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1. INLEIDING 

Een belangrijke industrie in onze moderne samenleving is nog steeds de media- en entertainmentindustrie 
(M&E). In 2019 heeft deze industrie ongeveer 717 miljard USD1 opgebracht in de Verenigde Staten. Dit 
vertegenwoordigt zo’n één-derde van de wereldwijde omzet. Hierdoor is de VS, met een kleine voorsprong 
op China, de grootste M&E-markt ter wereld. De M&E-industrie omvat negen verschillende bedrijfstakken:   
 

− Bewegende beelden 
− Televisieprogramma’s en commercials 
− Streaming 
− Muziek- en audio-opnamen 
− Uitzendingen 

− Radio 
− Boekpublicatie 
− Gaming 
− Ondersteunende diensten en  

producten 
 

De 5 belangrijkste takken qua omzet zijn: film, TV, gaming, muziek 
en boekpublicatie. Daarbinnen vormen film en TV de top 2. De 
Amerikaanse filmindustrie, die voornamelijk bestaat uit films, 
bioscopen, tv-abonnementen, streaming en distributie van 
entertainment, bracht 69.9 miljard USD 2op in 2018. 
 
Ook de gamingindustrie is goed voor een aanzienlijk deel van de 
Amerikaanse M&E-industrie. Door de toenemende innovatie en de 
steeds veranderende markt, blijven de inkomsten groeien. De 
inkomsten binnen deze sector werden in 2019 geschat op ongeveer 
36,9 miljard USD3. Ook Forbes is ervan overtuigd dat deze industrie 
in de toekomst zal blijven groeien. Zo wordt er bijvoorbeeld 
geschat dat de videogamebranche wereldwijd tegen 2025 zo’n 300 
miljard USD4 aan inkomsten zal bereiken. Dit wordt onder andere 
mogelijk gemaakt doordat hedendaagse consumenten toegang 
hebben tot meerdere spelplatforms, namelijk:  
 

− PC 
− Mobiel 
− Console 

− Tablet 
− Fysieke, digitale en online games 
− Virtual and Augmented Reality (VR/AR) 

 
De gamingindustrie innoveert voortdurend en brengt nieuwe toepassingen op de markt, zoals 
bijvoorbeeld Virtual Reality (VR) met apps, games en thuis-, mobiele en draagbare sets. Uit een recente 
studie blijkt dat de Amerikaanse VR-videomarkt naar schatting zal groeien van 124 miljoen USD5 in 2016 
tot 2,9 miljard USD in 2021.  

 
1 Opgehaald via (Select USA, sd) 
2 Opgehaald via (Nead, sd) 
3 Opgehaald via (Wijman, 2019) 
4 Opgehaald via (Villarreal, 2019) 
5 Opgehaald via (Statista Research Department, 2020) 

Figuur 1: Media and Entertainment (Nead, sd) 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
17.04.2020 GamingIndustrie Georgia pagina 4 van 10 

Deze cijfers tonen aan dat de gamingindustrie groot en gevarieerd is. Maar de industrie staat ook 
voortdurend onder druk om te blijven innoveren en een antwoord te bieden op veranderende 
consumententrends. 
 
Daarnaast organiseert de gamingindustrie ook vaak “Electronic sports”, ook bekend als “e-sports”. Men kan 
e-sports trachten te definiëren als professionele gaming, waarbij spelers strijden voor een live publiek. De 
e-sportsindustrie groeit gemiddeld met 22,6%. In 2017 groeide de verkoop van e-sporttickets in de 
Verenigde Staten met 19,7%, terwijl de e-sports streamingadvertenties met 35% groeiden. De huidige 
inkomsten binnen deze industrie bedragen 275 miljoen USD6 in de VS. In Azië worden de huidige inkomsten 
geschat op ongeveer 318 miljoen USD. 

2. GAMINGINDUSTRIE GEORGIA 

De gamingindustrie blijft namelijk ook groeien in de staat Georgia. In een rapport, gepubliceerd door de 
Georgia Game Developers Association, werd bekengemaakt dat de economische impact op de gehele staat 
in 2018 meer dan 830 miljoen USD7 bedroeg.  
 
De kaart op pagina 5, gepubliceerd door de Entertainment Software Association, geeft de impact van de 
videogame-industrie in Amerika weer. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat de impact van de videogame-
industrie het grootst is in de volgende elf staten: Washington, Californië, Arizona, Texas, Florida, Georgia, 
North Carolina, Illinois, Massachusetts, New York en Pennsylvania. Georgia staat hier op de 7de plaats. 
 
Ook geeft de kaart het aantal bedrijven, opleidingen in het hoger onderwijs en “industry advocates” weer. 
Georgia telde in 2017, 83 bedrijven binnen de gamingindustrie. Dit aantal is in 2019 gestegen met 77, wat 
het totaal momenteel op 160 bedrijven brengt. In 2018 stelde de videogamebranche meer dan 2000 mensen 
te werk, en bovendien zijn er, in hetzelfde jaar, 452 nieuwe banen gecreëerd. Daarnaast toonde het 
rapport, gepubliceerd door de Georgia Gaming Development Association, dat fulltime werknemers in de 
branche gezamenlijk meer dan $171 miljoen USD hebben verdiend. 
 
Georgia staat onder andere bekend als een broeinest voor alle digitale entertainment sectoren met een 
robuuste gemeenschap van artiesten, programmeurs en gamers die de wereldwijde industrie innoveren 
en transformeren. Georgia is uitgegroeid tot een wereldwijd centrum voor bloeiende digitale 
entertainment- en mediasectoren waaronder videogames, e-sports, digitale animatie, VR, visuele effecten, 
digitale videoproductie en ontwikkeling van mobiele apps. Dat nieuwe bedrijven er zich vestigen komt 
door de lage bedrijfskosten, de gemakkelijke toegang tot een uitzonderlijke pool van talent en 
onverslaanbare belastingvoordelen. Hierdoor behoort de hoofdstad Atlanta dan ook tot de top 5 beste 
Amerikaanse steden voor startups. 

 
6 Opgehaald via (Nead, sd) 
7 Opgehaald via (Villarreal, 2019) 

https://ggda.org/
https://www.areweinyourstate.org/
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2.1 OPLEIDINGEN8 

 
Het uitgebreide netwerk van openbare en private hogescholen en universiteiten in Georgia biedt een 
toonaangevende en brede waaier aan van prestigieuze opleidingen om talent voor digitale 
entertainmentbedrijven te helpen ontwikkelen. Enkele programma’s die worden aangeboden in het hoger 
onderwijs in Georgia zijn:  
 

− Master of Science and PHD in Human Computer-Interaction and Digital Media at the Georgia 
Institute of Technology 

− Bachelor and Master of Arts and Fine Arts in Animation, Interactive Design and Game 
Development, Visual Effects and Motion Media Design at Savannah College of Art and Design 

− Graduate certificate in Modelling and Simulation and Games Programming Track in the Bachelor 
of Science in Computer Science at Columbus State University 

− Certificate and Associate of Applied Science in Game Development at Gwinnett Technical College 
− Certificate and Diploma in Design and Media Production Technology at Southern Crescent 

Technology 
− Bachelor of Information systems in Media Entrepreneurship and Game Design and Development 

at Georgia State University 
− Bachelor of Science in Computer Game Design and Development at Kennesaw State University 

(SPSU) 
− Bachelor of Science in Multimedia Film & Production at Georgia Southern University 
− Bachelor of Fine Arts in Game Art & Design, Media Arts & Animation and Visual Effects & Motion 

Graphics at the Art Institute of Atlanta 
 

Naast de traditionele opleidingen richten de universiteiten ook samenwerkingen op met culturele 

organisaties van de stad. Zo heeft Georgia State University in 2016 een nieuw college opgericht, namelijk 

‘The college of the Arts”. Dit college is een bestemming voor studenten die hun creativiteit willen 

ontdekken en verbeteren via een serieuze kunstopleiding. The college of the Arts biedt 20 topopleidingen 

aan in kunst, muziek, film en meer. Doordat dit initiatief is opgericht in partnerschap met de stad Atlanta 

krijgen de studenten de kans om samen te werken met verschillende organisaties, bedrijven, festivals, etc. 

Dit zorgt voor een professionele gemeenschap die de kunstwereld openstelt voor studenten met begrip 

voor de competitieve en hedendaagse realiteit van de sector.  

Daaropvolgend heeft Georgia State University nog een tweede college opgericht dat opleidingen aanbiedt 

binnen de creatieve media-industrie. Ook the college of the Arts and Sciences verbindt studenten met 

eersteklas faciliteiten en mogelijkheden tot connecties in de industrie. Hier kunnen studenten bijvoorbeeld 

game design and development of Media entrepreneurship studeren. Om de beste opleiding te creëren, 

 
8 Opgehaald via (Georgia Department of Economic Development, Film tax credit, sd) (Georgia Department of Economic Development, Georgia Film & Television 
entertainment incentives, sd) 

https://thearts.gsu.edu/college-of-the-arts/about/employment/
https://cas.gsu.edu/
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leren studenten hun vaardigheden toe te passen in klaslokalen, maar ook in bedrijfs-, non-profit en 

overheidssectoren rond de campus in het hart van Atlanta.  

De Georgia State University heeft ook “The Creative Media Industries Institute” opgericht. Hiermee probeert 

de universiteit verbindingen te leggen tussen studenten en de entertainment en informatie-industrie. De 

focus ligt op geavanceerde technologie voor het trainen van werknemers, het bouwen van een nationaal 

model voor media ondernemerschap en het samenwerken van partners in de media- en kunstindustrie. 

In “The Creative Media Industries Institute” worden 2 opleidingen aangeboden: Bachelor of Interdisciplinary 

Studies (BIS) concentration in game design and development en Bachelor of Interdisciplinary Studies (BIS) 

concentration in media entrepreneurship. Naast de opleidingen biedt het instituut ook andere initiatieven 

aan om de studenten zo veel mogelijk kansen aan de bieden binnen de sector.  

Een eerste initiatief is de “Innovative Media Club”. Deze club biedt studenten de mogelijkheid om 

verbinding te maken met media en creatieve technologieën. Dit om lokale mediabedrijven te ondersteunen 

en partnerschappen op te bouwen. Vervolgens organiseert Georgia State University ook online gaming 

toernooien. Doordat de universiteit veel potentieel ziet in e-sports, verstrekken ze verschillende 

studiebeurzen, in samenwerking met The National Association of Collegiate E-sports, aan studenten die 

evenementen in de hele staat winnen. De universiteit focust op dit moment vooral op competities van 

League of Legends en Smite. Maar er worden ook mogelijkheden gezocht voor studenten die op een ander 

platform spelen. Ten slotte organiseert Georgia State University wekelijkse “playtests”, waar studenten 

samenkomen om te gamen en te leren over de mechanica van populaire games.   

 

  

https://cmii.gsu.edu/about/
https://nacesports.org/
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2.2 BELASTINGVOORDELEN 

Het tarief van de vennootschapsbelasting in Georgia is gedurende 50 jaar 6% gebleven. Vanaf januari 2019 
is dit tarief verlaagd naar 5,75%9. Stimuli voor de productie in Georgia voorzien tot 30 procent van de 
uitgaven, die gemaakt worden in de digitale entertainmentproductie van de staat, in overdraagbare 
belastingverminderingen: 
 

− 20% belastingvermindering voor bedrijven die 500,000 USD of meer uitgeven aan productie in 
Georgia, hetzij in één productie, hetzij in meerdere producties 

− Een extra belastingvermindering van 10% wanneer het voltooide project een 15 seconden 
durende Georgia-advertentie bevat in verkochte eenheden en geïntegreerd in online promoties, 
gekwalificeerd interactief spel. Of wanneer het voltooide project een 5-seconden durende 
Georgia-promotie bevat tijdens elke uitzending wereldwijd voor de duur van het project, 
inclusief een link naar Georgia op de webpagina van de promotie. De Georgia Entertainment 
Promotion (GEP) verhoging van 10% is beschikbaar voor digitale video, televisieseries, games en 
animatie.  

− Ontwikkelingskosten, promotie, marketing, licentiekosten en kosten voor verhaalrechten komen 
niet in aanmerking.  

− Als een bedrijf weinig of geen belastingverplichting in Georgia heeft, kan het zijn 
belastingkredieten overdragen of verkopen.  

− Belastingverminderingen zijn beschikbaar voor gebruik tegen de inkomstenbelasting van Georgia 
of de loonheffing.  

− Belastingkredieten kunnen voor vijf jaar worden overgedragen.  
− Belastingkredieten kunnen worden toegewezen aan dochter- en/of verbonden ondernemingen, 

maar deze entiteiten kunnen het krediet alleen gebruiken tegen hun inkomstenbelastingen uit 
Georgia. 

 
De volgende uitgaven die in Georgia zijn gemaakt bij bedrijven die in Georgia zijn gesitueerd voor in 
Georgia geproduceerde producten komen in aanmerking: 
 

− Preproductie 
− Productie 
− Na-productie 
− Originele spel- en animatiemuziek 

 
Gekwalificeerde interactieve gameproductiebedrijven moeten:  
 

− Een bedrijfsactiviteit in Georgia hebben 
− Een totale loonlijst van 500.000 USD of meer hebben voor werknemers die in het afgelopen jaar 

in Georgia werkten 
− Een bruto-inkomen van minder dan 100 miljoen USD hebben voor het belastbare jaar

 
9 Opgehaald via (Department of Revenue, sd) 
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3. ACTIEVE BEDRIJVEN  

Zoals eerder vermeld, zijn er momenteel een 160-tal bedrijven, binnen de gamingindustrie, actief in 
Georgia. Maar de digitale media- en entertainmentindustrie in Georgia zal nog verder groeien in de 
toekomst doordat deze ondersteund wordt door de goede opleidingen die worden aangeboden in de 
staat. Hieronder kunt u een korte samenvatting vinden van enkele belangrijke bedrijven die actief zijn in 
de staat Georgia. Voor de meest recente informatie omtrent de sector kunt u terecht op de volgende 
website: https://www.georgia.org/industries/film-entertainment/digital-entertainment  
 

− Hi-Rez Studios: Hi-Rez studios, opgericht in 2005, helpt Georgia op de kaart van de game-
industrie te zetten. Deze onafhankelijke ontwikkelaar van computerspellen heeft onder ander 
het computerspel “Smite” gecreëerd. Dit is een multiplayer online battle arenagame voor 
Microsoft en Xbox One met miljoenen geregistreerde gebruikers over de hele wereld. Midden 
2014 werd the Smite World Championship georganiseerd. De totale prijzenpot bedroeg op dat 
moment 2,6 miljoen dollar. Dit was het derde grootste bedrag in e-sports.  

− Trick 3D: Trick 3D is een meeslepende content studio die gespecialiseerd is in de 3D-animatie, 
creatie en beheer van 3D assets en VR. Het bedrijf heeft reeds samengewerkt met grote 
bedrijven zoals Hasbro, Lego en Cartoon Network. 

− KontrolFreek: KontrolFreek is de maker van Performance Gaming Gear en de leider van 
FreekNation, een wereldwijde community van meer dan vier miljoen gamers. Door de nieuwste 
ergonomie en geavanceerde materialen te combineren, verbeteren de productlijnen van 
Performance Thumbsticks, Performance Grips, Gaming Cables en andere hoogwaardige 
producten de speelervaring door het maximaliseren van comfort en precisie. De producten van 
KontrolFreek voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc zijn verkrijgbaar in meer dan 
9.000 winkels in 40 landen. 

− WarnerMedia: WarnerMedia is een toonaangevend media- en entertainmentbedrijf dat 
hoogwaardige en populaire inhoud creëert en distribueert van een brede waaier aan 
getalenteerde verhalenvertellers en journalisten aan een wereldwijd publiek. 

− Cartoon Network Studios: Cartoon Network is een Amerikaans kabeltelevisienetwerk dat 
tekenfilms uitzendt. Het is eigendom van Turner Broadcasting System. Naast tekenfilms, 
produceert Cartoon Network ook games met de personages van hun shows. 

− Bento Box Entertainment: Bento box entertainment produceert geanimeerde programmering 
voor uitzend-, kabel-, en streamingnetwerken, evenals theatrale distributie. Het bedrijf 
produceert ook muziekvideo’s, commercials, branded content en bewegende beelden voor grote 
merken en artiesten  

https://www.georgia.org/industries/film-entertainment/digital-entertainment
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De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een 

beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis 

van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de 

ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als 

een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 

publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de 

informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 

kunnen teweegbrengen. 


