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De NMa heeft in een verkennende analyse van
de Nederlandse cd-sector de marktstructuur en
de prijsvorming in kaart gebracht. Daarnaast is
zij nagegaan in hoeverre de prijsvorming voor
cd’s in Nederland afwijkt van die in het buiten-
land. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen
dat er geen illegale prijsafspraken bestaan
binnen de cd-branche. Het onderzoek, een zoge-
heten beknopte sectorscan, is uitgevoerd op ver-
zoek van de minister van Financiën. Aanleiding
daarvoor waren onder meer aanhoudende
berichten van de Consumentenbond dat hoge
prijzen in de cd-sector wel eens het gevolg zou-
den kunnen zijn van prijsafspraken.

Prijsverschillen
In haar rapportage over de sectorscan komt de
NMa tot de conclusie dat de consumentenver-
koopprijzen voor cd’s in Nederland relatief
hoog zijn ten opzichte van andere Europese lan-
den, maar dat per cd-titel de prijzen binnen
Nederland aanzienlijk variëren. De consument
die bereid is de prijzen voor een cd in verschil-
lende winkels te vergelijken, kan volgens de
mededingingsautoriteit profiteren van deze
prijsverschillen. De gemiddelde variatie van de
prijs van een cd in de onderzochte winkels, dat
wil zeggen het gemiddelde verschil tussen de
hoogste en de laagste geconstateerde prijs voor
een cd, bedraagt ruim 14 euro. Uit het NMa-
onderzoek blijkt dat een aantal bijzondere ken-
merken van de Nederlandse cd-sector ertoe bij-
draagt dat de consumentenverkoopprijzen in
ons land relatief hoog zijn. Die kenmerken zijn:
•het grote aantal verkooppunten;
•het grote aandeel kleinschalige detailhandel;
•de beperkte omvang van de Nederlandse

markt (hoge distributiekosten, weinig schaal-
voordeel);

•het lagere aandeel nationale pop (is gemiddeld
goedkoper dan internationale pop, het meest
verkochte genre in Nederland).

De NMa concludeert: ‘De sectorscan heeft geen
concrete aanwijzingen gegeven die doen ver-

moeden dat platenmaatschappijen onderling
illegale prijsafspraken maken over de verkoop
van cd’s. De aanzienlijke spreiding van de con-
sumentenprijzen geeft de NMa evenmin aanlei-
ding te veronderstellen dat platenmaatschappij-

en de detaillisten de verkoopprijzen voor hun
cd-aanbod dicteren, of dat detailhandelaren op
landelijk niveau prijsafspraken zouden maken.
De NMa heeft daarom besloten geen mededin-
gingsonderzoek te starten naar kartelafspraken
in deze sector’. Het complete verslag van de sec-
torscan is te vinden op www.nmanet.nl.

‘Tijd voor een excuus’
De NVGD is blij met de uitkomsten van het
onderzoek, maar erg verbolgen over de rol van

de Consumentenbond. “De Consumentenbond
zou nu het schaamrood op de kaken moeten
krijgen”, aldus directeur Theo van Sloten. “Wij
hadden de bond al eens uitgelegd hoe de prijzen
zijn opgebouwd, aan de hand van gegevens van
het Economisch Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (EIM).Maar dat was ze niet genoeg.
Voortdurend heeft de bond tendentieuze berich-
ten naar buiten gebracht over de prijsstelling,
waarna dit onderzoek is uitgevoerd. Nu blijkt
dat er inderdaad niets verkeerds gebeurt, is het
tijd voor een excuus. De Consumentenbond zou
op zijn minst de resultaten van het onderzoek in
de Consumentengids moeten plaatsen, om het
negatieve imago dat de branche ten onrechte
heeft gekregen weer enigszins om te buigen.Wij
zullen het er in elk geval niet bij laten zitten en
zeker actie ondernemen richting de Consumen-
tenbond”, aldus Van Sloten. De NVPI is, bij mon-
de van directeur Paul Solleveld,dezelfde mening
toegedaan. “De Consumentenbond roept bij
voortduring dat de prijzen kunstmatig hoog
worden gehouden. De industrie zou de prijzen
zelfs verhoogd hebben bij de invoering van de
euro. Het moet maar eens afgelopen zijn met die
aantijgingen, we gaan zeker nog reageren naar
aanleiding van dit NMa-rapport.”

‘Branche efficiënter maken’
De Consumentenbond is zich van geen kwaad
bewust.“Wij hebben nooit gezegd dat er prijsaf-
spraken bestaan, maar wel dat de prijzen erg
hoog zijn en dat er aanleiding was om te onder-
zoeken of daar afspraken over worden
gemaakt”, aldus woordvoerder Ewald van Kou-
wen.“Het is goed nieuws dat er geen onderlinge
prijsafspraken blijken te bestaan. Maar dat de
prijzen omlaag moeten, vinden we nog steeds.
Dat zou onder meer kunnen door de branche
efficiënter te maken, op de punten die de NMa
heeft aangegeven als redenen waardoor de cd-
prijzen in Nederland hoog zijn.” Op de vraag of
de Consumentenbond de uitkomsten van de sec-
torscan in haar blad zal publiceren, zegt Van
Kouwen: “De redactie van de Consumentengids
is onafhankelijk.Wanneer zij er nieuws in zien,
zullen ze de onderzoeksresultaten wellicht in
het blad vermelden.Wel zullen we op onze web-
site waarschijnlijk een reactie plaatsen op het
NMa-rapport.”Verder dan een samenvatting van
het NMa-persbericht kwam Consumenten-
bond.nl echter niet.

Achtergronden

NVGD verlangt excuses Consumentenbond na NMa-rapport

“Wij ondernemen zeker actie
richting Consumentenbond”

De NVGD vindt dat het tijd wordt dat de Consumentenbond excuses aanbiedt
over haar ‘tendentieuze berichten’ aangaande de prijsstelling binnen de cd-
branche. De belangenvereniging voor entertainmentretailers reageert hier-
mee op de conclusies die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) trok
op basis van haar recent gehouden onderzoek.

Door Wally Cartigny en Werner Schlosser

Theo van Sloten: “Wij zullen het er niet bij laten

zitten.”

        


