
Nieuws: Raamovereenkomst helpt indie-labels bij online-

exploitatie 

 

De NVPI heeft vandaag een raamovereenkomst gesloten met 

digital service provider (dsp) OD2/Loudeye. De overeenkomst, 

waaraan zo’n anderhalf jaar gewerkt is, biedt voorwaarden 

waarbinnen de independent labels binnen de NVPI de kans 

krijgen hun muziek via de downloadplatforms van OD2 te 

verkopen. Dit zijn onder meer diensten van Planet Internet en 

MSN. De labels kunnen zelf bepalen of ze al dan niet van de 

raamovereenkomst gebruik willen maken. 

 

NVPI-directeur Paul Solleveld zegt in een persbericht: ‘De 

NVPI ziet het als een belangrijke taak om de legale 

downloadmarkt te stimuleren. Wij denken met deze overeenkomst 

weer een stap in de goede richting te hebben gezet’. 

Servicemanager Menno Wiegeraad van OD2 voegt hieraan toe: “Ik 

ben blij op deze manier content van Nederlandse independent 

labels te kunnen aanbieden via onze retailers. Nederlandse 

artiesten worden veel gedownload en door de overeenkomst met 

NVPI zal dit alleen maar meer worden.” OD2 biedt momenteel 

naar eigen zeggen zo’n 1,2 miljoen tracks aan, waaronder ook 

al materiaal van verschillende onafhankelijke labels. “Met 

sommige indies hebben we een direct contract en andere indies 

leveren via zogenaamde content aggregators”, legt Wiegeraad in 

een nadere toelichting uit. “NVPI is voor OD2 nu ook een 

content aggregator. Het is aan de indies om te bepalen via 

welke aggregator ze willen aanbieden.” Omdat de 

raamovereenkomst facultatief is, zullen bestaande contracten 

niet worden omgezet. 

 

De NVPI heeft de collectieve regeling vandaag aan haar leden 

voorgelegd en daarop nog geen reacties gekregen. Wiegeraad 

zegt over de potentie van de overeenkomst echter dat het gaat 

om ‘tientallen kleinere indies met catalogi van uiteenlopende 

omvang’. De NVPI noemt de overeenkomst met OD2 ‘een eerste 

stap om de independent labels te helpen hun catalogus online 

te exploiteren’. In een eerder persbericht over de jaarcijfers 

werd al een aantal andere NVPI-initiatieven genoemd, zoals een 

collectieve promotiecampagne voor muziekdownloads, een 

digitaal magazijn, een contentmanagementsysteem voor kleine 

labels en artiesten en een gratis ‘kennismakingssite’ voor 

nieuwe muziek. De belangenvereniging geeft aan ervoor open te 

staan om eenzelfde raamovereenkomst met andere dsp’s af te 

sluiten. Het initiatief daartoe kan volgens woordvoerder 

Wouter Rutten van twee kanten komen: de NVPI-leden of de 

dsp’s. Hij meldt dat met twee partijen momenteel concreet 

gesproken wordt: eMusic, dat in 2000 als een van de eerste 

muzieksites downloads tegen betaling ging aanbieden, en 

TuneTribe, dat op Noorderslag bekendmaakte deze maand een 

Nederlands kantoor te openen. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-nvpi-luidt-noodklok-na-muziekmarkt-zakt-nu-ook-dvd-markt-in-muziek-en-beeld/


 

OD2 noch NVPI wil uitspraken doen over de ontwikkeling van de 

Nederlandse downloadmarkt in de laatste maanden. 


