
Nieuws: Ilse Media sluit Download.nl 

 

Klanten van Download.nl kregen deze week een mail met de 

mededeling dat het platform per 1 april gesloten zou worden. 

‘Wij zien geen toekomst in de verkoop van digitale muziek’, 

werd als reden gegeven. De muziek die via Download.nl is 

aangekocht, zou wel gewoon bruikbaar blijven. Eigenaar Ilse 

Media laat echter geen gras over de sluiting groeien, de site 

is vandaag al niet meer bereikbaar. 

 

Navraag bij Sander Remans, entertainmentmanager bij Ilse 

Media, leert dan ook dat dit geen 1 aprilgrap betreft. “Voor 

deze datum is gekozen omdat op 31 maart onze licentie afliep 

met Commodore (de partij die het muziekaanbod faciliteerde, 

WS).” Download.nl is een van de 150 sites die Ilse verzorgt, 

maar er bleek na drie jaar niet in te zitten wat het bedrijf 

ervan verwacht had. “We gaan onze energie nu richten op de 

sites die wel direct aan de bedrijfsdoelstellingen bijdragen.” 

Dat betekent volgens Remans niet dat de verwachtingen te hoog 

waren. De downloadmarkt is volgens hem niet groot genoeg. Hij 

rekent voor: “De NVPI heeft het over een markt van €10 

miljoen. De marges zijn 10 tot 12%. Dan heb je het dus over 

een miljoen, maar dat moet verdeeld worden over zo’n 20 

partijen. En wij zijn niet een van de grootsten.” 

 

Download.nl beleefde anderhalf jaar geleden zijn piek, zegt 

Remans. Daarna kwamen er steeds meer partijen en liep het 

steeds verder terug. Aan de marketing heeft het volgens hem 

ook niet gelegen. “We hebben altijd fors geïnvesteerd. Je zag 

ook wel dat dat resultaat had, maar het stond niet in 

verhouding tot de inspanningen. Het kwam meer dan eens voor, 

dat we na een campagne ter waarde van een ton 15 albums 

verkochten.” 

 

Ilse Media noemt als belangrijke redenen om te stoppen 

‘beperkingen die door de muziekindustrie worden opgelegd en 

het feit dat consumenten legaal gedownloade muziek niet op 

alle apparaten kunnen gebruiken’. “We hebben altijd de hoop 

gehad dat de muziekindustrie flexibeler zou worden met drm, 

maar dat blijkt een moeizaam en langzaam proces.” Dit wil 

overigens niet zeggen dat Ilse over een aantal jaren, als een 

en ander wel geregeld is, niet opnieuw in de onlinemuziekmarkt 

zal stappen. Nu al verdwijnt muziek niet volledig uit de 

portfolio van Ilse Media. Via CU2Music blijft de organisatie 

de Nederlandse muziekindustrie steunen in de jacht op nieuw 

talent. De sluiting van Download.nl heeft ook geen personele 

gevolgen. Sander Remans en medeverantwoordelijke Ted den 

Bieman krijgen binnen de Ilse-organisatie andere projecten 

toegewezen. 


