
Nieuws: Aantal verkochte geluidsdragers daalt met 5,5% 

 

De NVPI heeft bekendgemaakt dat in 2001 5,5% minder 

geluidsdragers zijn verkocht in Nederland dan het voorgaande 

jaar. De omzet is met 1,5% minder sterk gedaald. Voor een deel 

heeft dat te maken met de verhoging van de BTW. Deze wordt 

meegerekend in de consumentenbestedingen van dit jaar, maar 

producenten en winkeliers dragen die BTW wel af. Daardoor is 

de daling voor hen eigenlijk groter. 

 

Van cd-albums werden 5% minder exemplaren verkocht en van de 

multitrack singles gingen er zelfs 45% minder over de 

toonbank. In de verkoop van de 2track en vinylsingle zit nog 

wel groei. 

 

NVPI-directeur Paul Solleveld lichtte de cijfers gisteren, 13 

maart, tijdens een persconferentie toe. “Over de laatste tien 

jaar is een lichte omzetdaling waarneembaar. Dat is 

opmerkelijk omdat de economie in die tijd alleen maar is 

gegroeid.” Hij vindt het daarom de hoogste tijd dat de 

muziekindustrie een inhaalslag maakt. Solleveld signaleert 

vooral tegenvallende resultaten bij de jongere koper: “De 

verkoop van singles is scherp gedaald, want die worden vooral 

door de jeugd gekocht. In de geluidsdragermarkt vindt een 

verschuiving plaats van de jongere naar de oudere kopers. Het 

is niet moeilijk te concluderen dat dit verband houdt met het 

illegaal kopiëren en downloaden van muziek.” Een van de 

oplossingen tegen het maken van kopieën is het beveiligen van 

cd’s. Solleveld: “Men moet accepteren dat kopieerbeveiliging 

wordt toegepast. Er is behoefte aan, met name in de online-

markt.” 

 

De NVPI presenteerde verder het eerste exemplaar van het 

boekje De Muziekindustrie Binnenste Buiten aan Tweede-Kamerlid 

Atzo Nicolaï. In het boekje komen mensen uit de industrie aan 

het woord over de productie van een succesvol muziekproduct. 

Nicolaï ziet daarbij vooral problemen bij digitale muziek: 

“Met strengere regels ben je er niet. Controle is een veel 

grotere zorg en kan voor een deel technisch worden opgelost. 

Maar je blijft toch achter de ontwikkelingen aanlopen. Moeten 

we niet verdergaan met het zoeken naar generieke maatregelen 

door bepaalde heffingen in te voeren? Is het auteursrecht 

ondertussen niet wat achterhaald?” 


