
Nieuws: Jaarcijfers 2006: entertainmentmarkt groeit licht 

 

De omzet uit entertainmentproducten muziek, video en games is 

in 2006 met 1% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Wordt (game)hardware in de cijfers betrokken, dan bedraagt de 

groei 4%. In dat laatste scenario besteedden consumenten in 

totaal €986 miljoen aan entertainmentproducten. Dat blijkt uit 

de jaarcijfers die de NVPI, op basis van gegevens van GfK 

Benelux Marketing Services, naar buiten gebracht heeft. Tussen 

de verschillende segmenten zijn de verschillen echter groot. 

 

De gamemarkt blijft onverminderd goed presteren. In 2006 

werden 42% meer consolegames verkocht, waardoor de omzet met 

23% steeg. Ook het aantal verkochte pc-games groeide met 10%, 

maar onder druk van de prijs daalde de waarde met 2%. Op het 

gebied van hardware was die trend andersom: er werden 15% meer 

apparaten verkocht, wat een omzetplus van 35% opleverde 

vergeleken met 2005. Dit is vooral toe te schrijven aan de 

verkoop van de Xbox360, PlayStation Portable en Nintendo DS. 

 

Op de videomarkt werd 2% winst geboekt, ondanks dat de 

opbrengst uit vhs-verkoop met 80% terugliep. Daar staat een 

toename van de omzet uit dvd's (met 2%) en uit UMD's (met 

132%) tegenover. Er werden vorig jaar in totaal echter slechts 

90.000 UMD's verkocht, dus dat succes is relatief. Wel is 

duidelijk dat binnen de dvd-markt vooral kinderproducten en 

boxsets (al dan niet met tv-series) het erg goed doen. Dvd's 

zijn dan ook een geliefd cadeau-item, getuige de verkoop van 

1,5 miljoen stuks in de week voor kerst. Toptitels die het 

goed deden waren o.a. Pirates Of The Caribbean 2, The Da Vinci 

Code, Harry Potter 4, Ice Age 2, Chronicles Of Narnia, King 

Kong, Over The Hedge, Cars, Mission: Impossible 3 en Chicken 

Little. 

 

De muziekmarkt kreeg opnieuw rake klappen. Mede dankzij 10 

miljoen verkochte downloads steeg het aantal verkochte units 

weliswaar met 10%, maar de omzet daalde – mede door de lage 

verkoopprijs van muziekbestanden – met 8%. Fysieke albums, 

singles en muziek-dvd's zagen hun omzet met respectievelijk 7, 

20 en 18% teruglopen. 

 

2006 was een goed jaar voor het Nederlandse muziekproduct. Het 

aandeel nationaal product steeg van 22 naar 33% in de maand 

december. Drie van de vijf bestverkochte singles én drie van 

de vijf bestverkochte albums waren van Nederlandse bodem. 

 

De gemiddelde verkoopprijzen daalden in 2006 nog verder. Een 

cd-album zakte in prijs van €12,95 naar €12,71, voor een dvd 

moest gemiddeld 10% minder (€11,06) worden afgerekend en de 

gemiddelde prijs van consolegames daalde van €35,56 naar 

€30,77. 



 

In de volgende Muziek en Beeld, die in week 8 verschijnt, een 

uitgebreidere analyse van de jaarcijfers. 
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