
Nieuws: Meting Mega Top 100 aangepast: verkoop weer 

noodzakelijk 

 

Nadat enkele maanden geleden werd besloten de meting van de 

singlelijst Mega Top 100 aan te passen en het mogelijk te 

maken singles alleen op airplay te laten binnenkomen, met als 

hoogste positie 76, is na overleg met de stuurgroep van Mega 

Charts besloten de wijze van samenstelling weer aan te passen. 

 

Airplay wordt nog steeds meegewogen voor de posities 76 t/m 

100, maar singles kunnen alleen nog maar in de hitlijst 

binnenkomen als er daadwerkelijk verkoop is geregistreerd. Het 

doel waarom er eerder voor werd gekozen dat singles ook alleen 

op basis van airplay bij de laagste 25 posities in de lijst 

konden binnenkomen, was de snelheid van het aantal singles 

onderin de lijst te verhogen om daarmee ook meer singles 

zichtbaar te maken. Het initiatief werd echter slecht 

ontvangen bij de retailpartners, omdat vooral in het geval van 

singles van grote acts als Bløf, U2 of Madonna aan de klant in 

de winkel nee verkocht moest worden. Immers, de single was in 

bepaalde gevallen nog niet commercieel uitgebracht en alleen 

op airplay in de lijst gekomen. Volgens winkeliers was het 

echter niet aan consumenten te verkopen dat singles wel een 

hitlijstnotering hadden maar nog niet verkrijgbaar waren. Met 

de aanpassing van de wijze van registreren kan een single dus 

alleen maar in de Mega Top 100 binnenkomen wanneer hij ook 

werkelijk commercieel is uitgebracht. 

 

Ook wordt de ‘positieve manipulatie’, zoals omschreven door 

Mega Charts-voorzitter Nick Holzenbosch, aan banden gelegd. 

Singles die voor het weekend uitgeleverd en verkocht worden, 

zullen worden meegeteld voor de lijst. Wanneer een 

platenmaatschappij ervoor kiest om de telling pas vanaf 

maandag te laten starten, om daarmee een hogere ‘entry’ te 

realiseren, zullen de eventuele verkopen die eerder op vrijdag 

en/of zaterdag werden gerealiseerd niet meer worden 

meegenomen. 

 

Deze aanpassingen hebben de Rigu Rotonde-organisatie doen 

besluiten zich weer aan te sluiten bij Mega Charts. 


