
 
 

PlayTreks, is een kunstmatige intelligentie gedreven marketing platform voor de 

muziekindustrie. Dit document beschrijft de markt, de behoefte, en noodzaak voor een 
platform wat alle huidige beperkingen weg haalt om transparantie te verschaffen aan 

alle stakeholders in de industrie. 

Inleiding 

In de culturele en creatieve sector, is de muziek sector de drie na grootste werkgever, 

met ongeveer 1.1 miljoen werknemers. De gegenereerde omzet bedraagt plus minus 25 

miljard Euro op jaarbasis. 

De gehele industrie vandaag de dag wordt gedreven door technologische veranderingen. 

De culturele en creatieve sector wordt hierdoor het meest bedreigd. Piraterij, het verlies 
van fysieke producten, nieuwe distributiekanalen met relatief lage uitbetalingen, zijn 

enige van deze bedreigingen, die zich reeds jaren geleden hebben gemanifesteerd. 

Deze industrie wordt gedomineerd door een aantal machtige spelers, de ontwikkeling 

van nieuwe businessmodellen, en een andere vorm van consumptie, hetgeen 

voornamelijk draait om het digitaal streaming van muziek. 

Sinds 2015 is het digitale streaming van muziek de primaire inkomstenstroom voor vele 

betrokkenen. Dit met alle nadelen voor artiesten, producenten, en andere creatieven 

betrokken bij het proces van muziek productie. 

In lijn met ontplooide initiatieven van de Europese Commissie, heeft alles wat 

PlayTreks doet, te maken met het promoten van diversiteit, creativiteit en innovatie in 
de muzieksector. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik maken van data en het 

verwerken hiervan. Dit klinkt echter makkelijker als gezegd zoals u later zult begrijpen. 

PlayTreks heeft als hoofdmotief, het promoten, ontwikkelen van diversiteit en talent en 
het zichtbaar maken van artiesten gerelateerde data, en de artiesten te ondersteunen in 

het zich hoorbaar maken op een globale basis, zonder beperkingen. 

Muziek productie en consumptie is internationaal, veel muziek die bv in België wordt 

geproduceerd wordt net zo goed hier als in andere landen gehoord. Er bestaan geen 

grenzen of beperkingen voor de distributie van muziek wat dat betreft. Dit staat een 
hoge mate aan diversiteit toe, echter het is ook een open deur voor non transparante 

situaties zoals het mislopen van royalties en andere inkomsten. Dus enerzijds is het 
huidige model fantastisch wat betreft de mogelijkheden muziek hoorbaar te maken in de 

gehele wereld, anderzijds moge het ook duidelijk zijn dat door deze enorme 

opportuniteit het erg moeilijk is om boven het maaiveld uit te torenen en het geld te 

ontvangen waar men recht op heeft en nodig heeft voor verdere ontwikkeling. 

Muziek wordt op vele verschillende manieren geconsumeerd, en genereert veel omzet, 
lokaal en internationaal. Als artiesten op tour gaan is het relatief simpel, ze krijgen een 

bedrag voor het optreden. Als opnames worden gedistribueerd genereert dit royalties die 

uiteindelijk worden uitbetaald aan de artiesten, echter de transparantie hiervan is ver te 

zoeken. Vele artiesten zijn zich niet bewust van waar hun muziek wordt gedistribueerd. 

 



 
 

Het speelveld van de muziekindustrie 

De aanname zou kunnen zijn dat het altijd en alleen de artiesten en producers zijn dit in 
het hart van de waarde creatie staan, echter dit is niet het geval. De muziekindustrie 

bestaat uit een complexe waardeketen van serviceproviders, tussenpersonen zoals 
publicisten, agenten, managers, pr-agenturen en media professionals, en niet te 

vergeten de streaming platformen zelf. 

Het moge daarmee duidelijk zijn dat muziek niet een autonome, stand alone 
economische, sociale of artistieke activiteit is. Alles hangt samen met een aantal sub 

activiteiten zoals muziek publicatie, muziek opnames, en livemuziek.  

De belangen van deze drie componenten zijn niet altijd even eenduidig, en de 
begunstigden zijn meestal verschillende partijen, hetgeen het uiteindelijk nog moeilijker 

maakt voor een artiest inzage te krijgen in het succes van de geproduceerde muziek. 

De voornoemde sectoren waar geld verdient kan worden behartigd door verschillende 

partijen zoals de artiest zelf, record labels, distributeurs, concert organisatoren, muziek 

companies en anderen. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de complexiteit: 
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Bovenstaand overzicht probeert een beeld te schetsen van het muziek ecosysteem, geeft 
een idee van alle mogelijke partijen per sub sector, creatie of productie, opnames en 

liveoptredens. Al deze componenten zorgen voor een inkomensstroom, die ten gunste 

van verschillende partijen komt. 



 
 

Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat om een artiesten profiel, of een fan base op 

te bouwen, er veel kennis nodig is van de industrie. En niet te vergeten een grote 
investering indien men gehoord wil worden. Hiervoor is begeleiding nodig en die kan 

komen uit de gecorreleerde data die PlayTreks produceert, en dit zonder beperkingen 
en op basis van kunstmatige intelligentie. Indien geen ondersteuning van een platform 

als PlayTreks, of een machtige en investeringsvriendelijke partij, is de muziekindustrie 

een grote uitdaging. 

De uitdagingen 

Om de artiest en zijn of haar muziek effectief te kunnen promoten, verkopen en 

distribueren in een digitale wereld zonder grenzen, is het nodig om alle stakeholders in 
lijn te krijgen, dit betreft de artiest, de producers, promotors, labels, publishers, festivals 

en concertzalen, logistieke partijen, maar ook publieke autoriteiten zoals Sabam in 

België als ook online en offline distributie partijen. 

Wij kunnen rustig stellen dat dit ijdele hoop is voor nu. Zolang er aan de volgende 

punten niet voldaan wordt, zal de muziekindustrie, ondanks de enorme revenuen, een 
sector blijven waar een aantal partijen veel geld verdienen, echter degenen die het 

product creëren achtergesteld blijven. Dit geldt voornamelijk voor de grootste groep 

artiesten, composers, songwriters en producers. 

- De meeste artiesten hebben onvoldoende kennis van wat er daadwerkelijk met 

 hun creatie gebeurt. Dit heeft te maken met een deficit van digitale kennis. 

- Er zijn veel muziek companies die het goed voor hebben met hun artiesten, 

 echter er zijn er ook voldoende die het minder goed voorhebben en misbruik 

 maken van de "naïviteit" van de artiesten. Tevens geldt voor de meeste muziek 
 firma's dat ze geen toegang hebben tot de noodzakelijke data, en het niet in 

 staat zijn de juiste data te produceren leidt tot wantrouwen. 

- Er is veel educatie voorhanden op het gebied van hoe de rechten belangen te 

 behartigen, echter men kan zich afvragen of een individuele artiest dit alles kan 

 behappen. 

- De meeste artiesten zijn afhankelijk van de inkomsten uit streaming, en indien dit 

 niet wordt gehonoreerd door alle betrokken partijen, dan is het snel over en uit 

 voor een artiest en is zicht op een professionele carrière ver weg. 

- Ondanks het feit dat officiële muziek rechten organisaties bestaan bij de gratie 

 van subsidies en er veel aan doen dat de artiest dat krijgt waar hij of zij recht op 
 heeft, functioneren deze organisaties alleen als data beschikbaar is, data die 

 uiteindelijk door de machtigen in de industrie wordt beheerd. 

Wat kunnen we hieruit concluderen: 

De muziek inkomsten zijn internationaal 

Er zijn enorm veel partijen betrokken bij de inkomsten generatie 



 
 

Afhankelijkheid 

Artiesten zijn afhankelijk van meerdere inkomsten stromen zoals royalties, 
auteursrechten, festivals, concerten, synchronisatie, merchandising, fysieke verkopen 

enzovoort, echter zijn meestal afhankelijk van meerdere partijen om inzicht te krijgen in 

wat er daadwerkelijk gebeurt met hun product. 

De Europese muziek markt 

Muziek consumptie is groeiende in Europe en wat dat betreft de hele wereld. Deze groei 
komt voornamelijk uit streaming en liveoptredens. The groeitrend zet zich door volgens 

studies van Goldman Sachs over de toekomst van de muziekindustrie. Tegen 2030 zal 

de industrie verdubbelen. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door streaming 

omzetten, +907.1% en liveoptredens +72.2% 

  

De groei, geleid door streaming, zal langzamer groeien in gebieden waar streaming al op 
een hoog niveau ligt, zoals in de meeste landen in Europa. Echter in landen als Portugal 

ligt het niveau streaming lager als bv in België. Dus hier is veel groei voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Analyse per capita laat zien dat in de 28 landen van de EU, de muziekmarkt verdeeld is 

tussen de noordelijke landen waar meer uitgegeven wordt voor elektronische diensten 
dan in andere landen. De eerste categorie, ongeveer 10 landen is goed voor ongeveer 

82% van alle Europese streaming inkomsten, waar de overige landen goed zijn voor de 

rest. 

Recorded music revenuen per capita in EUR (2018)  

 

Source: IFPI  

De "Recorded Music Sector" 

Deze wordt gedomineerd door drie grote partijen, te weten Sony, Universal en Warner. 

Tencent een Chinese speler is ook bezig een belangrijke rol te gaan spelen. 

Verder zijn er de onafhankelijke muziek companies, zoals Massence. Deze 
onafhankelijke partijen groeiden over 2017 tot bijna 7 miljard omzet, een groei van 11% 

t.o.v. het vorige jaar. Het wordt verwacht dat onafhankelijke muziek companies nog 

sterker zullen groeien, dit vanuit een market share van plus minus 40% in 2018. 
Vandaag de dag komt 80% van nieuwe muziek bij onafhankelijke muziek companies 

vandaan. 

Europa betrachtend, dit is de twee na grootste markt wereldwijd met 4.7 miljard, na de 

USA met ongeveer 5.3 miljard omzet. Europa's muziekindustrie is groeiende. 

De groei van de "recorded music market" is erg motiverend, groeiende sinds 2013.   

 



 
 

Afgezien van de UK, Frankrijk en Duitsland waar lokale partijen nog steeds veel talent 
tot zich nemen, en investeren, zien we de drie grote partijen meer export van 

Amerikaanse muziek richting de rest van de wereld doen. 

Potentieel  

Merlin is een van de organisaties die de streaming rechten van onafhankelijke muziek 

companies beheert zoals ook een aantal andere partijen dit doen. Uit onderzoek, en dit 
is enorm belangrijk voor PlayTreks, komt naar voren dat onafhankelijke 

muziekproducenten goed zijn voor meer als 40% van de markt, en sterk groeiende! 

Deze DO IT YOUSELF artiesten en producenten zijn precies wat de primaire markt is 

voor PlayTreks. Dit is een serieuze emerging market. 

 

Publishing 

De publishing sector is verantwoordelijk om zeker te stellen dat songwriters en 

composers geld krijgen op basis van de muziekrechten. Vaak wordt muziek gebruikt in 

bv-commercials, streaming platformen en andere vormen). Publishers zijn 
"verantwoordelijk" voor de copyrights, het inzamelen van royalties, en het uitbetalen 

hiervan. Uiteraard zijn ook hier een aantal grote partijen zoals Sony, Universal en 
Warner. Echter er zijn meer onafhankelijke partijen die zich hiermee bezighouden. Ook 

hier is het uitermate belangrijk correcte data te hebben om zeker te stellen dat de 

rechthebbenden dat krijgen waar zij recht op hebben. 

De Publishing markt echter is meer gebalanceerd tussen de grote partijen en de 

onafhankelijken als bij "recorded Music". Een leuk feit is dat Europa de grootste markt is 

wat publishing rechten aangaat, goed voor tenminste 5.5 miljard per jaar. 

 

 



 
 

Live music  

De laatste sub sector is de livemuziek markt. Tickets verkopen is hier de grootste factor. 
De inkomsten voor de artiest en het gebruik van muziek tijdens optredens wordt 

Neighbouring rights genoemd. Ook dit is een serieuze bron van inkomsten. 

Geen onderdeel van PlayTreks voor nu, echter wij denken er wel over na om te kijken 

in hoeverre wij in staat zijn ook hier e.e.a. zichtbaar te maken. Dit heeft alles te maken 

met de enorm complexe situatie waar veel partijen bij betrokken zijn, zoals promotors, 

agenten, de service economie, ticketing firma’s, pr-firma’s, en anderen. 

Conclusies: 

De muziek sector is een sterk groeiende sector 

Er is nog veel te doen qua transparantie 

Het aantal onafhankelijke artiesten en producers is sterk groeiende 

In alle sub sectoren is het evident dat het hebben van de juiste data key is voor het 

bestaan van artiesten, songwriters, composers en producenten 

DEMOCRATISERING VAN DE INDUSTRIE 

De Europese Gemeenschap maakt zich sterk voor vereenvoudiging van de industrie, 

zeker wat betreft rechten en plichten, echter dit lost het probleem wat PlayTreks 
aanspreekt nog steeds niet op, en vandaar de noodzaak voor een platform als 

PlayTreks, waar alle mogelijke databronnen worden aangesproken om de 

rechthebbenden zichtbaarheid te geven in waar hun product gebruikt wordt. 

Het is fantastisch om te zien dat er theoretisch veel geld vrijgemaakt wordt voor 

initiatieven zoals wij die ontplooien, bedoeld voor de enorm sterk groeiende groep van 

onafhankelijke artiesten, songwriters, composers en producers. 

Zelfs als de Europese gemeenschap met regels komt waar platformen licenties moeten 

verkrijgen van artiesten, songwriters, composers, producers, dan nog is de vraag in 
hoeverre de performance van muziek transparant zichtbaar wordt gemaakt voor de 

betrokkenen. Sinds wij begonnen met de ontwikkeling van PlayTreks, stond het 

democratiseren van de industrie hoog op de agenda, en wij zijn voornemens de markt 
van onafhankelijken te bedienen door in real time, op ieder moment gewenst, inzicht te 

geven over de performance van bestaande muziek, als ook richting te geven aan de 
artiesten etc. hoe hun muziek nog beter hoorbaar te maken en er zorg voor te dragen 

dat zij dat bekomen waar zij recht op hebben.  

Ieder initiatief van bv de EU is goed, echter de wereld is groter als de EU, en dit vraagt 
om initiatieven zoals wij ontplooien. Muziek moet globaal blijven, creatoren moeten 

zeker zijn dat zij dat krijgen waar ze recht op hebben, en kunnen de hulp gebruiken van 
een platform als PlayTreks die hun helpt muziek te distribueren en te controleren, 

daarmee zeker kunnen zijn van een bestaan. 



 
Waarom is dit belangrijk?  

Zolang het niet eenduidig is bepaald wat de rechten zijn met betrekking tot bv het 

elektronisch distribueren van muziek en grote partijen het voor het zeggen hebben 
wanneer een artiest betaald krijgt, of wanneer een radiostation, digitaal of ether, 

rapporteert, is deze business een grote wilde westen situatie. 

Er is geen algemene definitie van wat een artiest is, duidelijkheid hoe zij opereren. Zijn 

zij zelfstandigen of puur hobbyist? Het beloningsysteem is niet duidelijk, grotendeels 

veroorzaakt door niet transparante rapportagesystemen. Een mooi voorbeeld is de 
huidige situatie omtrent Covid19. Vele artiesten weten zelfs niet wanneer er royalties 

betaald worden, en het is algemeen bekend dat vele artiesten geen of bijna geen buffer 

hebben. Als dan ook de liveoptredens weg vallen, dan vallen deze creatieve mensen in 
een groot zwart gat. Des te meer reden voor een transparante oplossing zoals 

PlayTreks. 

DATA GAP 

Uit veel onderzoeken blijkt dat er een enorme DATA GAP is wat muziek performance 

aangaat. 

BMAT heeft getracht een analyse te maken van 38 landen, de EU28, Japan, Zuid-Korea, 

China, India, Zuid-Afrika, Mexico, USA, Canada, Rusland en Turkije, waarbij de inzet was 
een idee te krijgen van waar de muziek origineel vandaar kwam, en waar deze 

geconsumeerd werd, op zowel streaming platformen als op de radio, ether en digitaal. 

Zij hebben hiervoor de zogenaamde ISRC (international Standard Recording Code) codes 

gebruikt, echter dit was een eenmalige ad hoc data-analyse. 

Voor deze analyse werden de top 200 streams op platformen als Spotify, Deezer, Apple 

Music, YouTube, Amazon en Shazam gebruikt. 

Belangrijk te vermerken, wederom een argument voor PlayTreks, dat het analyseren 

van ISRC codes limieten kent. Bij het gebruik van ISRC codes, wordt voornamelijk 
gekeken naar waar de recording is opgenomen, en dan is het nog maar de vraag of de 

rapportage dusdanig compleet is, dat deze muziek die gespeelt wordt, ook daadwerkelijk 

wordt gerapporteerd. 

Algemeen kan gesteld worden, uitspraak BMAT in opdracht van een speciale EU 

commissie, dat de mogelijkheid data te collecteren en te analyseren zwak is. In de 
studie gedaan door BMAT in 2019, werd het duidelijk dat erg weinig organisaties in staat 

waren In House verzamelen en analyse van data te doen. De manuele impact deze data 

te verzamelen en analyseren is enorm, vandaar de gedachte achter PlayTreks dit 
alles middels kunstmatige intelligentie als ook geautomatiseerd te doen, en dan 

op het moment dat de artiest of rechthebbende er baat bij heeft.  

 

 

 



 
 

Een platform als PlayTreks zou hier enorm veel uitkomst bieden. 

De huidige manier van werken voor veel organisaties wordt belemmerd door 

verscheidene factoren. 

- Geografische beperkingen 

- Zichtbaarheid van artiesten op platformen, wat en vanaf wanneer wordt 

 er gerapporteerd. 

- Welke databronnen zijn er beschikbaar en welke niet? Hoe worden 

 inkomstenstromen zichtbaar gemaakt en wanneer? 

- De correctheid van data. Wie en waar genereerd deze data? 

RECORDED MUSIC SECTOR EN PLAYTREKS 

Zoals reeds gezegd, de Recorded Music sector is de meest belangrijke en grootste 

markt, vandaar onze insteek hier te beginnen. 

De meeste organisaties hebben enorm veel problemen de zogenaamde data gates te 

vinden om data te verzamelen en te analyseren.  

PlayTreks lost dit op door data te "crawlen" op het internet, en in het bijzonder op alle 
mogelijke streaming platformen en social media platformen zoals Spotify, Deezer, 

Amazon, Apple Music, Facebook, Instagram en er zullen er meer volgen, en "voedert 
deze data in de PlayTreks motor, die vervolgens de data organiseert, analyseert, 

gebruikmakend van kunstmatige intelligentie, en relevante correlaties zoekt in de 

gepresenteerde data. Het resultaat is uiterst correcte, relevante en gedetailleerde 
informatie om betere beslissingen te kunnen nemen, als ook een transparant beeld te 

geven over iedere fase in een artiest zijn of haar carrière. 

Waarom niet gewoon alle platformen handmatig en zonder kunstmatige intelligentie 

bekijken? 

Ok, de data is daar ECHTER om het plaatje compleet te maken is er meer voor nodig als 
op 1 platform te kijken naar de performance. Het probleem zit hem in de fijnheid van de 

data, waarvoor meerdere bronnen noodzakelijk zijn (PlayTreks matched data uit 

Spotify bv met data uit Last.FM en Discogs om een beter beeld te krijgen), dit om fouten 
te vermijden die record labels en distributeurs ongewild hebben gecreëerd bij het 

beschikbaar maken van de muziek op deze platformen. 

De data die de streaming platformen beschikbaar stellen heeft meestal maar 1 doel, en 

dat is om op dat betreffende platform advertentiecampagnes te kopen, en niet om 

transparantie te bieden aan artiesten over de daadwerkelijke populariteit, performance 

en niet te vergeten de mogelijke inkomsten. 

 

 



 
 

PlayTreks kan betracht worden als de data aggregator voor de muziekindustrie.  

De artiest betreffende data, aangevuld met data van andere platformen zal een veel 
completer en noodzakelijker beeld geven als wat de individuele platformen ooit zullen 

kunnen bieden.  

Conclusie 

PlayTreks biedt een duidelijk concept voor de segmentatie van data, over de 

gehele industrie en alle mogelijke platformen 

PlayTreks geeft inzicht in de performance van muziek ten gunste van de artiest, 

songwriter, composer, producer, en iedereen die meer wil begrijpen van 

muziek 

PlayTreks biedt een duidelijke route, een route die enorm gewenst is door de 

autoriteiten, alle betrokkenen, en zelfs de streaming platformen  

Onze data collection strategie is erg gedetailleerd en zal dus zorgdragen dat 

alle zogenaamde data gates open staan voor eenieder die er baat bij heeft. 

PlayTreks haalt alle beperkingen uit de huidige manier van werken door geen 

gebruik te maken van de zogenaamde ISRC codes. 

Verdere argumenten die voor PlayTreks spreken: 

De data beperking van officiële organisaties, belangenbehartigers en artiesten, 

composers, songwriters, producers en record labels: 

Er is veel onderzoek gedaan middels bevragingen, en het wordt enorm duidelijk op het 
moment dat stakeholders in de industrie klagen over de data beperkingen. Er is een 

enorme behoeft data te aggregeren op zowel nationaal als internationaal nivo, en zeer 

zeker op artiesten niveau.  PlayTreks heeft een toekomst georiënteerde kijk op hoe dit 
te doen, dit middels kunstmatige intelligentie en zonder enige beperking met betrekking 

tot het verzamelen van data. 

Onze ontwikkeling is geheel in lijn met de behoefte zoals o.a. gedefinieerd door de 

Europese Commissie als ook op basis van de wens van vele artiesten, composers, 

songwriters en andere betrokkenen die steen en been klagen over deze beperkingen. 

Alle betrokkenen geven duidelijk aan een behoefte te hebben aan transparante data, 

welk de gebruiker in staat stelt een duidelijk beeld te krijgen van de performance. De 
behoefte een platform te hebben welk in staat is onbeperkt data te verzamelen en te 

analyseren is enorm. 

 

 

 



 
 

Andere conclusies naar aanleiding van onderzoek 

De behoefte op basis van goed gecorreleerde data geïnformeerde beslissingen te kunnen 

nemen hoe promotie te doen is eveneens enorm. 

Advies gebaseerd op verwerkte data in plaats van raden en gokken. Zonder deze 
relevante kennis die PlayTreks genereerd is het zoeken naar een speld in de hooiberg 

waar bepaalde muziek aanslaat of niet. Dit soort advies is exact een van de functies van 

PlayTreks. 

Strategie, activiteiten planning en promotie advies 

Market Intelligence 

 

SNAPSHOT BELGIE 

Uiteraard hebben wij ook onderzocht wat landen individueel doen voor de culturele en 

muziek sector. Daarvoor hebben wij eerst uitgezocht wat de markt financieel inhoudt. 

In 2018 was het totaal aan Recorded Music inkomen ongeveer 100 miljoen. België stond 

hiermee op de 13de plaats in Europa. Dit is goed voor een totaal van bijna 2% van de 

Europese muziek inkomsten. Wij geloven echter dat dit bedrag veel hoger kan zijn. 

De Live Market was goed voor 193 miljoen. (erg indrukwekkend) 

In België zijn er twee regionale autoriteiten die zich bezig houden met muziek export, te 

weten Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM) en Poppunt / Flanders Arts Institute.  

Het budget van WBM in 2018 was 342000 Euro en kwam voornamelijk van het Ministerie 
van Cultuur. Poppunt budget in 2018 was 322000, echter het grootste gedeelte hiervan 

gaat op aan salarissen. Het Ministerie van Cultuur is hier tevens de grootste 

geldschieter. Minder als 2% wordt gefinancierd door Sabam, de rechten organisatie in 

België. 

De activiteiten van beide organisaties richten zich op communicatie, pr, networking en 

showcasing.  

Er wordt echter weinig ondernomen ten gunste van initiatieven zoals PlayTreks die een 

enorme bijdrage zouden kunnen bieden aan het welzijn van artiesten e.d. en de 
daadwerkelijke financiële impact die wij middels de transparantie mede zouden kunnen 

verbeteren. 

 

 


