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PERSBERICHT 

Minister Bussemaker van OCW lanceert Thecontentmap.nl 

Den Haag, 16 januari 2014 – Minister Bussemaker van OCW heeft vandaag tijdens 

Eurosonic Noorderslag het nieuwe initiatief thecontentmap.nl gelanceerd. 

Thecontentmap.nl helpt consumenten om legale content op het internet te 

vinden, zoals ebooks, muziekalbums en TV-uitzendingen. 

Minister Bussemaker ziet in dit initiatief een goede kans om de verdienmogelijkheden van 

de creatieve sector de komende jaren te vergroten. De minister heeft daarbij 

aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat consumenten kunnen genieten van legale, 

makkelijk vindbare, betaalbare en kwalitatief goede content. De minister: “Die content is 

niet zomaar vanuit het niets op het net verschenen. Daar hebben makers en producenten 

veel tijd, energie en geld ingestoken. Als we willen dat ze blijven doen, moeten we 

ervoor betalen. Eerlijk is eerlijk.” Thecontentmap.nl biedt de consumenten een goed 

overzicht heeft van het digitale aanbod waarmee makers van muziek, film, e-books en 

beeldende kunst een eerlijke beloning kunnen krijgen. Minister Bussemaker heeft  

aangekondigd dat zij de campagne om thecontentmap.nl onder de aandacht te brengen 

van jongeren, het onderwijs en opvoeders financieel en materieel zal ondersteunen. 

thecontentmap.nl is mogelijk gemaakt door de Federatie Auteursrechtbelangen. De 

creatieve sector die in de Federatie vertegenwoordigd is, laat hiermee zien waar eerlijk 

tot stand gekomen aanbod te vinden is op het internet. Eerlijk wil zeggen door de makers 

of producenten zelf aangeboden of door anderen met hun toestemming.  

Pim van Klink, voorzitter van de Federatie zegt daarover: “Het kan soms moeilijk zijn om 

legale en illegale sites van elkaar te onderscheiden. Daarom hebben we op een centraal 

punt een groot en veelzijdig op Nederlandse consumenten gericht aanbod van diensten 

bijeengebracht bij wie je er zeker van kunt zijn dat je er een eerlijk, veilig en 

betrouwbaar product aantreft. We hebben daarbij samengewerkt met onze Engelse 

collega’s die vorig jaar met de thecontentmap.com zijn begonnen.” 

thecontentmap.nl biedt een uitgebreide lijst met legale websites en diensten voor on line 

beschikbare muziek, film en tv, sport, ebooks, games, foto’s, illustraties, animaties en 

beeldende kunst waar je met een muisklik naartoe kunt gaan. Thecontentmap.nl is 

tegelijkertijd een podium voor kleine aanbieders van cultuurproducten die met 

toestemming van de makers en producenten on line beschikbaar zijn voor het publiek. 

 

Contactpersoon voor dit persbericht: Pim van Klink, 06 5161 0124 

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige 

rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve 

Media Industrie en VOI©E. 


