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Introductie 

In dit verslag analyseren wij de markt van opgenomen muziek en de competitieve strategieën 

die partijen inzetten om te concurreren met elkaar. Wij analyseren specifiek de muziekindustrie in 

Londen. Wij richten ons op de marktvormen binnen de industrie en benoemen een paar relevante 

marktstrategieën. 

Er zijn verschillende rollen bij het opnemen van muziek. Men denkt vaak als eerste aan de 

uitvoerende muzikant, degene die te horen is in de opnames. Daarnaast zijn er songwriters die 

melodieën en teksten schrijven. Ten slotte zijn er de rollen van producer en mixer, die zich 

bezighouden met de audio en de geluidskwaliteit. Deze rollen kunnen vervuld worden door één 

persoon, maar vaak werken meerdere mensen samen. Doorgaans wordt samengewerkt met 

platenmaatschappijen voor het produceren van muziek. Deze hebben in de industrie belangrijke 

functies: naast de productie zijn ze vaak ook verantwoordelijk voor de distributie en promotie van 

muziek. Platenmaatschappijen zorgen er ook voor dat de muziek te koop is voor de consumenten, de 

vragers. Hierbij is er onderscheid tussen het kopen van fysieke opnames, zoals een CD, of digitale 

opnames via downloads of streamingplatforms. Op streamingplatforms kunnen consumenten naar alle 

liedjes luisteren die het platform aanbiedt. Ook zorgen platenlabels ervoor dat de muziek aandacht 

krijgt in de media. Denk hierbij aan een nummer dat op de radio wordt gedraaid of op YouTube wordt 

gezet (Veldman, Kemman, Bongers, & Smeitink, 2020). Al deze partijen werken samen bij het maken 

en verspreiden van muziek en vormen binnen deze sector de aanbieders.  

    

Marktvormen 

Afhankelijk van naar welk deel van de muziekindustrie gekeken wordt, zijn er verschillende 

marktvormen te onderscheiden. Op wereldwijde schaal behoren platenmaatschappijen tot de 

marktvorm oligopolie. De drie grootste labels, Universal Music Group, Sony Music en Warner Music 

Group, hebben samen ongeveer zeventig procent van de markt in handen. Grotere platenlabels nemen 

vaak kleinere labels over, waardoor onder één label meerdere sublabels vallen. Daarnaast zijn er 

independent (indie) labels die een beperkter distributienetwerk hebben (MuziekBusiness, 2014; 

McDonald, 2019). Als er specifiek gefocust wordt op de stad Londen, ziet de markt er echter anders 

uit en is er monopolistische competitie. Er is een grote groep aanbieders, kleine platenmaatschappijen 

en sublabels, die samen weinig marktmacht bezitten. Er zitten wel verschillen tussen de labels: 

sommige zijn gespecialiseerd in een bepaald genre of hebben een reputatie opgebouwd door met 



bekende artiesten samen te werken, wat hen aantrekkelijk maakt voor nieuwe artiesten (Duncan, 

2020). Hierdoor is het aangeboden product (het produceren en distribueren van muziek) niet hetzelfde 

en is het heterogeen, wat past bij monopolistische competitie.  

De markt voor artiesten valt onder monopolistische competitie. Er zijn veel aanbieders en er is 

vrije toegang, iedereen kan beginnen met liedjes schrijven en die distribueren. Er is wel verschil in 

talent en sommige artiesten hebben hun vaardigheden beter ontwikkeld, wat ervoor zorgt dat het een 

markt is met een heterogeen product.  

Ten slotte kan men kijken naar de markt voor streamingsplatforms binnen de muziekindustrie. 

Dit is, net als de globale markt van platenmaatschappijen, een oligopolie. In 2019 hadden vier 

bedrijven wereldwijd in totaal een marktaandeel van 77%. Dit waren Spotify, Apple Music, Amazon 

Music en Tencent en nog steeds zijn deze de voornaamste platforms (T4, 2021). De rest van de markt 

bestaat uit kleinere streamingsplatforms. Richt men zich op Londen en het Verenigd Koninkrijk, valt 

op dat Tencent vrijwel nooit genoemd wordt. In plaats daarvan zijn naast de andere drie grote 

bedrijven ook YouTube Music, Deezer en Tidal erg populair (Field, 2020). De markt voor 

streamingsplatforms wordt echter nog steeds gekenmerkt door een paar bedrijven die het grootste deel 

van de marktmacht hebben, wat het een oligopolie maakt. 

 

Marktstrategieën 

Simon Cowell, bekend als het strenge jurylid van talentenjachten, bezit een gunstige positie. 

Cowell is de oprichter van het platenlabel Syco Music, gevestigd in Londen. Als jurylid van The X 

Factor heeft hij het exclusieve recht om finalisten en winnaars te tekenen bij zijn label en Cowell bezit 

de rechten tot de covers die worden gezongen tijdens de talentenjachten (Ingham, 2020). Nadat de vijf 

leden van One Direction in 2010 als derde eindigden bij The X Factor, tekende Cowell de jongens bij 

zijn platenmaatschappij (Wikipedia, 2021). Syco Music heeft als het ware een monopolie op artiesten 

bekend van The X Factor; niemand anders dan Cowell had One Direction kunnen tekenen. Met deze 

positie creëert Cowell een toegangsbarrière voor concurrerende labels, waardoor het voor hen 

moeilijker is tot de markt toe te treden. De competerende labels kunnen niet snel Cowells artiesten 

overkopen omdat Cowell verwacht dat zijn getekende artiesten veel winst binnenhalen. Het bedrijf 

probeert het elimination principle tegen te gaan. Dit principe houdt in dat door toetreding tot de markt 

men uiteindelijk geen above-normal profits meer maakt (winst als de prijs hoger is dan de gemiddelde 

kosten). Om zo veel mogelijk winst te maken, wordt toetreding tot de markt moeilijker gemaakt 

(Cowen & Tabarrok, 2018). 

Niet elke deelnemer van de talentenjachten trekt de interesse van Cowell, hij schat welke 

artiest groot gaat worden en die wordt getekend bij zijn maatschappij. Savan Kotecha, een collega van 

Cowell, werkte als zangcoach voor The X Factor en heeft de boyband vormgegeven (Blistein, 2020). 

Kotecha heeft onderzoek gedaan naar boybands om One Direction zo financieel succesvol mogelijk te 



maken en dit is ongetwijfeld gelukt. Kotecha en Cowell speculeerden naar het type boyband waar de 

meeste winst uit gehaald kan worden, waar de meeste vraag naar zou zijn, en dit bleek een legitieme 

marktstrategie.  

Een artiest of label wil zijn of haar financiële succes behouden, dit gebeurt onder andere door 

auteursrecht. Er rust auteursrecht op de tekst en de compositie van een nummer en op de opname van 

het nummer zelf. Dit geeft de artiest of het platenlabel het recht te beslissen over de exploitatie van het 

werk (Auteursrecht, 2020). Handelsmerken hebben een gelijkwaardig effect, ze geven de artiesten en 

hun label als enige het wettelijk recht op het gebruik van hun afbeeldingen, logo’s of 

lettercombinaties. Onwettig gebruik van nummers of afbeeldingen geeft de licentiehouder het recht om 

de overtreders aan te klagen (NME, 2013). 

Een bekende markstrategie is prijsdiscriminatie. Hierbij wordt hetzelfde product aan 

verschillende consumenten aangeboden voor verschillende prijzen. Denk bijvoorbeeld aan 

streamingsplatforms die korting geven aan studenten voor een abonnement omdat die over het 

algemeen niet zo veel geld te besteden hebben. Of een andere prijs vragen voor de mogelijkheid met 

meerdere apparaten tegelijk te luisteren (dus meer te consumeren). Met prijsdiscriminatie kan men 

inspelen op de verschillende betalingsbereidheden (Cowen & Tabarrok, 2018). 

Een andere markstrategie in de opgenomen muziekindustrie is gebruik maken van bundling. 

Dit houdt in dat producten samen gekocht moeten worden (Cowen & Tabarrok, 2018).  

Streamingsplatforms zijn hier een goed voorbeeld van. Men koopt niet alleen een heleboel muziek van 

allerlei artiesten, maar ook de mogelijkheid afspeellijsten te maken, afspeellijsten gebaseerd op jouw 

voorkeuren te luisteren en bij Spotify kan men ook podcasts luisteren. Ook bij platenmaatschappijen is 

er bundling. Het label kan in het contract met de artiest naast het produceren van muziek tegelijkertijd 

aanbieden die te distribueren en promoten.  

 

Conclusie 

Individuen en ondernemingen in de muziekindustrie benutten onder andere de 

markstrategieën die wij hebben geanalyseerd in dit verslag om te concurreren met elkaar in 

verschillende marktvormen. We hebben echter geen reclamecampagnes geanalyseerd, dit kunnen 

wij betrekken in een volgend onderzoek. 
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