
Nieuws: Muziekmarkt in eerste helft 2003 met 7,6% gedaald 

 

De NVPI meldt dat de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 

in de eerste helft van 2003 opnieuw gedaald is in vergelijking 

met dezelfde periode vorig jaar. Ondanks een sterke stijging 

van het marktsegment muziekvideo kampte de totale muziekmarkt 

met een daling van 7,6% tot €201,3 miljoen. 

 

Het aantal verkochte geluidsdragers liep met 10% terug tot 18 

miljoen. De sterkste teruggang werd genoteerd op het gebied 

van albums. In dat segment daalde het volume met 14% (tot 14,7 

miljoen stuks) en de omzet met 16% (tot €161,9 miljoen). Ook 

de singlemarkt blijft teruglopen: in de eerste helft van 2003 

nam die met 7% in waarde af (tot €8,3 miljoen) door een daling 

van 11% in stuks (tot 1,7 miljoen). Daar staat een forse 

verbetering tegenover van de muziekvideoverkopen (vhs en dvd). 

Dit marktsegment noteerde een volumeplus van 71% (tot 1,6 

miljoen stuks) en een omzetstijging van maar liefst 83% (tot 

€31,1 miljoen). De belangrijkste muziek-dvd-titels van het 

afgelopen halfjaar waren onder andere Queen – Live At Wembley 

Stadium, Led Zeppelin – Led Zeppelin en ABBA – The Definitive 

Collection. De live-dvd van The Eagles (Hell Freezes Over) is 

tot nu toe de bestverkochte muziek-dvd in Nederland. 

 

De NVPI stipt in een persbericht enkele ontwikkelingen aan 

waarvan zij verwacht dat die in de toekomst positief aan de 

cijfers zullen bijdragen: ‘De industrie biedt steeds meer 

legale online-initiatieven om zo gebruik te maken van de 

nieuwe distributiemogelijkheden. Ook speelt zij in op de wens 

van de consument om beeld en geluid samen op een drager te 

hebben in perfecte kwaliteit’. Desalniettemin geeft de 

brancheorganisatie aan niet te verwachten dat de markt in de 

tweede helft van het jaar zo aan zal trekken, dat het 

jaarresultaat positief zal uitvallen. Wel denkt zij dat een 

aantal grootschalige online-initiatieven voor de Nederlandse 

markt beschikbaar komt. Ook de groei in de dvd- en sacd-

segmenten zal naar verwachting doorzetten. 

 

De NVPI heeft zich in het persbericht gebaseerd op de eigen 

branchestatistieken, een doorlopend onderzoek waarbij een 

aantal van haar leden de omzetten rapporteert. Het betreft 

hierbij (audio)verkopen aan retailers, exclusief importen en 

retouren. Deze leden (ongeveer 80 grote en kleine Nederlandse 

platenmaatschappijen) zijn volgens de NVPI goed voor 90% van 

de markt. 

 

Uit eerder deze week door de NVGD bekendgemaakte cijfers 

blijkt, dat de totale entertainmentmarkt in het eerste 

halfjaar van 2003 is gestegen met 1,3%, een groei van €4,5 

miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002. De 

omzetstijging is met name te danken aan dvd-verkopen. Dat 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-omzet-entertainmentmarkt-stijgt-licht-in-eerste-halfjaar-muziek-en-beeld/


concludeert de NVGD aan de hand van door EDH gemeten 

(crosscounter)verkoopcijfers. 


