
Nieuws: Globale muziekmarkt stabiel; groei VS en UK; daling 

Europa 

 

De wereldwijde muziekmarkt liet in 2004 een stabiel beeld 

zien. Tegenover een geringe terugloop in cd-verkopen stond een 

groei in verkopen van muziek-dvd en downloads. Dat meldt de 

NVPI vandaag in een persbericht. 

De verkopen van fysieke dragers daalden wereldwijd 1,3% in 

omzet (0,4% in stuks) en komen uit op een waarde van €33,6 

miljard. De verkochte downloads zorgen er volgens de NVPI 

echter voor dat de totale omzet een stabiel beeld laat zien 

ten opzichte van 2003. Met een groter aantal goedverkopende 

albums is het resultaat zelfs zonder de downloads beter dan in 

de afgelopen vijf jaar. “Daarmee bedoelen we dat de daling in 

2004 minder scherp is dan de jaren daarvoor”, aldus Wouter 

Rutten, manager pr en communicatie bij de NVPI. “Sinds 1999 

was de daling elk jaar sterker.” De tien bestverkochte albums 

(zie overzicht hieronder) leverden 14% meer omzet op. De 

vijftig bestverkochte albums 8%. Het aantal verkochte 

downloads steeg exponentieel tot meer dan 200 miljoen tracks 

in de vier belangrijkste digitale markten (VS, Groot-

Brittannië, Frankrijk en Duitsland). 

 

De Amerikaanse en Britse markten, samen goed voor 47% van de 

wereldmarkt, lieten met een stijging in stuks van 

respectievelijk 2,8% en 4,5%, de beste resultaten zien. Het 

Europese vasteland, goed voor meer dan een derde van de 

wereldmarkt, met een daling van 5,4% in stuks de slechtste. 

Dalingen in Duitsland, Frankrijk en Spanje waren vorig jaar 

respectievelijk 4,2%, 14,8% en 14,2%. 

 

De Nederlandse muziekmarkt daalde in 2004 met 7% in omzet en 

5% in stuks. De singlemarkt bleef ook in 2004 verder dalen en 

zakte naar 2,7 miljoen verkochte stuks. De NVPI verwacht dat 

de online-verkoop van losse tracks de singlemarkt in 2005 zal 

overnemen. De verkoop van cd-albums daalde met 10% in omzet en 

6% in stuks. De gemiddelde winkelprijsprijs daalde verder tot 

€12,96. Het segment muziek-dvd groeide met 6% in omzet en 8% 

in stuks. Het aandeel lokaal product nam in 2004 toe van 22% 

in 2003 tot 25%. Hiervoor waren onder andere de dvd Zien van 

Marco Borsato en succesvolle cd-albums van Bløf, Anouk, 

Trijntje Oosterhuis en André Hazes verantwoordelijk. Rutten 

verwacht dat de verkoop van legale downloads flink zal 

doorzetten dit jaar, ook in omzet. “Het fysieke product blijft 

lastig. We verwachten dat de verkopen gelijk zullen blijven. 

De markten in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten 

gaan goed en we verwachten dit jaar hetzelfde voor Japan en 

Duitsland. Nederland blijft problematisch en ook in de 

Scandinavische landen gaat het niet goed. Daar zijn in het 

eerste kwartaal dalingen van 20% gemeten. Wereldwijd zal het 



dus waarschijnlijk gelijk blijven, maar met een grote variatie 

in de diverse regio’s.” 

 

De top 10 van bestverkochte albums wereldwijd (de eerste acht 

zijn meer dan vijf miljoen keer over de toonbank gegaan): 

1. Usher – Confessions 

2. Norah Jones – Feels Like Home 

3. Eminem – Encore 

4. U2 – How To Dismantle An Atomic Bomb 

5. Avril Lavigne – Under My Skin 

6. Robbie Williams – Greatest Hits 

7. Shania Twain – Greatest Hits 

8. Destiny’s Child – Destiny Fulfilled 

9. Guns ‘N Roses – Greatest Hits 

10. Maroon5 – Songs About Jane 


