnieuw gastland is, 
waren al in volle gang. Een keur aan Duitse uitgevers 
bezocht Nederlandse uitgeverijen, literaire manifesta-
ties én een bijeenkomst van de deelnemers aan Renew 

The Book. De door het Letterenfonds actief gestimu-
leerde uitwisseling met Duitsland heeft er in ieder ge-
val toe geleid dat een record aantal Nederlandse titels 
(meer dan 250) in 2016 in Duitsland zal verschijnen.
De traditionele borrel van de GAU en het CB op de 
openingsdag van de Frankfurter Buchmesse werd ook 
in 2015 zeer goed bezocht.
In samenwerking met Stichting Elspeet zal de GAU 
aan drie jonge boekenvakkers de kans geven om de 
Frankfurter Buchmesse in dit bijzondere jaar te bezoe-
ken. Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven onder 
de noemer Mee naar de Messe.
Tijdens de Bologna Book Fair vond de traditionele 
party van de kinderboekenuitgevers plaats. Veertien 
kinderboekenuitgevers, het Nederlands Letterenfonds 
en de GAU maken samen deze bijeenkomst voor rela-
ties ieder jaar weer mogelijk.
In Europa worden de belangen van de GAU verte-
genwoordigd door de FEP. Binnen deze organisatie 
werken wij actief mee aan betere Europese wet- en 
regelgeving voor onze leden, waaronder bijvoorbeeld 
een laag btw-tarief voor e-books.
In december 2015 werd een grote herziening van het 
auteursrecht in Europa aangekondigd. Vermoedelijk 
zal er in 2016 een nieuwe richtlijn komen. De GAU 
blijft middels de FEP nauw betrokken bij deze ontwik-
kelingen.
 
ILLEGALITEIT
De samenwerking tussen BREIN en de GAU wierp 
ook in 2015 zijn vruchten af. BREIN deed meer dan 
5,7 miljoen meldingen van illegale zoekresultaten aan 
Google en passeerde daarmee een totaal van 12,5 
miljoen sinds zij eind 2012 aanving met BREIN+, een 
programma dat illegale zoekresultaten, links en/of be-
standen van individuele auteursrechtelijk beschermde 
werken opspoort. Naast de meldingen aan Google zijn 
er op verzoek ook bijna 21.000 meldingen aan cloud 
services en YouTube gedaan.
 
In januari oordeelde het Hof van Amsterdam dat Tom 
Kabinet een einde moest maken aan de wijze waar-
op ze e-books aanbood. Tijdens de zitting lieten de 
GAU en MVW zien hoe groot het aanbod van illegale 
e-books was op de website van Tom Kabinet en hoe 
eenvoudig het was om deze aan te bieden. Helaas 
verwees het Hof de vraag of ‘tweedehands e-books’ 
principieel onjuist waren naar een bodemprocedure. 
Deze diende eind december bij de rechtbank in Den 
Haag. In de loop van 2016 wordt de uitspraak hiervan 
verwacht. Ook in andere Europese landen volgt men 
deze zaak.

http://www.renewthebook.com/
http://www.renewthebook.com/
http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html
http://www.smartbook-tisp.eu/the-project
http://fep-fee.eu/
http://www.gfk.com/industries/media-and-entertainment/
http://www.cb.nl/
http://www.frankfurt2016.com/nl
http://www.stichtingelspeet.nl/
http://www.anti-piracy.nl/index.php
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EUROPA
In april 2015 stelde de rechtbank in Den Haag de 
vragen vast die zij aan het Europese Hof wilde stellen 
inzake de vraag of e-books onder het leenrecht vallen. 
Het NUV en de GAU zijn hierin partij en verzetten 
zich hiertegen. Gevreesd wordt voor een enorme 
marktverstoring. Een eerder ‘experiment’ hiermee in 
Denemarken eindigde met een ernstige neergang in 
de reguliere verkoop van e-books (een forse daling 
in de tijd dat overal in Europa de markten stegen). 
Bovendien verstoort het diverse nieuwe marktinitia-
tieven zoals de eerder genoemde Bliyoo en Mofibo. 
Overigens kunnen bibliotheken op basis van individu-
ele licenties al een groot aanbod aan e-books aan hun 
leden aanbieden. Naar verwachting zal het Europese 
Hof eind 2016 hierin uitspraak doen.
 

LEDEN
In 2015 mocht de GAU weer diverse uitgeverijen als 
lid verwelkomen: Nieuwezijds BV, Koppernik en Ba-
lans. Bas Lubberhuizen en de Wereldbibliotheek zijn 
overgenomen door Nieuw Amsterdam. Uitgeverij De 
Inktvis heeft per 31 december 2014 haar lidmaatschap 
opgezegd. Het aantal leden is daarmee op 94 geble-
ven.

http://www.nuv.nl/nieuws/nuv-bij-europees-hof-e-books-vallen-niet-onder-leenrecht
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SAMEN AAN DE SLAG
De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van 
leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening 
in Nederland. De GEU is de afgelopen jaren in ledental 
gegroeid en telt op dit moment 39 leden.
 
DE WERKWIJZE VERANDERT
Al decennialang helpen educatieve uitgeverijen 
scholen om onderwijs te bieden aan leerlingen. 
Scholen zijn hun ideeën over het onderwijs en hun 
verwachtingen over de rol van leermiddelen aan het 
veranderen. Dat heeft de afgelopen jaren al voor 
veel nieuwe en vernieuwde digitale leermiddelen en 
ondersteunende dienstverlening gezorgd. Volgens 
Harold Rimmelzwaan, voorzitter van de GEU, zijn niet 
alleen de producten van de uitgeverij veranderd, maar 
ook de werkwijze: ‘In het verleden waren uitgeve-
rijen met scholen in gesprek over de ontwikkeling 
van leermiddelen. De meeste uitgeverijen gaan nu 
verder en betrekken scholen actief in pilots om samen 
leermiddelen te ontwikkelen’. De pilots inspireren de 
school om nieuwe mogelijkheden te benutten. De 
uitgeverij leert op haar beurt hoe het leermiddel nog 
beter kan aansluiten op het leerproces. ‘De samen-
werking tussen scholen en uitgeverijen is een proces 
van kortcyclische co-creatie aan het worden’, stelt 
interim-GEU-directeur Stephan de Valk.
 
MET ELKAAR EN VAN ELKAAR LEREN
‘Scholen kunnen ook veel van elkaar leren. Onze leden 
komen veel op scholen. Dan blijkt dat veel scholen 
worstelen met vergelijkbare uitdagingen als het gaat 
om het vernieuwen van het onderwijs. Het is volgens 
mij belangrijk dat die scholen aan elkaar worden 

verbonden. Dat maakt het voor marktpartijen zoals 
educatieve uitgeverijen makkelijker om mee te denken 
over oplossingen’, stelt Rimmelzwaan. In 2015 heeft 
de GEU opnieuw een actieve betrokkenheid gehad bij 
stichting LeerKRACHT en bij het Doorbraakproject 
ICT&Onderwijs. Vertrekkend GEU-directeur René 
Montenarie: ‘Zo is in één van de leerlabs van het 
Doorbraakproject onderzocht hoe linked data kan bij-
dragen aan het combineren van leermiddelen. Enkele 
van onze leden zijn daar actief bij betrokken’.
 

“Samenwerking tussen scholen 
en uitgeverijen is een proces van 
kortcyclische co-creatie”
 
ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS
In 2015 is het aanbod aan digitale leermiddelen enorm 
toegenomen en valt er voor scholen veel te kiezen, zo 
blijkt uit het rapport Onderwijs vernieuwen: samen 
aan de slag dat de GEU in oktober publiceerde. 

Samen werken voor onderwijs

http://www.stichting-leerkracht.nl/
http://doorbraakonderwijsenict.nl/
http://doorbraakonderwijsenict.nl/
https://www.geu.nuv.nl/2015/10/27/samenaandeslag/
https://www.geu.nuv.nl/2015/10/27/samenaandeslag/
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Rimmelzwaan legt uit: ‘In dit rapport wilden we graag 
de diversiteit zichtbaar maken van de producten die 
onze leden op dit moment al leveren. Niet als een 
catalogus van producten, maar ter illustratie van wat 
er tegenwoordig zoal mogelijk is met digitale leer-
middelen’. ‘Waarbij we de selectie tot 34 producten 
hebben beperkt om het rapport niet te omvangrijk te 
laten worden’, vult Montenarie aan. Het rapport werd 
gelijktijdig met het nieuwe GEU-logo en de nieuwe 
GEU-website gepubliceerd. ‘Met deze nieuwe heldere 
uitstraling en het nieuwe logo willen we onze focus op 
samenwerking benadrukken’, zegt Rimmelzwaan.

KENNISONTWIKKELING BIJ LEDEN
Een van de taken van de GEU is om kennisontwikke-
ling bij leden te stimuleren. De Valk: ‘In 2015 hebben 
we in samenwerking met NUV Academy een aantal 
interessante lezingen en workshops voor onze leden 
georganiseerd, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen 
op het gebied van de curricula en over het neurolo-
gisch perspectief op leren en onderwijs’. Daarnaast 
zoekt de GEU in toenemende mate samenwerking met 
onderzoeksinstellingen, zoals in 2015 met TNO op het 
gebied van Applied Gaming.
 
GOEDE EN DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER 
PRIVACY
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni zijn 
door de leden het Convenant Digitale Onderwijsmid-
delen en Privacy – Leermiddelen en toetsen en een 
nieuw bindend privacyreglement aangenomen. Dit 
convenant is opgesteld samen met de PO-raad, VO-
raad en de brancheorganisaties Vereniging Digitale 
Onderwijs Dienstverlening (VDOD) en KBb-e. Rim-
melzwaan: ‘Onze leden onderschrijven hiermee het 
belang van privacy. Dat onderwerp is door de toena-
me van digitalisering in het onderwijs steeds belang-
rijker geworden en ik ben blij dat onze leden kunnen 
garanderen dat ze over persoonsgegevens goede en 
duidelijke afspraken maken met scholen’.
 

STANDAARDISATIE
‘Een technische manier om privacy van leerlingen 
makkelijker te borgen is het pseudoniem. Daarmee 
kan elke leerling anoniem blijven en tóch door de hele 
leermiddelenketen als één beschouwd worden’, legt 
De Valk uit. ‘Daarvoor is standaardisatie noodzakelijk 
en dit is slechts één voorbeeld van waarom de GEU 
al jaren betrokken is bij publiek-private samenwer-
kingsverbanden als EduStandaard en ECK’. Binnen 
ECK werken scholen, uitgeverijen, distributeurs en 
softwareleveranciers van elektronische leeromge-
vingen en leerlingadministratiesystemen samen om 
de toegang en het gebruik van digitaal leermateriaal 
te verbeteren. In het platform EduStandaard werken 
partijen samen om de standaarden te beheren en door 
te ontwikkelen.

http://www.geu.nuv.nl/
http://www.nuv.nl/groepen/nuv-academy
http://doorbraakonderwijsenict.nl/privacy-waarborgen
http://doorbraakonderwijsenict.nl/privacy-waarborgen
https://www.geu.nuv.nl/samen-werken-aan-gebruik-leermiddelen/faq-privacy/privacy-reglement/
http://www.educatievecontentketen.nl/
https://www.edustandaard.nl/
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De Magazine Media Associa-
tie (MMA) behartigt de belan-
gen van 21 (op holdingniveau) 
aangesloten magazine media-

bedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumen-
tenmedia (magazines, websites, evenementen). Tot 1 
januari 2016 opereerde MMA onder de naam Groep 
Publiekstijdschriften.
 
ONTWIKKELINGEN IN DE BRANCHE: DIGITAAL 
LEZEN IN OPKOMST EN RECLAMEOMZET STIJGT
Nederlanders besteden ruim acht uur per dag aan 
media. De klassieke mediadragers zijn nog altijd voor 
het grootste deel verantwoordelijk voor de mediacon-
sumptie, zo bleek uit het onderzoek Media:tijd, maar 
het digitaal lezen van magazines is in 2015 wel sterk 
gegroeid. Uit de resultaten van de Media Standard 
Survey blijkt dat 27 procent van de Nederlanders 
van 13 jaar en ouder in 2015 wel eens een magazine 
digitaal heeft gelezen. In 2014 was dit nog 16 pro-
cent. Vooral het lezen van magazines via de mobiele 
telefoon/smartphone laat een enorme stijging zien, te 
weten 12 procent tegenover vijf procent in het jaar er-
voor. 12 procent  van de Nederlanders leest inmiddels 
wel eens een magazine op de tablet; in 2014 was dit 
nog 7 procent. Maar papier blijft nog altijd verreweg 
de belangrijkste drager voor het lezen van magazines: 
78 procent leest van papier.
Daarnaast blijkt uit de netto omzetcijfers van de 
media-adviesbureaus dat de reclameomzet in 2015 
weer stijgt. De omzet lag bijna 18 procent hoger dan 
in 2014: ruim 83,6 miljoen tegenover 70,9 miljoen het 
jaar ervoor. De hype dat alles naar digitaal gaat lijkt 
voorbij en daarnaast zijn de magazine mediabedrijven 

volop actief om hun magazine mediamerken uit te 
bouwen. Een mooie ontwikkeling, waar de Magazine 
Media Associatie (MMA) haar leden graag bij onder-
steunt.
 
DE VERENIGING: EFFICIËNT EN FLEXIBEL WERKEN
Eind 2014 stelde de Algemene Ledenvergadering van 
de MMA het strategisch beleidsplan 2015-2017 vast. 
Gekozen is voor een koers die aansluit bij de behoefte 
van de leden. De missie luidt dan ook:
 

“De MMA ondersteunt de 
aangesloten lidbedrijven 
bij de slag die zij maken 
om hun magazine merken 
te transformeren naar 
multimediale merken”
 
Vanaf 2015 werd gestart met een nieuwe manier van 
werken: vijf bestuursleden, tevens portefeuillehou-
ders, gingen enthousiast van start met de ontwik-
keling van diverse activiteiten. Uitgangspunt hierbij 
is een efficiënte en flexibele manier van werken. 
Door de aangepaste verenigingsstructuur worden 
de leden door middel van drie ledenvergaderingen 
per jaar nauw betrokken bij het beleid van de vereni-
ging. De portefeuillehouders informeerden de leden 
tijdens de ledenvergadering in juni uitgebreid over 
de plannen op de diverse beleidsterreinen. Daarnaast 
gaf René Zeedijk van MediaScience een presentatie 
over Programmatic sales. In oktober stond de leden-

Vijf portefeuilles:
nieuwe initiatieven voor de leden

http://www.mediatijd.nl/
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vergadering in het teken van Adblockers. IAB-direc-
teur Govaert Plaesman informeerde de leden over 
dit actuele fenomeen. Ook werd de nieuwe naam 
van de branchevereniging onthuld: Magazine Media 
Associatie (MMA). Tijdens de Mercur-uitreiking op 
9 december werd deze nieuwe naamgeving officieel 
bekendgemaakt. In december vond de derde leden-
vergadering plaats. Centraal stond toen het project 
Van print only naar 360 graden media platforms: een 
(tussentijdse) inventarisatie van een vijftal robuuste 
magazine media cases van MMA-leden. De presen-
tatie van de totale inventarisatie van 10 cases staat 
gepland voor medio 2016.
 
VIJF PORTEFEUILLES:
NIEUWE INITIATIEVEN VOOR DE LEDEN
De eind 2014 vastgestelde thema’s zijn: sociale zaken/
lobby, onderzoek, kennisoverdracht, communicatie 
en digitale innovatie. Onder leiding van de bestuurs-
leden werd invulling aan deze thema’s gegeven vanuit 
verschillende portefeuilles.
 
Vanuit de Portefeuille Onderzoek is in 2015 gestart 
met een nieuwe activiteit: vanaf oktober biedt de 
MMA support aan haar leden bij de analyses van data 
uit het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De 
ervaring leert dat meerdere MMA-leden weliswaar 
participeren in bereikonderzoeken, maar weinig of 
geen gebruikmaken van de opgeleverde data. Met 
deze dienst wordt de mogelijkheid geboden om de 
data optimaler in te zetten bij de marketing en sales 
van hun mediamerken. Sinds de introductie is er al 
veelvuldig gebruikgemaakt van deze dienstverlening. 
De MMA Research Commissie is onder andere nauw 
betrokken geweest bij het Nederlands Online Bereik 
Onderzoek (NOBO) en de introductie van NOM Me-
diamerken. Tevens is in april een themabijeenkomst 
georganiseerd rondom het onderwerp Magazine 
Media 360˚ en participeerde de MMA weer in het on-
derzoek Trends in digitale media van GfK. Dit onder-
zoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele 
apparaten en gaat specifiek in op de ontwikkeling van 
digitaal lezen van magazines.
 
De ontwikkeling en lancering van de nieuwe naamge-
ving en het bijbehorende logo stonden in 2015 bij de 
Portefeuille Communicatie centraal. In 2016 volgt ook 
de lancering van de nieuwe MMA-website.
 
Om te komen tot een MMA Kennisplatform is vanuit 
de Portefeuille Kennisoverdracht gestart met een 
inventarisatie naar de kennisbehoefte bij de achter-
ban. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 

is een plan van aanpak opgesteld. Besloten werd in 
eerste instantie een drietal activiteiten te ontwikkelen 
en in 2016 uit te voeren: Lunch&Learn (3xpj), Meet 
the Millenials (1x) en Business Game (1xpj). Daarnaast 
zal een online kennisbank worden ontwikkeld en een 
overzicht met nationale en internationale congres-
sen op de website worden geplaatst. De bestaande 
samenwerking met NUV Academy en de Commissie 
Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) werd 
gecontinueerd.
De COP-middagbijeenkomsten 
‘Bladen in de Balie’ werden omge-
doopt in ‘Magazine Media Café’. 
De locatie bleef gelijk: de Balie 
aan het Amsterdamse Leidseplein.

Ten behoeve van de Portefeuille Digitale Innovatie 
werd een commissie samengesteld met specialisten 
uit de MMA-lidbedrijven. Zij ontwikkelden het idee 
om, door middel van een inventarisatie van succes-
volle crossmediale cases van mediamerken, de leden 
inspiratie te bieden. Bij deze inventarisatie ligt de na-
druk op de transformatie van printmerk naar crossme-
diaal merk. Ook zal aan het project nog een educatie-
ve uitrol worden toegevoegd. De commissie is tevens 
betrokken bij een gemeenschappelijke campagne, 
ontwikkeld door IAB, inzake de bewustwording van 
adblockers bij de consument.
 
Ook de Portefeuille Sociale en Algemene Zaken kreeg 
veel aandacht in 2015. Zo was de MMA nauw betrok-
ken bij de ontwikkeling van de nieuwe cao voor het 
Uitgeverijbedrijf en alle hierbij behorende aanpassin-
gen. De leden werden tijdens de ledenvergaderingen 
ook geïnformeerd over de PKB-applicatie en het Sec-
torplan Uitgeverijbedrijf. Op auteursrechtgebied was 
er aandacht voor het kort geding van Pictoright tegen 
Blendle en de samenwerkingsovereenkomst met 
Stichting Lira. Deze zaken werden in samenspraak 
met het NUV uitgevoerd. Ook voor een sterke lobby in 
Den Haag en Brussel wordt nauw samengewerkt met 
het NUV en de European Magazine Media Association 
(EMMA).
 
SAMENVOEGING OPLAGE EN BEREIK
De brede doelstelling van de MMA is het in kaart 
(laten) brengen van totale mediamerken, ongeacht 
het platform waarop de content wordt verspreid. Dit 
wordt gedaan door middel van dataverzameling, con-
trole en certificering van gegevens over verspreiding 
en bereik van magazine media merken. 2015 was voor 
NOM− waarin de MMA haar leden vertegenwoordigt− 
een jaar dat in het teken stond van het samengaan van 

http://www.nommedia.nl/
http://www.bladenmaken.org/
http://www.bladenmaken.org/
http://magazinemediacafe.nl/
http://www.magazinemedia.eu/emma/index.html
http://www.magazinemedia.eu/emma/index.html
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NOM (bereik) en HOI (oplage). Naast het opnemen 
van de HOI-organisatie in NOM is er een nieuwe web-
site gebouwd waarin zowel bereik- als oplageproduc-
ten aan bod komen. Het NOM Dashboard, een nieuwe 
manier van presenteren van gegevens aan de markt, 
bestaat uit 3 onderdelen: printbereik, printoplage en 
digitale censusdata. Het doel is om in het NOM Dash-
board uiteindelijk ook digitaal bereik en het bereik van 
totale mediamerken op te nemen.
In de rapportage van printoplage zijn in 2015 grote 
veranderingen doorgevoerd: er zijn minder opla-
gecategorieën opgenomen en er wordt niet meer 
gerapporteerd over kwartaalgemiddelden maar 
over voortschrijdende jaargemiddelden. Voor de 
rapportage van digitale censusdata wordt gewacht 
op de gegevens die uit NOBO moeten komen. Het 
printbereikonderzoek NOM Print Monitor (NPM) is 
in 2015 aangepast om klaar te zijn voor de koppeling 
met digitaal bereik dat uit NOBO moet komen. Het 
doel van NOM is om een fusie door te voeren van 
printbereik (NPM) en digitaal bereik (NOBO) om zo te 
kunnen rapporteren over bereik van totale mediamer-
ken. In NPM wordt naast de vragen over het lezen van 
dagbladen en magazines op papier nu ook gevraagd 
over digitaal lezen; deze informatie kan straks goed 
gebruikt worden om de twee bereikonderzoeken aan 
elkaar te koppelen. Omdat NOBO nog geen publicatie 
heeft uitgebracht over digitaal bereik heeft NOM in 
september 2015 besloten om de gegevens die in NPM 
zijn verzameld over het lezen van merken op papier en 
digitaal, te publiceren. Deze publicatie, NOM Media-
merken, geeft inzicht in gebruik van mediamerken in 
de afgelopen 12 maanden. Bruto bereik, netto bereik, 
exclusief bereik van papier en digitale platforms en 
overlap tussen papier en digitaal werden opgenomen 
in de publicatie.
 
PROMOTIE: KRACHTEN BUNDELEN
In oktober 2015 was het 
weer tijd voor de Bladenpa-
rade. Dit jaarlijkse initiatief 
van de MMA, twee distribu-
teurs en vier retailorganisa-
ties werd in een nieuw jasje 
gestoken. Dit jaar is gekozen 
voor het thema Inpakken en 
weglezen. Van maandag 12 
oktober tot en met zondag 1 
november kon de consument 
in meer dan duizend winkels 
van AKO, Bruna, Primera en The Readshop het tweede 
tijdschrift voor de helft van de prijs kopen.

Traditiegetrouw werd het magazinejaar weer afge-
sloten met de uitreiking van de tien Mercurs in de 
Amsterdamse Marktkantine. Runner’s World werd 
Magazine van het Jaar, Sanne Groot Koerkamp van 
Glamour Hoofdredacteur van het Jaar en Jildou van 
der Bijl (LINDA.) winnaar van de Mercur d’Or/LOF-
prijs voor Magazines. De winnaars werden gekozen 
door een jury, onder voorzitterschap van Albert Ver-
linde, uit het recordaantal inzendingen van 115 cases. 
Nieuw was dit jaar de Mercur BeLOFte van het Jaar 
voor aanstormend talent. De Mercur Retailer van het 
Jaar was na een jaar weer terug van weggeweest. De 
volledige uitslag is te vinden op www.mercurs.nl.

http://www.mercurs.nl/
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Media voor Vak en Weten-
schap (MVW) behartigt de 
belangen van professione-
le, wetenschappelijke en 
vakinformatieve mediabe-
drijven alsook van studie-
boekenuitgevers voor het 
hoger onderwijs. De leden 
zijn zowel gevestigde uit-
geeforganisaties als nieuwe 
toetreders in de markt – in-
ternationale mediaconcerns 
alsook niche-uitgeefme-
diabedrijven voor beroep, 
bedrijf en wetenschap.
 
De leden zijn actief in 50 zeer uiteenlopende markt-
segmenten met diverse verdienmodellen die zijn 
gebaseerd op database- en data publishing, diensten- 
en softwareleveranciers, face-to-face-activiteiten en 
contentmarketing/branded content. We zien dat de 
grenzen van MVW als sector en van de media-indus-
trie als geheel convergeren en meer fluïde worden. 
Behalve een industrie wordt uitgeven meer en meer 
een primaire competentie waarover elke denkbare 
organisatie in het digitale tijdperk dient te beschikken. 
Vooralsnog focust MVW op sectorale belangenbehar-
tiging en directe ondersteuning aan zijn leden via:
 

1. belangenbehartiging voor en dienstverlening aan 
zijn leden door:
•  op te treden als gesprekspartner en beïnvloeder in 

politieke en ambtelijke gremia, aanpalende (bran-
che)organisaties (ook in internationaal/EU-verband) 
en bij stakeholders;

•  het binnen NUV-verband bewaken van de MVW-be-
langen in relatie tot relevante NUV-dossiers en de bij 
het NUV aangesloten brancheverenigingen;

•  zorg te dragen voor MVW-bestuursvertegenwoordi-
gingen in organisaties die taken en diensten uitvoe-
ren ten behoeve van de leden.

2. ledenondersteuning en advies door:
•  het informeren van leden over relevante ontwik-

kelingen binnen en buiten de branche − nationaal 
en internationaal − via ledenbrieven, website en 
nieuwsbrief;

•  het organiseren van sectorspecifieke kennis- en 
netwerkbijeenkomsten en trainingen;

•  het bieden van gratis toegang tot het programma 
van NUV Academy in 2015 en 2016;

•  het vervullen van een gids- en onderlinge netwerk-
functie;

•  het voorzien in instrumentele ondersteuning via 
documenten als modelcontracten, leveringsvoor-
waarden en checklists.

3. exposure van de MVW-sectoren via:
•  de tweejaarlijkse LOF-onderscheiding voor Vakinfor-

matie;
•  policy papers. 

Verbinden van klanten
aan uitgeefproposities
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MVW-PORTFOLIO’S
De afgelopen jaren zijn de leden getransformeerd 
van print- naar multimediale uitgeverijen. De portfo-
lio’s omvatten hybride informatiediensten, online en 
mobile only, face-to-face maar ook compliance- en 
riskmanagementactiviteiten. De aard van de bedrijven 
verschuift steeds vaker in de richting van dienstverle-
ners en softwarebedrijven. Meer en meer maakt het 
uitgeefaanbod deel uit van de workflow van de klant: 
van contentmarketingdiensten voor commerciële 
partners tot semantische search en data-oplossingen 
voor de internationale research community.
Digitalisering biedt een scala aan mogelijkheden en 
de opname ervan door de MVW-leden is even divers 
als het MVW-ledenbestand zelf. Events en digitale 
content bepalen al jaren meer dan de helft van de in-
komsten van vakinformatieve uitgevers. Wetenschap-
pelijke en studieboekenuitgevers op hun beurt worden 
uitgedaagd om te voorzien in digitaal studiemateriaal, 
open online courses en open access content.
 
Voor 2016 wordt vooral ingezet op optimalisatie van 
gepersonaliseerde producten en proces- en rende-
mentsoptimalisatie waarbij online video, gamification 
en internationalisatie nieuwe kansen bieden. Centraal 
daarbij staat integratie van technologie en data in de 
kernprocessen van uitgevers.
 

“MVW-leden vertalen 
technische mogelijkheden 
in producten en diensten” 
Door de snelheid en ingrijpende veranderingen in 
het MVW-landschap zijn de uitgeverijen veranderd 
in flexibele organisaties waar skills en competenties 
projectmatig worden georganiseerd en waar innovatie 
steeds vaker tot stand komt via ontwikkel- en manage-
menttechnieken die worden ontleend aan de kracht 
van startups.
 
MVW-voorzitter Wim van der Stelt (Springer Nature): 
‘Media voor vak en wetenschap bieden professionals 
toegang tot merken, community’s, informatie- en 
kennisdomeinen, data, producten, diensten, beurzen, 
seminars en opleidingen die voor hun economisch 
functioneren onmisbaar zijn.’
 
Penningmeester Huub van der Meulen (Sdu Uitgevers) 
voegt daaraan toe: ‘Zij leveren kennisintensieve en op-
lossingsgerichte mediaproducten en -diensten die hen 
in staat stellen om te excelleren in hun business en 

bedrijfsvoering. In die zin vormen de leden van MVW 
een belangrijke schakel in de totstandkoming van het 
bruto nationaal product. Tot die professionals rekenen 
wij ook wetenschappers en professionals in opleiding 
in het hoger onderwijs.’
 
MVW-bestuurslid Corinne Rodenburg (Koninklijke Van 
Gorcum): ‘MVW-leden creëren ruimte voor innovatie 
door te focussen op kansrijke markten. De content-
proposities van uitgevers zijn in toenemende mate 
technologiegedreven. Uitgevers voegen steeds meer 
diensten toe aan hun portfolio’s en aan licenties. Er 
voltrok zich een technische revolutie in de front- en 
backoffices van de leden om slagvaardig te kunnen 
reageren op het veranderende professionele gebruik 
van uitgeefmedia.’
 
MVW-bestuurslid Peter Backx (Wolters Kluwer): 
‘MVW-bedrijven moeten inspelen op de continue 
verandering in werkprocessen van hun afnemers. 
Web en API’s spelen daarin een grote rol. Dat heeft 
consequenties voor de portfolio-ontwikkeling. Con-
tentoplossingen zijn steeds meer verbonden met het 
gebruiksgemak van mobiele apparaten. Het is dan ook 
niet vreemd dat Wolters Kluwer zich op lijstjes van 
softwarebedrijven manifesteert.’
 
Via sociale media organiseren gebruikers zich rond 
merken en producten. De uitgever heeft daarbij de 
rol van regisseur die ‘content-op-vraag-en-op-maat’ 
levert via elk denkbaar platform. Uitgeefmedia 
ontwikkelen zich tot multichannel netwerken waar 
de klant content krijgt aangeboden op basis van zijn 
gebruikersdata. De komende jaren staan dan ook in 
het teken van customer centric publishing.
 
MVW-bestuurslid Casper Niesink (Reed Business In-
formation): ‘MVW-leden vertalen technische mogelijk-
heden in producten en diensten. Dataverzamelingen 
vormen de grondslag voor content- en marcompropo-
sities. Co-creatie, design thinking, branding, commu-
nitymanagement, online (beeld)context, programmatic 
trading, data asset management, contentmarketing, 
leadgeneratie, conversie, licenties en micro payments 
zijn sleutelwoorden voor de toekomst van de branche.’ 

Niesink: ‘De uitgever is curator en faciliteerder van 
community’s rondom merk en product. Gebruikers le-
veren contentbijdragen in de vorm van reviews, blogs 
en vlogs. De adverteerder manifesteert zich in de 
community met whitepapers, webinars en seminars. 
Of, omgekeerd, de uitgever verzorgt content voor de 
adverteerder.’
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MVW-bestuurslid Æbele Kluwer (Aeneas Media): 
‘MVW-uitgevers zetten in op face-to-face-activitei-
ten. Contentmarketing biedt kansen nu bedrijven het 
‘ouderwetse’ adverteren massaal de rug toe keren. De 
b-to-b adverteerder wil interactie en rekent de uitge-
ver af op kwaliteit van het contact met de doelgroep. 
Persoonlijk contact en maatwerk spelen daarbij een 
grote rol. Flexibele ontsluiting voor diverse doelen, 
kanalen en platforms is cruciaal.’
 
Content moet format- en platformonafhankelijk be-
schikbaar zijn, terwijl de betalingsbereidheid gering is 
en privacybescherming drempels opwerpt. Binnen dit 
uitdagende kader moet de media-exploitant zijn merk-
waarde op peil houden tegen een acceptabele marge. 
Nu de gesloten uitgeefketen ophoudt te bestaan, 
staat of valt succes met de mate waarin uitgevers 
effectief samenwerkingen aan weten te gaan.
 
Crossmedialiteit is in de MVW-uitgeefsector business 
as usual. Print vervult een aanvullende informatiefunc-
tie of ontbreekt helemaal in de portfolio. MVW-secre-
taris Nineke van Dalen: ‘Uitgevers zijn crossmediale 
ondernemers. Hun counterparts zijn stakeholders in 
de eigen en aanpalende marktsegmenten als ICT en 
online industrie. De sector is volop bezig om content- 
en distributieprocessen hybride en vraag-gestuurd 
in te richten. Klantdata worden richtinggevend voor 
custom centric premium content.’
MVW-bestuurslid Laura Hassink (Elsevier) vult aan: 
‘Zo ontstaan wendbare en schaalbare ondernemingen 
die effectief kunnen inspelen op marktveranderingen. 
(Innovatie)risico’s worden kleiner door de klant in een 
vroeg stadium te betrekken bij productontwikkeling 
via sociale netwerken. De uitgever wordt mediapart-
ner in een netwerkeconomie waarin met klanten en 
andere belanghebbenden koers, propositie en werk-
wijze van de mediaondernemer worden bepaald.’
 
MVW-AGENDA 2015/2016
Advertentiemarkt
Begin 2015 fuseerde HOI met NOM. Medio 2015 
trad MVW terug uit het NOM-bestuur omdat voor 
MVW-leden het belang van print en digitale gecer-
tificeerde oplagecijfers te klein is geworden voor 
rechtstreekse bestuurlijke betrokkenheid. MVW blijft 
incidenteel betrokken als er wijzigingen in de defini-
tieset van oplagecijfers voor vakinformatieve uitgeven 
aan de orde zijn. In het verlengde hiervan worden de 
rol en positie van de NSTD-kaart in juni 2016 aan de 
algemene ledenvergadering voorgelegd.
 

Open Access/Hoger Onderwijs/een leven lang leren
MVW-voorzitter Wim van der Stelt: ‘Staatssecreta-
ris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) omarmt Gold Open Access als leidend principe 
voor de publicatie van wetenschappelijk onderzoek 
gefinancierd uit algemene middelen. Hierbij betaalt 
de auteur of onderzoeksinstelling de uitgever voor 
zijn publicatiediensten. MVW is voor stakeholders 
gesprekspartner bij de vormgeving van het Open 

Access-beleid. Cruciaal 
voor uitgevers is dat 
er een businessmodel 
ontstaat dat hen in 
staat stelt te investeren 
in nieuwe producten 
en deze investeringen 
terug te verdienen.

MVW organiseerde in het voorjaar een drukbezochte 
bijeenkomst over het nieuwe auteurscontractenrecht 
in relatie tot de ‘self-archiving’-rechten van de auteur. 
De wetenschappelijke informatieketen heeft vooral 
een internationaal karakter. Daarom werkt MVW met 
betrekking tot Open Access samen met Scientific, 
Medical and Technical Publishers (STM).
In de markt van het hoger onderwijs anticiperen uitge-
vers op technologieën die blended learning mogelijk 
maken. Deze ontwikkeling wordt in Europees verband 
gevoed door ontwikkelingen rond Open Educational 
Resources en een leven lang leren. In NUV-verband 
trekken MVW en de GEU in de nabije toekomst waar 
mogelijk gezamenlijk op met betrekking tot het hoger 
onderwijs.
 
Reprorecht
Als gevolg van de digitalisering wordt de positie van 
de uitgever in de reproregelingen steeds vaker ter 
discussie gesteld door diverse partijen. MVW dringt 
er daarom bij zijn leden op aan hergebruik zo veel mo-
gelijk in de primaire exploitatie via licenties te regelen. 
MVW was in 2015 betrokken bij het geschil tussen 
NUV en Lira over de verdeelsystematiek en -sleutel 
van de repartitie van reprogelden en was eveneens 
belanghebbende bij de readerregelingen in het hoger 
beroepsonderwijs. Voor 2017 wordt hard gewerkt 
aan een nieuwe regeling voor het wetenschappelijk 
onderwijs.
 
De boekenmarkt
Tegen Tom Kabinet is samen met de GAU een bo-
demprocedure gestart over tweedehands e-books en 
half 2016 wordt een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie tegemoet gezien in het geschil met de 
VOB over de toepasselijkheid van het leenrecht op 
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e-books. De uitgeefmarkt wordt in zijn wortels aange-
tast wanneer het e-book kan worden doorverkocht en/
of onder het leenrecht zou gaan vallen. Ook ondervin-
den uitgevers directe schade door de, veelal illegale, 
verkoop van tweedehands e-books. MVW participeert 
in de oprichting van een data- en innovatiecentrum, 
genaamd KVB Boekwerk, als uitvloeisel van de 
tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs 
(Wvbp) en ter voorbereiding van de derde evaluatie 
in 2019. Genoemde rechtszaken en KVB Boekwerk 
worden gefinancierd via collectieve dividenduitkerin-
gen van het CB.
 
Professionalisering
Vanaf 2014 heeft het bestuur in overeenstemming 
met de ledenvergadering een deel van de reser-
ves bestemd voor deelname van medewerkers van 
MVW-lidbedrijven aan themabijeenkomsten van NUV 
Academy, teneinde professionalisering en kennis- en 
ervaringsuitwisseling voor alle leden te stimuleren. 
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gecreëerd 
voor vakredactionele trainingen voor de kleinere 
leden.
 

Tot 2015 loofde MVW de LOF Prijs voor Vakinforma-
tie uit. In januari 2015 werd de prijs van 10.000 euro 
uitgereikt aan Coachlink van Boom Uitgevers. In 
januari 2017 zal voor het eerst de LOF-onderscheiding 
voor Vakinformatie door het College van LOF Vakin-
formatie worden uitgereikt. Deze wordt samen met de 
Stichting Lucas-Ooms Fonds georganiseerd ter stimu-
lering van de kwaliteit van vakinformatieve media.
 
Internationale samenwerking
MVW werkt samen met STM. Michiel Kolman (Else-
vier) is vanaf eind 2016 voorzitter van de International 
Publishers Association (IPA). Op Europees niveau 
is de Federation of European Publishers (FEP) het 
belangrijkste samenwerkingsplatform. In verband met 
overlap in de belangenbehartiging met FEP wordt met 
ingang van 2017 het EMMA-lidmaatschap (European 
Media Magazine Association) beëindigd.
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NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor 
nieuwsbedrijven, draagt de kracht en maatschappe-
lijke functie van private nieuwsmedia uit. De bran-
cheorganisatie behartigt de zakelijke en journalistie-
ke belangen van nieuwsbedrijven.
NDP Nieuwsmedia telt veertien lidbedrijven. Samen 
brengen zij bijna 40 nieuwsmerken op de Nederland-
se markt. De speerpunten van NDP Nieuwsmedia zijn 
lobby, belangenbehartiging, media-onderzoek en de 
jongerenmarkt (Nieuws in de klas).
 
NDP Nieuwsmedia richtte zich in 2015 voornamelijk 
op beïnvloeding van het mediabeleid, de lobby voor 
een laag btw-tarief op digitale nieuwsproducten en 
het voorkomen van de aantasting van de persvrijheid. 
Ook Europese lobbyissues zoals de Privacyverorde-
ning en de strategie voor de Digital Single Market 
stonden hoog op de agenda. Frits Campagne, voor-
zitter van NDP Nieuwsmedia: ‘Het medialandschap 
verandert snel. Daarom is het belangrijk dat NDP 
Nieuwsmedia een actieve bijdrage levert aan de tot-
standkoming van toekomstbestendige regelgeving.’
 
PUBLIC AFFAIRS
Nadat staatssecretaris Dekker (Media) in oktober 2014 
zijn plannen aankondigde om de publieke omroep 
te moderniseren, kwam hij in augustus 2015 met een 
wetsvoorstel om de Mediawet te wijzigen. Omdat 
Dekker voor steun in beide Kamers afhankelijk was 
van oppositiepartijen, bleef er gaandeweg weinig over 
van zijn ambitieuze plannen. Amusement verdwijnt 
weliswaar uit de taakopdracht van de publieke om-
roep, maar blijft toegestaan als middel om een breed 
publiek te bereiken. Het publieke bestel zou geopend 

worden voor externe partijen zoals uitgevers, maar 
door omroepen verplicht de rol van coproducent te 
laten vervullen, behouden de omroepen hun positie 
en macht. Pas na afzwakking van de oorspronkelijke 
plannen kon het wetsvoorstel op voldoende steun 
rekenen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

“Het is belangrijk dat NDP 
Nieuwsmedia een actieve bijdrage 
levert aan de totstandbrenging van 
toekomstbestendige regelgeving”

In de achterliggende jaren heeft NDP Nieuwsmedia 
zich sterk gemaakt voor een adequate markttoets 
voor nieuwe diensten van de publieke omroep, waarin 
de belangen van commerciële mediapartijen zorgvul-
dig worden meegewogen. In november 2015 kondigde 
de staatssecretaris aan dat hij de huidige procedure 
wil aanscherpen. De nieuwe markttoets moet be-
langrijke tekortkomingen van de geldende procedure 
ondervangen: een wettelijke verankering van de toets, 
het verplicht inventariseren van de marktimpact van 
nieuwe diensten en de mogelijkheid voor belangheb-
benden om hun zienswijze in te dienen voorafgaand 
aan een besluit. Ook kunnen belanghebbenden 
onderbouwd om een toets verzoeken bij twijfels over 
het achterwege blijven van een toetsing. Tom Nauta, 
directeur NDP Nieuwsmedia: ‘We verwelkomen het 
voorstel van Dekker om de toets te verbeteren. Zijn 
plan bevat goede en noodzakelijke elementen voor 
een effectieve markttoets. We zullen de uitwerking 
nauwlettend volgen.’ In de loop van 2016 zal  Dekker 

Actief bijdragen aan 
toekomstbestendige regelgeving

http://www.ndpnieuwsmedia.nl/


 41  |  NUV Jaarverslag 2015

NDP NIEUWSMEDIA

een wijziging van de Mediawet indienen bij de 
Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de 
wetswijziging is 1 januari 2017.
 
Voor digitale nieuwsmedia geldt het hoge btw-tarief 
van 21 procent, terwijl voor gedrukte nieuwsmedia 
het lage btw-tarief van 6 procent geldt. Campagne: 
‘Het verlaagde btw-tarief, dat drempels voor nieuw-
sconsumptie beoogt weg te nemen, zou niet alleen 
voor papieren nieuwsmedia moeten gelden, maar ook 
voor digitale.’ Ook in Den Haag klinkt steeds vaker 
afkeuring over dit merkwaardige btw-onderscheid. Uit 
vrees voor een inbreukprocedure besloot het kabinet 
begin 2015 echter geen gehoor te geven aan de wens 
van de Tweede Kamer om het verlaagde tarief ook 
op digitale kranten toe te passen. In een toelichting 
op de plannen voor de Digital Single Market zegde 
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese 
Commissie, toe in 2016 met een voorstel te komen om 
digitale nieuwsproducten, net als gedrukte kranten, 
tegen het lage btw-tarief te belasten. De Europese 
Btw-richtlijn moet daarvoor worden aangepast.
 
NDP Nieuwsmedia zet zich samen met andere journa-
listieke organisaties in voor wettelijke verankering van 
journalistieke bronbescherming. Het kabinet diende 
hier in 2014 twee wetsvoorstellen voor in, maar ook 
het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III en de plan-
nen voor een nieuw wetsvoorstel voor het bewaren 
van telecommunicatiegegevens (dataretentie) raken 
aan bronbescherming. Nauta: ‘Deze wetsvoorstellen 
moeten in lijn zijn met de Europese jurisprudentie en 
geen gevaar vormen voor de uitvoering van de  jour-
nalistieke taak.’

“Het verlaagde btw-tarief, dat 
drempels voor nieuwsconsumptie 
beoogt weg te nemen, zou niet alleen 
voor papieren nieuwsmedia moeten 
gelden, maar ook voor digitale”

INTERNATIONAAL
NDP Nieuwsmedia maakt zich ook internationaal sterk 
voor goede wet- en regelgeving en de bevordering 
van een vrije pers. De World Association of News-
papers and News Publishers (WAN-IFRA) zet zich op 
mondiaal niveau in voor nieuwsbedrijven.
 
In 2015 deed NDP Nieuwsmedia de belangenbehar-
tiging op Europees niveau in nauwe samenwerking 
met de European Newspaper Publishers’ Association 

(ENPA). De prioriteiten in EU-verband waren in dit jaar 
het btw-tarief op digitale nieuwsmedia, auteursrecht, 
gegevensbescherming, de antitrustzaak tegen Google 
en de Europese plannen voor een Digital Single 
Market. ENPA vroeg in gesprekken met verschillende 
Eurocommissarissen steun voor de verlaging van het 
btw-tarief op digitale nieuwsmedia en zette zich in 
voor een sterk auteursrecht.

Per 1 januari 2016 is 
NDP Nieuwsmedia 
aangesloten bij News Media Europe. Voorzitter van 
News Media Europe is Fernando de Yarza López-Ma-
drazo, CEO van de Grupo Heraldo in Spanje. Namens 
de directeuren van de aangesloten landenorganisaties 
maakt Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, 
deel uit van het voorzitterschap van News Media Eu-
rope. Herman Wolswinkel, manager public affairs van 
NDP Nieuwsmedia, zit de public service broadcasters 
taskforce voor.

BIJEENKOMSTEN
NDP Nieuwsmedia organiseerde op 30 september 
2015 een dinerbijeenkomst in Nieuwspoort in Den 
Haag. Deze bijeenkomst, waar de directies en hoofd-
redacties van alle lidbedrijven vertegenwoordigd 
waren, stond in het teken van innovatie van media-
merken. De Nederlander Almar Latour, de Nederland-
se Publisher en Executive Vice President van de Dow 
Jones Media Group, verantwoordelijk voor de wereld-
wijde redactiestrategie van de Wall Street Journal, 
sprak over innovatie en kansen voor mediabedrijven.
Daarnaast vonden in 2015 ledenvergaderingen plaats 
bij NRC Media in Amsterdam en bij NU.nl (Sanoma 
Media Netherlands) in Hoofddorp.

ONDERZOEK EN ADVERTENTIEMARKT
NDP Nieuwsmedia maakt zich in bestuurlijk en onder-
zoekstechnisch opzicht sterk voor betrouwbare cijfers 
over de consumptie van nieuwsmedia. Belangrijk 
aandachtspunt daarbij is de integratie van de bestaan-
de bereikonderzoeken voor print, internet, radio en 
televisie. Daarmee krijgen nieuwsmedia op termijn 
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beschikking over cijfers van hun volledige merkbereik.
NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt de lidbedrijven 
in de JIC’s (Joint Industry Committees), zowel op 
bestuurlijk niveau als in technische adviescommissies. 
De brancheorganisatie is behalve bij printbereikonder-
zoek (NOM) ook actief betrokken bij online bereikon-
derzoek. De in VINEX verenigde internetexploitanten 
zijn in 2015 gestart met de opzet van het nieuwe 
bereiksonderzoek NOBO. Op basis van dit panel-
onderzoek zal zowel het surfgedrag als het online 
videokijkgedrag worden gerapporteerd. Ook NOM 
kan de gegevens gebruiken om het merkbereik van 
nieuwsmedia te berekenen.
De overname van de HOI-oplageregistratie door NOM 
Media heeft in 2015 gestalte gekregen. De door NDP 
Nieuwsmedia beoogde hervorming van oplagecijfers 
is doorgevoerd. De cijferreeksen sluiten nu beter aan 
bij de andere cijfers over de lezersmarkt en leiden tot 
minder verwarring in de vakpers.
In de cursus Nieuwsmedia Academy zijn kennis, 
planning, strategie en actuele informatie over nieuws-
media voor mediaprofessionals samengebracht. 
In nieuwe opzet geeft Nieuwsmedia Academy een 
compleet overzicht van nieuwsmedia als advertentie-
medium. Vanaf de start tot en met 2015 hebben 450 
mediaprofessionals het bijbehorende examen succes-
vol afgelegd.
 
NIEUWS IN DE KLAS
Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP 
Nieuwsmedia, stimuleert jongeren via het onderwijs 
nieuwsmedia online, in beeld, geluid en op papier te 
volgen en te interpreteren. Dit bereikt Nieuws in de 
klas door docenten ondersteuning te bieden bij het 
verwerken van nieuwsmedia in hun lesprogramma 
met de Nieuwsservice, lesmaterialen en kennisuitwis-
seling. Door gebruik te maken van het nieuws in de 
les werken docenten met hun leerlingen aan taalvaar-
digheid, mediawijsheid en burgerschap. Nieuws in de 
klas koppelt de lesstof aan het nieuws en de wereld 
buiten school. In 2015 is het bereik van het educatie-
platform gegroeid. Het gebruik van de Nieuwsservice 
is in de laatste vijf jaar bijna verdubbeld.

Nieuws in de klas vertegenwoordigt de bij NDP 
Nieuwsmedia aangesloten nieuwsbedrijven in het 
onderwijs. Zij vinden het belangrijk dat nieuwsmedia 
deel uitmaken van het referentiekader van jongeren. 
Jongeren komen thuis steeds minder in aanraking 
met nieuws, doordat ouders minder vaak de papieren 
krant lezen en men vaker dan voorheen individueel 
en online het nieuws tot zich neemt. Door het gebruik 
van nieuwsmedia in het onderwijs te stimuleren, ma-

ken jongeren op een verdiepende en positieve manier 
kennis met de titels van de lidbedrijven.
 

Om docenten te stimuleren met hun leerlingen het 
nieuws te (leren) volgen, biedt Nieuws in de klas de 
Nieuwsservice. Deze service staat centraal in het 
educatieve aanbod en bestaat uit:
•  Nieuwsservice voor docenten: twee weken lang 

bezorging van door de docent aangevraagde nieuw-
stitels op school;

•  Nieuwsservice voor leerlingen: twee weken lang 
bezorging van door de docent aangevraagde nieuw-
stitels bij leerlingen thuis;

•  Nieuwsmediaportal: toegang tot besloten (delen 
van) nieuwssites en online krantenarchieven.

De Nieuwsservice wordt aangeboden in samenwer-
king met de aangesloten lidbedrijven. Het aantal 
aanvragen van de Nieuwsservice is in 2015 met ruim 7 
procent gestegen.
Naast de Nieuwsservice ondersteunt Nieuws in de 
klas docenten met lesmaterialen en kennisdeling. 
Nieuws in de klas werkt samen met educatieve organi-
saties en uitgevers om het gebruik van nieuws en 
actualiteit in lesmateriaal te stimuleren. Het afgelopen 
jaar zijn verschillende lesbundels ontwikkeld over 
cartoons, techniek en persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting. Daarnaast publiceert Nieuws in de 
klas regelmatig lessuggesties en geeft het educatie-
platform workshops voor docentenverenigingen en 
lerarenopleidingen om het gebruik van nieuws in het 
onderwijs op een laagdrempelige manier te stimule-
ren.

http://www.nieuwsmediaacademy.nl/
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Het NUV, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf 
(WU) en de branche-/groepsverenigingen worden 
gefinancierd uit contributies, reprorechtgelden en 
bestemmingsheffingen. In totaal bedragen de in-
komsten volgens de begroting 2016 bijna 5,3 miljoen 
euro. Meer dan de helft (64 procent) van de begro-
ting wordt besteed aan personeelskosten en aanver-
wante kosten, zoals huisvestings- en kantoorkosten. 
Het NUV, de WU en de branche-/groepsverenigingen 
houden een garantievermogen en/of continuïteitsre-
serve aan om zo financiële tegenvallers op te kunnen 
vangen en, in geval van problemen, aan de verplich-
tingen te kunnen voldoen.
 
Het NUV en de afzonderlijke branche-/groepsver-
enigingen hebben elk een eigen begroting en jaar-
rekening. Hierover leggen zij verantwoording af aan 
de eigen algemene ledenvergadering. Er zijn goede 
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de onderlinge 
doorberekeningen, welke lasten ten laste van het NUV 
en welke lasten ten laste van de brancheverenigings-/
groepsbegrotingen gebracht worden, de hoogte van 
het garantievermogen en de beleggingen. De Stuur-
groep Financiën, bestaande uit de penningmeesters 
van het NUV en de branche-/groepsverenigingen, 
adviseert over deze afspraken. De stuurgroep komt 
tweemaal per jaar bijeen.
 
INKOMSTEN
De totale inkomsten van het NUV en de branche-/
groepsverenigingen bedragen volgens de begroting 
2016 bijna 5,3 miljoen euro. Hiervan neemt het NUV 
1,2 miljoen voor zijn rekening en de branche-/groeps-
verenigingen de resterende 4,1 miljoen euro. NDP 

Nieuwsmedia is de grootste met 1,6 miljoen euro. 
Daarna komen de GAU met 0,9 miljoen euro, MMA 
met 0,6 miljoen euro, de GEU met 0,5 miljoen euro 
en MVW met 0,2 miljoen euro. Ook de WU kent een 
begroting van 0,2 miljoen euro. Contributies zijn de 
belangrijkste inkomstenbron (4,7 miljoen) naast repro-
rechtgelden en bestemmingsheffingen (0,6 miljoen).
 
CONTRIBUTIE
De contributie die de leden aan het NUV en de bran-
che-/groepsverenigingen betalen, wordt vastgesteld 
op basis van hun omzet: hoe meer omzet, hoe hoger 
de contributie. Hiervoor gelden contributiestaffels. 
Het NUV berekent de contributie op basis van de om-
zet van het jaar daarvoor. Voor 2015 was dus de omzet 
van 2014 leidend. De omzetten worden in kaart ge-
bracht door een onderzoeksbureau dat in het voorjaar 
een omzetenquête verstuurt. Aan deze omzetenquête 
is ook een aantal vragen gekoppeld om inzicht te 
krijgen in de bedrijfstak. Gedurende het jaar verstuurt 
het NUV twee voorschotnota’s. In het najaar wordt op 

Financiële toelichting



 44  |  NUV Jaarverslag 2015

TOELICHTING

basis van de opgegeven omzet een eindafrekening 
opgesteld. De totale omzet van de NUV-leden daalde 
in 2014 met 4,6 procent ten opzichte van 2013.
 
UITGAVEN
De salariskosten en aanverwante huisvestings- en 
kantoorkosten vormen de grootste kostenpost voor 
het NUV. Circa 64 procent van de begroting wordt 
hieraan uitgegeven. Daarnaast worden er kosten 
gemaakt voor activiteiten en lidmaatschappen en voor 
bijdragen aan (internationale) organisaties. De kosten 
van de vaksecretariaten worden doorbelast aan het 
NUV, de vijf branche-/groepsverenigingen en de WU.
 
FORMATIE
De medewerkers van het NUV en de branche-/groeps-
verenigingen zijn in dienst van het NUV. Begin 2015 
bedroeg de totale formatie 33 fulltime plaatsen (NUV, 
WU en branche-/groepsverenigingen). Voor 2016 zijn 
32,3 fulltime plaatsen begroot.

VERMOGEN
Het NUV en de branche-/groepsverenigingen hebben 
afgesproken een garantievermogen aan te houden, ter 
hoogte van eenmaal de personeelslast. Dat garan-
tievermogen heeft uitsluitend ten doel om bij een 
eventuele liquidatie aan de verplichtingen te kunnen 
voldoen. Het garantievermogen wordt voor het NUV 
en de branche-/groepsverenigingen afzonderlijk 
bepaald en bedraagt bijna 2,8 miljoen euro. Het NUV 
kent daarnaast nog een afzonderlijke continuïteitsre-
serve. Deze is bedoeld om financiële tegenslagen het 
hoofd te kunnen bieden en knelpunten in personele 
en organisatorische sfeer te kunnen oplossen. De con-
tinuïteitsreserve bedraagt met ingang van 2015 een 
kwart van de jaarlast van het NUV: circa 0,3 miljoen 
euro. Op basis van de besluitvorming tijdens de leden-
vergadering van juni 2014, waarbij uitgegaan kan wor-
den van een contributiebijdrage die verdeeld wordt 
over de leden, is de continuïteitsreserve verminderd 
van de helft naar een kwart van de jaarlast. Het is het 
beleid van het NUV om, behalve het garantievermo-
gen, de continuïteitsreserve en bestemmingsreserves, 
geen andere reserves op te bouwen. De algemene 
reserve is beschikbaar voor eenmalige projecten en 
om een bedrag terug te kunnen geven aan de leden in 
de vorm van een korting.
 

BELEGGINGSBELEID
Overeenkomstig de wens van de Stuurgroep Financi-
en zijn de te beleggen gelden op een spaarrekening 
geplaatst. De liquide middelen worden over meerdere 
banken verdeeld.
 
BEGROTINGSSYSTEEM
De begrotingen van het NUV en de branche-/groeps-
verenigingen bevatten de kostenposten die direct 
door het bestuur beïnvloed kunnen worden. De begro-
tingen van de branche-/groepsverenigingen bevatten 
alleen de kosten van ieder verenigingssecretariaat, 
de doorbelaste kosten van de vaksecretariaten en 
de kosten van de eigen verenigingsactiviteiten. De 
kosten van de algemene afdelingen en de kosten voor 
NUV-activiteiten worden meegenomen in de NUV-be-
groting.
 
In december 2015 hebben de algemene ledenver-
gaderingen van het NUV en de branche-/groepsver-
enigingen de begrotingen voor 2016 besproken. De 
begrotingen van de branche-/groepsverenigingen zijn 
goedgekeurd. De begroting voor 2016 van het NUV 
is voor een half jaar goedgekeurd met het oog op de 
omvorming van het NUV naar een Media Expertise-
centrum.
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In dit hoofdstuk staan enkele kengetallen van het NUV en zijn lidbedrijven. Deze getallen illustreren een aantal 
belangrijke ontwikkelingen en trends in de uitgeefbranche, bijvoorbeeld de omzetontwikkeling, belicht vanuit 
diverse perspectieven. De cijfers zijn grotendeels afkomstig uit de jaarlijkse omzetenquête en werkgelegen-
heidsenquête. Gedurende heel 2015 vond de uitvraag plaats met betrekking tot de gegevens van 2014.

AANTAL LEDEN PER GROEP (OP HOLDINGNIVEAU, PEILDATUM 31 DECEMBER 2015)
Bron: NUV-ledenadministratie

GEREALISEERDE NETTO-OMZET LIDBEDRIJVEN NAAR GROEP (IN MILJOEN EURO), 2009-2014
Bron: ABF Research

Ontwikkelingen en trendsin de uitgeefbranche

netto omzet 
totaal 2009

netto omzet 
totaal 2010

netto omzet 
totaal 2011

netto omzet 
totaal 2012

netto omzet 
totaal 2013

netto omzet 
totaal 2014

GAU 327,8 322,0 314,9 288,3 258,3 237,8

GEU 379,9 386,0 384,4 377,9 389,0 398,6

MVW 522,7 478,6 482,2 449,1 412,1 383,8

NDP Nieuwsmedia 1.384,7 1.364,5 1.321,5 1.277,0 1.221,2 1.179,7

MMA 719,3 713,8 711,0 675,2 615,8 566,1

Totaal 3.334,3 3.264,9 3.214,0 3.067,5 2.896,4 2.766,0
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ONTWIKKELING NETTO-OMZET LIDBEDRIJVEN NAAR GROEP (IN PERCENTAGE), 2009-2015
Bron: ABF Research

NETTO-OMZET NAAR GROEP (IN MILJOEN EURO), 2009-2015 (REALISATIE EN VERWACHTING)
Bron: ABF Research

AANDEEL DIGITALE OMZET IN TOTALE NETTO-OMZET LIDBEDRIJVEN NAAR GROEP, 2010-2015 
(REALISATIE EN VERWACHTING)
Bron: ABF Research

De totale netto omzet in Nederland van bedrijven die aangesloten zijn bij het NUV bedraagt in 2014 2.766 
miljoen euro. De totale omzet is met 4,5% afgenomen. Voor 2014 werd vorig jaar een omzetdaling van 3,4% 
verwacht, de werkelijke omzet is sterker gedaald. Alleen bij de GEU is de omzet toegenomen, tot iets meer dan 
398 miljoen euro.

gerealiseerde 
ontwikkeling 

2010-2011

gerealiseerde 
ontwikkeling 

2011-2012

gerealiseerde 
ontwikkeling 

2012-2013

gerealiseerde 
ontwikkeling 

2013-2014

verwachte 
ontwikkeling 

2013-2014

verwachte 
ontwikkeling 

2014-2015

GAU -2,2% -8,4% -10,4% -7,9% -2,0% -1,5%

GEU -0,4% -2,8% 2,9% 2,5% 1,1% 1,8%

MVW 0,7% -7,6% -7,2% -6,9% -2,9% -1,9%

NDP Nieuwsmedia -3,2% -3,4% -4,4% -3,4% -3,8% -4,7%

MMA -0,4% -4,9% -8,9% -8,1% -6,3% -3,1%

Totaal -1,6% -4,8% -5,3% -4,5% -3,4% -2,8%

realisatie 
digitaal 2010

realisatie 
digitaal 2011

realisatie 
digitaal 2012

realisatie 
digitaal 2013

realisatie 
digitaal 2014

realisatie 
digitaal 2015

GAU 0,0% 0,5% 2,9% 3,8% 4,5% 6,2%

GEU 9,3% 11,8% 12,2% 13,4% 16,8% 18,7%

MVW 34,8% 38,6% 42,8% 42,7% 47,2% 50,9%

NDP Nieuwsmedia 2,3% 3,4% 3,1% 3,4% 4,1% 5,4%

MMA 1,0% 1,0% 2,6% 2,6% 3,1% 3,3%

Totaal 7,4% 8,4% 10,1% 10,3% 11,7% 13,3%

N.B. Het betreft hier het aandeel digitale omzet exclusief de digitale component uit combinatie producten. De 
totale digitale omzet bedraagt in 2014 11,7% van de totale omzet. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 
2013 (10,3%). De verwachting is dat het aandeel in 2015 verder zal stijgen tot 13,3%. Meer dan 50% van de omzet 
van MVW betreft digitale omzet. Binnen alle branche-/groepsverenigingen is een stijging van de digitale omzet 
waarneembaar.
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VERDELING AANTAL WERKNEMERS NAAR CAO, 2013-2014

In totaal vallen in 2014 ongeveer 13.110 werknemers onder één van de genoemde cao’s. Ten opzichte van 2013 is 
dit een afname van 8%. De meeste werknemers vallen onder de CAO Boeken- en Tijdschriften Uitgeverijbedrijf 
(in 2014 6.610 werknemers). Het aantal werknemers vallend onder het CAO Publiekstijdschriftjournalisten is het 
sterkst gedaald.

NETTO OMZET NAAR OMVANG (IN MILJOEN EURO), 2013-2014

De organisaties met een omzet van meer dan 100 miljoen euro zijn in 2014 goed voor 63% van de omzet in de 
uitgeefsector. Deze groep telt 9 organisaties. De organisaties met een omzet van minder dan een miljoen euro 
zijn goed voor een totale omzet van 23,6 miljoen euro en een aandeel van 1%. Het aandeel van de diverse cate-
gorieën blijft gelijk ten opzichte van 2013.

aantal 
bedrijven 2013

netto omzet 
totaal 2013

aandeel 
2013

aantal 
bedrijven 2014

netto omzet 
totaal 2014

aandeel 
2014

klein (< 1 mln. euro) 59 19,4 1% 61 23,6 1%

middel (1 - 10 mln. euro) 54 178,0 6% 51 162,2 6%

groot (10 - 100 mln. euro) 22 881,6 30% 23 833,7 30%

grootst (> 100 mln. euro) 9 1.826,0 63% 9 1.746,6 63%

Totaal 144 2.905,0 100% 144 2.766,0 100%

werkenden 
2013

aandeel 
2013

werkenden 
2014

aandeel 
2014

ontwikkeling 
2013-2014

CAO Boeken- en Tijdschrift Uitgeverijbedrijf (BTU) 7.220 51% 6.610 50% -8%

CAO voor Vaktijdschriftjournalisten (VAK) 280 2% 250 2% -11%

CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten (PU) 830 6% 610 5% -27%

CAO voor Opinieweekbladjournalisten (OP) 100 1% 90 1% -10%

CAO voor Dagblad Uitgeverijbedrijf (DU) 2.990 21% 2.820 22% -6%

CAO voor Dagbladjournalisten (DJ) 2.810 20% 2.730 21% -3%

Totaal 14.230 100% 13.110 100% -8%

AANDEEL DIGITALE OMZET IN TOTALE NETTO-OMZET LIDBEDRIJVEN NAAR GROEP, 2010-2015 
(REALISATIE EN VERWACHTING)
Bron: ABF Research
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ADVERTENTIEMARKT: BRUTO-MEDIABESTEDINGEN PER MEDIUMTYPE, 2014-2015
Bron: Nielsen

Bestedingen 2014 Bestedingen 2015

Bioscoop 13.119.504,02 19.035.158,84 45,1%

Dagbladen 871.018.549,94 843.955.101,09 -3,1%

Ongeadresseerde brievenbusreclame 162.753.106,73 138.101.957,93 -15,1%

Out Of Home 490.035.421,38 464.480.935,76 -5,2%

Publiekstijdschriften 307.276.309,52 286.012.913,45 -6,9%

Radio 703.275.379,85 777.513.709,55 10,6%

Televisie 3.662.263.306,81 3.691.577.862,91 0,8%

Vaktijdschriften 119.741.685,94 114.344.788,73 -4,5%

Totaal 6.329.483.264,19 6.335.022.428,26 0,1%
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Voorzitters en secretarissen/directeuren NUV en branche-/groepsverenigingen (peildatum 31 december 2015)

Het gezicht van NUV

Loek Hermans
NUV

Voorzitter

Ruud Schets
NUV
Hoofd Sociale Zaken/directeur a.i.

Frank Obertop
Sociale Zaken

Secretaris
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Loesje Schriks
NUV

Hoofd Communicatie

Hans Stokebrand
NUV

Hoofd Financiën/Infrastructuur

Miranda Maasman
Economische en Juridische Zaken

Secretaris

Cecilia van Dalen
Economische en Juridische Zaken

Secretaris

Hans Osinga
Economische en Juridische Zaken

Secretaris

Michiel Kramer
Economische en Juridische Zaken 

Hoofd

Wiet de Bruijn
Groep Algemene Uitgevers

Voorzitter

Martijn David
Groep Algemene Uitgevers

Algemeen Secretaris

Harold Rimmelzwaan
GEU

Voorzitter
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Frits Campagne
NDP Nieuwsmedia

Voorzitter

Harriët Schrier
Magazine Media Associatie

Directeur

Wim van der Stelt
Media voor Vak en Wetenschap

Voorzitter

Nineke van Dalen
Media voor Vak en Wetenschap
Algemeen Secretaris
& directeur NUV Academy

René Montenarie
GEU

Directeur

Luc van Os
Magazine Media Associatie

Voorzitter

Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

Directeur
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NAMENOVERZICHT
(stand van zaken 31 december 2015)

NUV in naam en daad

BUREAU NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND
R.W. (Ruud) Schets MBA (interim-directeur)
drs. P.A. (Peter) Stadhouders (a.i. directeur)*
R. (Ria) Harder (directiesecretaresse)
* met ingang van 1 februari 2016
 
ECONOMISCHE EN JURIDISCHE ZAKEN
mr. M.B. (Michiel) Kramer 
drs. C. (Cecilia) van Dalen
mr. M.E. (Miranda) Maasman
mr. H. (Hans) Osinga
 
SOCIALE ZAKEN
R.W. (Ruud) Schets MBA
mr. F.W. (Frank) Obertop

FINANCIËN/INFRASTRUCTUUR
H. (Hans) Stokebrand MA (hoofd)
 
COMMUNICATIE
drs. L. (Loesje) Schriks (hoofd)
 
NUV ACADEMY
A.C. (Nineke) van Dalen (directeur)
 

ALGEMEEN BESTUUR NEDERLANDS 
UITGEVERSVERBOND
drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans (voorzitter)
drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn 
K. (Koen) Clement 
F.P. (Frans) Klaassen
P. (Peter) de Mönnink 
L.A.J. (Luc) van Os 
drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan (a.i. voorzitter)*
G.J. (Geert-Jan) van der Snoek
* met ingang van 1 februari 2016
 
BESTUUR GROEP ALGEMENE UITGEVERS
drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn (voorzitter)
drs. H.T.M.M. (Henk) Pröpper (vicevoorzitter)
S. (Sander) Ruys (penningmeester)
R. (René) Bego
Y.N. (Yrja) Danner
M.H. (Martijn) Griffioen
J.M.H.C. (Annemie) Jans
 
mr. M.K.J. (Martijn) David (algemeen secretaris)

BESTUUR GEU
drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan (voorzitter)
drs. A.F.S. (Anneke) Blok (penningmeester)
J. (Jannes) Hessels
drs. H.J.F. (Eric) Razenberg
drs. S.L. (Stephan) de Valk
 
R. (René) Montenarie MBA (directeur)
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PORTEFEUILLEHOUDERS GEU
drs. A.F.S. (Anneke) Blok (primair onderwijs)
drs. S.L. (Stephan) de Valk (voortgezet onderwijs)
J. (Jannes) Hessels (mbo)
Vacant (hbo)
drs. H.J.F. (Eric) Razenberg (ICT en Digitalisering)
P. (Paul) Gillijns (Economische en Juridische Zaken)
 
MAGAZINE MEDIA ASSOCIATIE
L.A.J. (Luc) van Os (voorzitter)
D.M. (David) Vink (vicevoorzitter)
H. (Hylke) van der Meer (penningmeester)
mr. B.J. (Barent) Momma
L.M. (Leo) Schaap
 
J.M.E. (Harriët) Schrier (directeur)
 
BESTUUR MEDIA VOOR VAK EN WETENSCHAP
W. (Wim) van der Stelt (voorzitter)
C. (Corinne) Rodenburg (vicevoorzitter)
H. (Huub) van der Meulen (penningmeester)
P. (Peter) Backx
L. (Laura) Hassink
Æ. (Æbele) Kluwer
C. (Casper) Niesink
 
A.C. (Nineke) van Dalen (algemeen secretaris)
 
BESTUUR NDP NIEUWSMEDIA
F.C.R. (Frits) Campagne (voorzitter)
Mr. M.N.J. (Marjolein) van der Linden (vicevoorzitter)
Ir. B. (Bart) Visser (penningmeester)
D.M. (Rien) van Beemen
D. (Dina) Boonstra
J.M. (Jeroen) van Dijk
H. (Harry) de Wit
 
T. (Tom) Nauta (directeur)

BESTUUR COÖPERATIEVE VERENIGING VAN 
BOEKENUITGEVERS GROEPEN U.A.
drs. A.F.S. (Anneke) Blok
G.P. (Gert) van Oort
S. (Sander) Ruys
L.M. (Thys) VerLoren van Themaat
 
J. (Jenny) Dijkers (adjunct-secretaris)
 

BESTUURSCOMMISSIE AUTEURSRECHT
mr. M.K.J. (Martijn) David
P. (Paul) Gillijns
R. (Renske) Hendriksen
mr. M.B. (Michiel) Kramer
mr. H. (Hans) Osinga
I. (Inge) Terpstra
mr. K. (Karin) Visser
J. (John) Vogel
J. (Jan) bij de Weg
 
BESTUURSCOMMISSIE DISTRIBUTIE
drs. C. (Cecilia) van Dalen (secretaris)
G. (Geert) Gortzak
drs. J.P. (Flip) van Leeuwen
A. (Aad) Mengerink
K. (Karoline) de Nijs
 
STUURGROEP FINANCIËN
drs. A.F.S. (Anneke) Blok
H. (Hylke) van der Meer
mr. H.E.J. (Huub) van der Meulen
S. (Sander) Ruys
H. (Hans) Stokebrand MA (secretaris)
ir. B. (Bart) Visser
 
FINANCIËLE COMMISSIE
C. (Christof) Abrahamse (Wolters Kluwer)
J. (Jeroen) van Dijk (FD Mediagroep)
drs. S. (Steven) Flipse RC (Sanoma)
 
ALGEMEEN BESTUUR WERKGEVERSVERENIGING 
UITGEVERIJBEDRIJF
drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans (voorzitter)
drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn
F.C.R. (Frits) Campagne
F.P. (Frans) Klaassen
P. (Peter) de Mönnink
L.A.J. (Luc) van Os
drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan
G.J. (Geert-Jan) van der Snoek
W. (Wim) van der Stelt
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AFKORTINGEN

Ned. Uitg. Verb.

AB
AP
b2b
b2c
BREIN

BTB
btw
cao
CEO
COP
CPNB

ECP
EMMA
ENPA
EU
EZ
EZ/JZ
FEP
FIPP
fte
GAU
GfK
GPT
GSF
HOI
HR
IPA
JIC
KVB
LOF
MMA
MVO
MVW
NOBO
NOM

NPM
NUV
NVJ
NVPI

OCW

PCMI
PKB
PMS
PO
PRN
RI&E
SMB
STM
SZ
SZW

TDM
TISP

VAR
VDOD

VenJ
VNO-NCW

VO
VOB
WAN-IFRA

WKR
WU
Wvbp
zzp

Algemeen Bestuur
Autoriteit Persoonsgegevens
business to business
business to consumer
Bescherming Rechten Entertainment Industrie 
Nederland
Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf
belasting over de toegevoegde waarde
collectieve arbeidsovereenkomst
Chief Executive Officer
Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften
stichting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek
Platform voor InformatieSamenleving
European Magazine Media Association
European Newspaper Publishers’ Association
Europese Unie
ministerie van Economische Zaken
vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken
Federation of European Publishers
International Federation of the Periodical Press
fulltime-equivalent
Groep Algemene Uitgevers
Gesellschaft für Konsumforschung
Groep Publiekstijdschriften
Giraal Stakeholders Forum
Instituut voor Media Auditing
Human Resources
International Publishers’ Association
Joint Industry Committee
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
Lucas-Ooms Fonds
Magazine Media Associatie
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Media voor Vak en Wetenschap
Nederlands Online Bereik Onderzoek
Nationaal Onderzoek Multimedia

NOM Print Monitor
Nederlands Uitgeversverbond
Nederlandse Vereniging van Journalisten
Nederlandse Vereniging van Producenten en 
Importeurs van beeld- en geluidsdragers
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap
Platform Creatieve Media Industrie
persoonlijk keuzebudget
Platform Mediastages
primair onderwijs
stichting Papier & Recycling Nederland
risico-inventarisatie en –evaluatie
Stichting Marktonderzoek Boekenvak
Scientific, Technical and Medical Publishers
vaksecretariaat Sociale Zaken
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid
tekst and datamining
Technology and Innovation for Smart 
Publishing
Verklaring arbeidsrelatie
Vereniging Digitale Onderwijs 
Dienstverlening
ministerie van Veiligheid en Justitie
grootste ondernemingsorganisatie van 
Nederland
voorgezet onderwijs
Vereniging van Openbare Bibliotheken
World Association of Newspapers and News 
Publishers
werkkostenregeling
Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf
Wet op de vaste boekenprijs
zelfstandige zonder personeel
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