
Nieuws: NVGD: ‘10 à 15% van handel verloopt binnen drie jaar 

online’ 

 

De NVGD verwacht dat binnen drie jaar 10 tot 15% van de handel 

online zal verlopen. “Fysieke retailers krijgen 

ontegenzeggelijk te maken met enkele procenten omzetdaling”, 

aldus NVGD-directeur Theo van Sloten tegenover Emerce. De 

gevolgen zullen het kleinst zijn voor winkeliers die kiezen 

voor een ‘multichannel’-benadering, meent hij. “Een winkelier 

moet ervoor zorgen dat hij 24 uur per dag zijn klanten kan 

bedienen. Hij moet dus ook een website hebben, anders 

vervreemdt hij zich van de consument. Dat hoeft niet per se 

een online-winkel te zijn. Het kan ook gaan om het verstrekken 

van informatie over muziek.” Van Sloten geeft echter toe dat 

dat voor een solitaire retailer een moeilijke operatie wordt. 

Het voordeel voor traditionele winkeliers die het web gaan 

inzetten is echter het feit dat die al een merk hebben 

opgebouwd. Verder geeft Van Sloten aan een voorstander van 

toegevoegde waarde te zijn. “Denk aan audio-dvd’s met 

exclusieve toegang tot de site van de band, extra clips, 

teksten. Het gaat erom je te onderscheiden van de rest.” 

 

Retaildeskundige Peter Jan Kragt, consultant bij het 

adviesbureau Retail Management Center, meent dat het voor 

winkeliers niet mee zal vallen om op prijs te gaan 

concurreren, omdat zij te maken hebben met hoge vaste kosten. 

Een omzetdaling gaat direct ten koste van de marge. “Er komt 

ongetwijfeld prijsdruk op standaard cd’s”, zegt Kragt 

tegenover Emerce. “Dat betekent dat er meer cd’s per outlet 

verkocht moeten gaan worden, en er dus minder outlets nodig 

zijn.” Kragt signaleert een tendens naar schaalvergroting. 

“Het bestaansrecht van een kleine cd-handelaar wordt 

moeilijk.” 

 

Alhoewel de cd-omzet in het geval van Apple en MSN verschuift 

naar branchevreemde partijen, zegt Van Sloten blij te zijn met 

de legale muzieksites. “De legale initiatieven pareren de 

illegale activiteiten. Daarmee bedien je een groep consumenten 

die online wil kopen.” 

 

Overigens heeft de Duitse muziekindustrie afgelopen weekend 

tijdens PopKomm bekendgemaakt een eigen online-muziekdienst, 

Phonoline, te gaan starten. Vanaf dit najaar kunnen Duitsers 

muziek van honderden platenlabels (majors en independents) 

tegen betaling legaal downloaden. Per track wordt €0,99 

gevraagd. 


