
Nieuws: NVPI gaat downloads meten; GfK Mega Charts komt snel 

met chart 

 

Vanaf volgend jaar wil de NVPI muziekdownloads in Nederland 

gaan meten. Dat zegt Wouter Rutten, manager pr en communicatie 

bij de NVPI tegenover Muziek en Beeld. “Er kan vanaf januari 

een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de markt. Omdat 

er met downloads niet met dozen heen en weer wordt geschoven 

en er geen barcode opzit, hebben we goed moeten bekijken hoe 

we dat kunnen meten en hoe we tot een betrouwbare rapportage 

komen. We combineren de cijfers van GfK, dat vooral aan de 

consumentenkant en via winkels meet. Wij meten wat er van 

maatschappijen naar de downloadplatforms gaat.” 

 

Rutten meldt dat bij de halfjaarcijfers van 2005 goed zicht 

moet zijn op de omvang van de downloadmarkt. Er is, zegt hij, 

tot nu toe niets over de markt gerapporteerd, omdat er anders 

een wel heel groot verschil zou zijn tussen 2004 en 2005. Dit 

jaar is immers een aantal grote partijen begonnen met het 

aanbieden van downloads. In augustus is Free Record Shop 

begonnen, twee maanden later Music Store en bijna drie maanden 

later Apple met de iTunes Music Store. Rutten: “Stel dat er in 

2004 in Europa 5 miljoen legale downloads zijn verkocht en 

volgend jaar zijn dat er 35 miljoen, dan krijg je wel hele 

hoge groeicijfers. Het is natuurlijk nog hard groeiende.” 

 

Legale downloads moeten aan twee basiscriteria voldoen. 

Rutten: “De licenties moeten in orde zijn en er moet omzet 

gerealiseerd worden.” Over het uitreiken van edelmetaal aan 

downloads bestaan nog geen concrete plannen, vertelt Rutten. 

“Daarbij moeten we kijken wat reële aantallen zijn. We hebben 

daar nu nog geen zicht op. Wat is veel: zijn dat 100 verkochte 

downloads of een miljoen? Er is vooralsnog geen enkele partij 

die dergelijke gegevens publiceert.” 

 

Michel Admiraal, seniorprojectmanager bij GfK Mega Charts, gaf 

eind juni dit jaar al aan dat besloten is als proef te 

beginnen met een downloadhitlijst. “We laten er diverse testen 

op los, om te kijken wat beter kan en hoe de downloadchart 

eventueel geïntegreerd kan worden in de bestaande charts. 

Eerst moeten we de informatie van de belangrijkste 

downloadplatforms op de juiste manier zien te verzamelen”, 

aldus Admiraal toentertijd. Nu meldt hij dat sinds een week of 

zes à zeven testen worden gedaan en dat die testlijst er goed 

uitziet. “We zijn dus nog steeds in dezelfde testfase en we 

willen er zo spoedig mogelijk mee naar buiten. Januari is wel 

erg snel, maar het zal begin 2005 worden. Ik heb nu ook 

contact met Sony Connect en zodoende is er een respectabele 

lijst met downloadplatforms die gegevens aanleveren. Zo levert 

ook Apple gegevens.” Volgens Admiraal is het lastig dat er 

veel diensten zijn, die allemaal werken met andere systemen. 
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“Momenteel staan in de lijst onder andere downloads, streams 

en bundels door elkaar. Streaming zal niet mee gaan tellen, 

maar er wordt over gesproken of bijvoorbeeld ook bundels 

meegeteld moeten worden. Wij moeten op een gegeven moment 

zeggen wat naar onze mening de regels zijn en de Stuurgroep 

moet vervolgens aangeven of ze daarmee kan leven. Je moet 

uiteindelijk natuurlijk ergens vanuit gaan. Het is een hele 

klus om met een goede lijst te komen, maar er wordt hard aan 

gewerkt.” 


