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Zaterdag 19 januari presenteerden Ntb/Kunstenbond en NVPI (de branchevereniging voor platenmaatschappijen)
op Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke licentievoorwaarden. Daarnaast presenteerden zij
een standaard-sessieovereenkomst. De onderhandelingsresultaten waren een vervolg op de uitgangspunten voor
redelijke artiestenovereenkomsten die zij een jaar eerder ook op Noorderslag presenteerden.
Door Erik Thijssen Illustratie: Robert Swart
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