
Nieuws: Interactiefmarkt overstijgt videomarkt voor het eerst 

 

De gamemarkt is sinds afgelopen jaar groter dan die voor 

dvd's. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die GfK Benelux 

Marketing Services afgelopen vrijdag, 12 januari, bekendmaakte 

tijdens een schandalig slecht bezochte bijeenkomst op het 

Noorderslag Seminar. De gameverkoop steeg in 2006 met 16,9%, 

terwijl de omzet met 23% steeg naar €339,4 miljoen. Dat is 

iets meer dan de totale omzet aan dvd's (€334,3 miljoen, een 

verbetering met 1,6%) en fysieke geluidsdragers (€316,9 

miljoen, een terugval van 7,5%)). In Muziek en Beeld 3, die in 

week 8 verschijnt, wordt uitgebreid ingegaan op de definitieve 

jaarcijfers. 

 

In de GfK-presentatie werd verder vooral stilgestaan bij de 

muziekmarkt, waarvan wel vaststaande cijfers bekendgemaakt 

werden. Daaruit bleek dat het afgelopen jaar 10,7% meer units 

verkocht werden dan in 2005. Weliswaar daalde zowel het aantal 

verkochte cd's (van 20,6 naar 19,5 miljoen), singles (van 2 

naar 1,7 miljoen) als muziek-dvd's (van 4,6 naar 3,5 miljoen), 

maar het aantal betaalde downloads nam sterk toe. Dit ging van 

4,3 miljoen in 2005 naar 10,1 miljoen in 2006. De prijs van 

een download is echter dusdanig laag, dat de stijging in stuks 

weinig effect heeft op de totale waarde. Integendeel, de 

totale omzet binnen de muziekmarkt daalde met 7,5%. 

 

Overigens stemt de ontwikkeling van de downloadmarkt 

allerminst tot tevredenheid. In de loop van 2006 ging de 

groeicurve steeds vlakker lopen en stabiliseerde de 

hoeveelheid verkochte tracks zich dus. Van alle betaalde 

downloads betreft 87% losse tracks en slechts 13% complete 

albums. Dit beeld was gedurende het gehele afgelopen jaar 

constant. Ook de verhouding tussen het aantal gedownloade 

albums versus de hoeveelheid fysiek verkochte cd's zat in 2006 

muurvast: het hele jaar lang werd maar liefst 97% van alle 

albums in de vorm van een schijfje verkocht. De eerder 

voorspelde aandelen van digitaal tegenover fysiek worden dus 

bij lange na niet gehaald. Bij de singles was wel een 

verschuiving waarneembaar. Gaandeweg het jaar werd het aantal 

verkochte fysieke singles minder dan een vijfde van de 

verkochte downloads. 

 

2006 was een goed jaar voor nationaal product. Binnen de 

muziekmarkt (albums, singles en muziek-dvd's) liet het aandeel 

nationaal product het afgelopen jaar een constante groei zien. 

In januari bedroeg het percentage 22%, eind 2006 was dit 

opgelopen tot 33%. Dit komt ook duidelijk tot uitdrukking bij 

de bestverkochte producten. Drie van de vijf bestverkochte 

singles komen van Nederlandse bodem. Als het duet van Andrea 

Bocelli met Marco Borsato wordt meegeteld zelfs vier. Ook in 

de top 5 van muziek-dvd's staan vier Nederlandse producten. 



Van de vijf bestverkochte albums zijn er drie nationaal 

product. 

 

Fysieke winkels zijn met een marktaandeel van 92% nog altijd 

verreweg de voornaamste aankoopplaats voor muziek. Binnen de 

verschillende fysieke verkoopkanalen heerst hetzelfde beeld: 

entertainmentspecialisten zijn nog steeds dé verkopers van 

entertainmentproducten, al is het aandeel van de mass 

merchandisers wel licht gestegen. 


