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Uit recente cijfers van GfK Benelux Marketing 
Services (GfK MS) blijkt dat de stijging van de 
ce-markt, die in de eerste vijf maanden van vo-
rig jaar te zien was t.o.v. 2005 (9,7%), begin dit 
jaar werd overtroffen. Binnen het GfK-panel 
ce (exclusief digitale fotocamera’s) werd in ja-
nuari tot en met mei een groei gerealiseerd van 
11%. Daarmee steeg de hardwareomzet gedu-
rende deze meetperiode van €650 miljoen in 
2005 tot €791 miljoen nu. Meer dan de helft 
van dat bedrag werd uitgegeven aan platte tv’s. 
Wel werd na mei een eerste kentering zicht-
baar: omdat winkeliers dit jaar de extra omzet 
moeten missen die het WK Voetbal eind mei/
begin juni 2006 genereerde, moeten zij die nu 
op een andere manier bewerkstelligen.

Televisies
Terwijl het televisietoestel vroeger in een ge-
sloten meubel werd verstopt, hebben de grote-
re aandacht voor vormgeving en de introductie 
van nieuwe technologieën ervoor gezorgd dat 

de tv tegenwoordig het middelpunt van de 
woonkamer is. De komst van nieuwe genera-
ties toestellen stuwen de verkopen steevast op, 

zoals de opkomst van platte schermen (al dan 
niet high definition) weer laat zien. Sinds in 
2002 de eerste f latscreens over de toonbank 
gingen, heeft elk jaar een verdubbeling van de 
verkopen plaatsgevonden. De prijs is daarbij 
een belangrijke factor. De afgelopen 12 maan-
den is de gemiddelde prijs van lcd-tv’s met bijna 
€300,- (30%) gedaald, waardoor de apparaten 
voor steeds meer mensen betaalbaar worden. 

Op basis van de win-
kelverkopen schat 
GfK MS dat eind dit 
jaar 41% van alle huis-
houdens in Nederland 
een vlakke beeldbuis 
heeft. 24% zal HD-
ready zijn en 1% full-
HD. High definition 
maakt het mogelijk 
ook op grotere scher-
men een haarscherp 
beeld te tonen. Er 
worden dan ook 
steeds meer tv’s met 
een (zeer) grote beeld-
maat verkocht. Een 
verschuiving is zicht-
baar van 26 naar 32 
inch, maar er worden 

ook steeds meer apparaten gekocht die zelfs 
groter zijn dan 42 inch.
Hoewel de duurdere plasmaschermen meer be-
lastend zijn voor het milieu, is ook dat een 
groeimarkt. Zowel op het gebied van de prijs-
ontwikkeling (-35%) als de grootte van de 
beeldbuizen (van 42 naar 50+ inch) zijn hier 
dezelfde trends zichtbaar als bij lcd-schermen.

Toebehoren
In de eerste vijf maanden van het jaar zijn 
250.000 settop-boxen verkocht, 61% meer dan 
in dezelfde periode in 2006. In 95% van de ge-
vallen betrof het een digitale ontvanger, waar-
van het overgrote deel (ruim 93%) geen harde 
schijf had. De totale omzet uit de verkoop van 
settop-boxen steeg met 20% tot €26 miljoen.

De markt voor dvd-apparatuur daalde de afge-
lopen maanden met 8% in units tot 366.000 
stuks; ongeveer een derde daarvan (een stabiel 
percentage) bestond uit recorders. De omzet 
daalde als gevolg van de prijsdruk met 16% tot 

2006 was een goed jaar voor de consumentenelektronicamarkt (ce). Mede door 
het WK Voetbal steeg de verkoop van platte televisies sterk en ook producten 
als mp3-spelers en settop-boxen droegen bij aan de groei. Dit jaar zet die stijging 
door, maar is dat aan dezelfde productgroepen te danken?

Door Werner Schlosser

Verkoop mp3-spelers klimt uit dal

Consumentenelektronicamarkt 
nog niet verzadigd 
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€66 miljoen. De prijzen van 
dvd-recorders dalen. Er 
vindt een omschakeling 
plaats van relatief goedko-
pere apparaten zonder harde 
schijf naar duurdere spelers 
met harde schijf, maar ook 
deze hdd-spelers zijn verder 
in prijs gedaald. Van de ruim 
150.000 verkochte dvd-re-
corders beschikte in de eer-
ste vijf maanden van het jaar 80% over een 
harde schijf. Dat stelt mensen in staat program-
ma’s op te nemen en zelf te bepalen wanneer 
ze kijken. Van deze mogelijkheid wordt in toe-
nemende mate gebruikgemaakt, getuige het 
feit dat de harde schijven in de hdd-recorders 

steeds groter worden. In 2005 was 80GB de 
norm, vorig jaar was dat 160GB en begin dit 
jaar had al bijna een vijfde van alle apparaten 
een opslagcapaciteit van 250GB.

Portable audio/video
Het alarmerende bericht van afgelopen najaar 
dat de verkoop van mp3-spelers (in 2005 nog 
het snelst groeiende apparaat op de ce-markt) 
was ingezakt, blijkt nu voorbarig te zijn ge-

weest. De consument lijkt het apparaat hervon-
den te hebben, want in januari tot en met mei 
werden er ruim 550.000 van verkocht, 38% 
meer dan in de eerste vijf maanden van 2006. 
De omzet steeg met 17% tot €52 miljoen. In het 
aankooppatroon is een omschakeling zichtbaar 

van pure audiospelers naar apparaten die zo-
wel audio als video kunnen afspelen. Bijna een 
op de vijf ondersteunt geluid én beeld. Binnen 
dit segment zijn zowel spelers met f lashgeheu-
gen als die met een harde schijf in opmars. De 
flashmarkt is in de meetperiode maar liefst 
vernegentienvoudigd naar 70.000 stuks. Voor 
een digitale audio-/videospeler met 1GB geheu-
gen (goed voor circa 250 liedjes van vier minu-
ten, opgeslagen in de gangbare (maar matige) 

geluidskwaliteit van 128kB) 
ligt rond de 60 euro. Dit is 
nog altijd de meest verkochte 
capaciteit (41%), al werd die 
in mei op de hielen gezeten 
door de runners-up: spelers 
met 2GB aan geheugen. De 
gemiddelde prijs daarvan is 
inmiddels ook onder de 
€100,- gezakt.
Ook de verkoop van spelers 

met een harddisk steeg met 50% tot 33.000 
units. Ongeveer een kwart daarvan heeft een 
capaciteit van meer dan 40GB (oftewel 10.000 
liedjes). Er zijn, voor minder dan €500,-, zelfs 
al draagbare spelers met een harde schijf van 
120GB te koop.
Toch is het aantal verkochte apparaten dat al-
leen met audio overweg kan veruit in de meer-
derheid en nog altijd groeiende. Daar werden 
er begin dit jaar 450.000 van verkocht (+19%). 
De groei in waarde is echter tot stilstand geko-
men. Dit komt doordat het product op veel 
plekken gratis is meegegeven (zoals bij een te-
lefoonabonnement), door de ontwikkeling van 
videospelers en het feit dat er steeds meer 
merkloze (dus goedkopere) apparaten op de 
markt komen. Bijna alle verkochte muziekspe-
lers (ruim 96%) zijn uitgerust met f lashgeheu-
gen en ook hier zijn 1GB en 2GB de favoriete 
capaciteiten. De gemiddelde prijs van deze ap-
paraten verhoudt zich eveneens als 1:2 (€50,- 
voor 1GB tegenover €100,- voor 2GB). Het aan-
tal verkochte audiospelers met een harde schijf 
halveerde dit jaar ruimschoots tot 14.000. Bij-
na de helft daarvan had een geheugen van 1-
5GB. Voor deze apparaten hoeft dan ook nog 
geen €100,- meer te worden afgerekend.

De in dit artikel genoemde cijfers zijn ontleend 
aan het panel consumer electronics van GfK Be-
nelux Marketing Services. Hieronder de huidige 
dekkingspercentages van dit panel in de rele-
vante productgroepen:

Lcd/plasma-tv’s : 85%
Dvd-spelers :  80%
Dvd-recorders :  87%
Mp3-spelers :  80%
Settop-boxen :  33%
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