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INLEIDING

1. EEN SECTOR VAN BELANG: KLEINE REGIO, GROTE 
TRADITIE

Vlaanderen is een kleine regio met een grootse muziektraditie en -beleving. In het hart 
van Europa heeft de Vlaamse muziekcultuur van zowel makers als publiek zich ont-
wikkeld tot een buitengewone, vernieuwende smeltkroes van invloeden. De Vlaamse 
polyfonisten waren toonaangevend in het hele continent; vandaag zijn  coryfeeën als 
René Jacobs en Philippe Herreweghe overal ter wereld gegeerd. Waar de jazz voor het 
eerst in Europa aan wal kwam, werd de mondharmonica van Toots Thielemans legen-
darisch en is vandaag de dag het succes van Jef Neve ongezien. Van de ‘nieuwe beats’ 
van Technotronic tot de branie van 2 Many DJ’s en de klasse van Netsky; Arno, dEUS, 
Selah Sue, Balthazar, Milow of Triggerfinger; Brussels Jazz Orchestra, Flat Earth Soci-
ety; Bl!ndman, Brussels Philharmonic, Ictus ... Het zijn maar enkele van de vele namen 
die schitteren op de grootste podia, in uiteenlopende genres. Vlaamse intendanten en 
cultuurmanagers maken wereldwijd school, muzieklabels zijn internationale trendset-
ters, concertzalen en muziekfestivals behoren tot de absolute wereldtop … 

In de kern van de muzieksector bevindt zich de muzikant/componist, in al zijn 
diversiteit: van individuele artiest tot ensembles en orkesten, van beginneling tot vir-
tuoze solist. De waaier gaat van populaire en commerciële muziek tot obscure niches 
of experimenten. Rond die kern draait een noodzakelijk netwerk van organisaties en 
structuren die elk hun rol spelen in het verbinden van de muzikant en zijn publiek, en 
in de ontwikkeling van het muzieklandschap: van muzieklabels tot boekingskantoren, 
van managers tot promotoren, van technici tot opnamestudio’s, van jeugdhuizen tot 
muziekclubs, van concertzalen tot festivals, van muziekscholen en muziekhogescholen 
tot muziekwinkels, van steunpunten tot beheersvennootschappen. 

Muziek is een onmisbaar onderdeel van het dagelijkse leven van zowat alle Vla-
mingen.1 De culturele, artistieke, sociale en economische impact en meerwaarde ervan 
kan moeilijk worden overschat. Het muziekveld is niet alleen heel breed, kenmerkend 
zijn ook de raakvlakken met andere Vlaamse beleidsdomeinen als onderwijs, toerisme, 
media, jeugd, leefmilieu, economie, buitenlandse handel of innovatie. Daarnaast zijn 
cruciale regelgevingen voor de muzieksector (bijvoorbeeld op het vlak van fiscaliteit, 
sociaal recht, auteursrecht of naburige rechten) federale en ook internationale (Euro-
pese) materie. Om tot een bloeiende sector te komen moeten de verschillende niveaus 
(lokaal, Vlaams, federaal en Europees) en verantwoordelijken dan ook hun beleid op 
elkaar afstemmen. 

HET VLAAMSE MUZIEKBELEID: EEN HISTORISCHE SCHETS

Het Vlaamse cultuurbeleid beperkte zich – wat muziek betreft – aanvankelijk tot de 
ondersteuning van een aantal klassieke ensembles, orkesten en festivals. Daarnaast 

1 Muziek is een van de populairste cultuurbelevingsvormen in Vlaanderen. Zo is het bespelen van een instrument, na foto-
grafie, de grootste creatieve hobby (6,5%) (Vanherwegen, D. et al., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateur-
kunsten, 2009
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werd er geleidelijk aan geïnvesteerd in infrastructuur en werd een netwerk van cultuur- 
en gemeenschapscentra uitgebouwd. Bij de eerste schuchtere pogingen om te komen 
tot een internationaal cultuurbeleid beperkte men zich tot impulssubsidies en tijdelijke 
aanstellingen van culturele ambassadeurs. 

In de jaren 1990 werd de brede muzieksector stilaan mondiger. Professionele zan-
gers en muzikanten uit de ‘lichte muziek’ verenigden zich in ZaMu. Samen streefden ze 
naar een werkbaar sociaal en fiscaal statuut, en klopten ze bij de overheid aan voor een 
efficiënte ondersteuning van de popsector. Ondertussen werkte Poppunt Vlaanderen 
(nu Poppunt) aan een beter muziekklimaat voor beginnende popmuzikanten, en zocht 
een aantal muziekclubs toenadering tot elkaar in het Clubcircuit. Deze organisaties 
stonden in 1998 mee aan de wieg van het Vlaams Popforum, dat uiteindelijk gehoor 
vond bij toenmalig Vlaams minister van Cultuur Luc Martens.

In 1999 lanceerde de Vlaamse overheid het Muziekdecreet, waarin voor het eerst 
ook een opening werd gemaakt naar de niet-klassieke genres. Via subsidies aan klas-
sieke, hedendaagse en enkele jazzensembles zorgde het decreet voor een structurele 
ondersteuning van artiesten. Bij de andere genres lag het accent veeleer op de onder-
steunende organisaties. Datzelfde Muziekdecreet gaf ook het startschot voor de oprich-
ting van Muziekcentrum Vlaanderen, het officiële steunpunt voor de volledige profes-
sionele muzieksector, dus ook het niet-gesubsidieerde veld. Het kersverse steunpunt gaf 
een nieuwe impuls aan het internationale verhaal, en werkte via gerichte sectorwerking 
mee aan de bundeling van krachten, wat leidde tot de oprichting van nieuwe belangen-
verenigingen en netwerken als ComAV (Componisten Archipel Vlaanderen), ISCM-
Vlaanderen (International Society for Contemporary Music), MMaF (Music Managers 
Federation) en het Wereldmuzieknetwerk. De gesubsidieerde ensembles uit de heden-
daagse en jazzmuziek verenigden zich tezelfdertijd, samen met hun collega’s uit andere 
podiumdisciplines, in het netwerk van oKo (Overleg Kunstenorganisaties).

Met de komst van het overkoepelende Kunstendecreet in 2006 werden nieuwe 
impulsen gegeven aan vorming, begeleiding en ondersteuning van artistiek talent. Daar-
mee verdween in 2007 niet alleen het Muziekdecreet als sectorspecifiek instrument 
maar ook de realisatie van een op maat van de muzieksector gemaakt beleid. De aange-
kondigde gelijkberechtiging tussen verschillende kunstdisciplines van het eengemaakte 
decreet bleek een nobele ambitie, die tot op vandaag nog steeds niet gerealiseerd werd.  

Onder impuls van Muziekcentrum Vlaanderen verenigden 18 muziekorganisaties2 
zich in het MuziekOverleg en publiceerden in 2009 samen Music is Life! Een integrale 
visie voor de muzieksector (http://www.muziekcentrum.be/document.php?ID=6191). 
Dit visiedocument biedt een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse 
muzieksector voor staat en draagt bouwstenen aan – met hun financiële, infrastructu-
rele, economische en organisatorische implicaties – om deze uitdagingen aan te pakken.

De visieteksten van het MuziekOverleg vormden de basis voor het voorstel van 
resolutie Actieplan voor de muziek in Vlaanderen (http://www.muziekcentrum.be/
document.php?ID=6998). Toen op 14 december 2011 de plenaire vergadering van 
het Vlaams Parlement de resolutie aannam, was dit de eerste overweging van het 
Parlement: ‘Muziek en muziekeducatie leveren op artistiek, sociaal-maatschappelijk, 
2  Het MuziekOverleg bestaat uit BEA, BIMA, BMPA, BOMM, ClubCircuit, ComAV, FMIV, GALM, Koor & Stem, MMaF, Muziek-
centrum Vlaanderen, Muziekmozaïek, oKo, Playright+, Poppunt, Resonant, Vlamo en Vlapo.
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humaan en economisch vlak een significante meerwaarde voor het individu en voor de 
gemeenschap.’ Het Actieplan bevat vijftien concrete aanbevelingen en gaf de Vlaamse 
Regering een leidraad voor een duurzaam en stimulerend muziekbeleid. Minister van 
Cultuur Schauvliege erkende het MuziekOverleg als officiële gesprekspartner van de 
overheid, en beloofde het te betrekken bij beleidsontwikkelingen die een impact heb-
ben op de muzieksector. De oprichting van MuziekOverleg heeft al heel wat betekend 
om de wederzijdse kennis en het begrip binnen de brede muzieksector te verbeteren. 
Er wordt genreoverschrijdend gezocht naar raakvlakken en samen gebouwd aan een 
betere toekomst voor muziek in Vlaanderen. Dit is des te belangrijker in een tijdperk 
waarin, vanwege drastische evoluties binnen de muziekmarkt, steeds grotere delen van 
de sector nood hebben aan rechtstreekse of onrechtstreekse ondersteuning.  

Vandaag staan we aan het begin van een nieuwe fase: het vernieuwde Kunsten-
decreet zal de schottenloosheid tussen de kunstdisciplines verder doorvoeren. Ook 
Muziekcentrum Vlaanderen wordt opgenomen in een eengemaakt kunstensteunpunt. 
De uitdaging voor de overheid bestaat erin muziek als volwaardige sector te blijven 
erkennen en de samenwerking en dialoog met de sector te versterken.

EEN MUZIEKSECTOR IN BEWEGING

Technologische ontwikkelingen zorgden de afgelopen decennia voor ingrijpende wijzi-
gingen binnen het muzieklandschap. Het maken en verspreiden van muziekopnames 
was nooit eerder zo toegankelijk, maar de nood aan omkadering en begeleiding om het 
artistieke product te verfijnen en onder de aandacht te brengen blijft een belangrijk 
werkpunt. Tegelijk kreeg de muziekindustrie rake klappen door de dalende verkoop 
van muziek op fysieke dragers, mede door het illegaal muziekaanbod online en een 
gewijzigd consumptiegedrag. De waardeketen van de muzieksector is de voorbije jaren 
grondig gewijzigd en de impact van de (nieuwe) media op de digitale verspreiding van 
muziek valt nauwelijks te overschatten. Online streamingdiensten winnen ondertussen 
aan populariteit, maar het auteursrecht en de naburige rechten blijven door de digita-
le revolutie en de bijbehorende mentaliteitsverandering onder druk staan. Daardoor 
neemt het belang van het livecircuit als bron van inkomsten opnieuw toe.

Wat dat livecircuit betreft, telt Vlaanderen tal van muziekclubs, concertzalen en 
festivals die internationaal op veel artistieke erkenning kunnen rekenen en een belang-
rijke rol spelen als economische en toeristische hefboom. Ondanks de economisch 
fragiele tijden behoudt het concertcircuit zijn dynamiek. Er komen nog steeds nieuwe 
podia bij, en het aantal activiteiten is zeer groot, maar de diversiteit binnen de pro-
grammatie komt onder druk te staan. De ambitie om op verschillende vlakken (infra-
structuur, positionering, programmering, bereik …) door te groeien is merkbaar binnen 
alle genres. Gekoppeld aan het toenemende professionalisme vraagt dit om verdere 
impulsen en een realistisch regelgevend kader.

Op gebied van onderwijs en participatie, onderscheiden we ons van onze 
buurlanden met een groot, toegankelijk en relatief betaalbaar muziekeducatief aanbod 
buiten de schoolmuren. De basis is de afgelopen jaren sterk verbreed, zowel qua soort 
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aanbod (wisselende graden van formaliteit), als qua inhoud. Dit heeft niet enkel positieve 
effecten op de werkgelegenheid voor muzikanten, maar heeft ook een substantiële impact 
op de mogelijkheden voor participatie en publiekswerking. Binnen het basisonderwijs 
blijft een volwaardige vorm van muziekeducatie echter steeds verder achterwege.

Steeds meer muzikanten laten zich inspireren door de successen van landgenoten 
in het buitenland en zoeken er internationale erkenning én een nieuwe afzetmarkt. Het 
versterken van de internationaliseringskansen van onze artiesten en bands stimuleert 
niet enkel de eigen muzikale ontwikkeling, maar zorgt ook voor extra dynamiek en de 
nodige zuurstof in het lokale muziekveld. Een andere opvallende tendens is de toene-
mende aanwezigheid van Vlaamse muziekprofessionals (als managers of programmato-
ren) op internationale fora of in Europese netwerken en projecten. 

2. WERKWIJZE
Dit document is gebaseerd op de bevindingen die Muziekcentrum Vlaanderen ver-
zamelde na consultatie van de brede muzieksector. Dat gebeurde in werkgroepen 
per deelsector of genre. Op basis van een discussietekst maakte elke deelsector een 
SWOT–analyse. Uit deze deelanalyses kwamen heel wat facetten naar voren. Die wer-
den na een grondige evaluatie gebundeld in 5 centrale thema’s, de rode draden door de 
genrespecifieke analyses.

We nemen dat kwintet als kapstok, geven er achtergrondinformatie bij, en ver-
binden het geheel met zowel beleidsaanbevelingen van de sector als met de resolutie 
Actieplan voor muziek in Vlaanderen. Dit document vormt één geheel, dat dan ook in 
zijn volledigheid moet worden gelezen en gebruikt. Het is een eerste ‘landschapsteke-
ning’ van de muzieksector in Vlaanderen!
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I. THEMA 1: PROFESSIONALISERING

De Vlaamse muzieksector heeft zich de afgelopen vijftien jaar sterk geprofessionali-
seerd, wat vandaag de dag meer kansen biedt aan talent van eigen bodem om zich te 
profileren. Er is een sterk en divers muziekeducatief circuit. De opleidingsmogelijkhe-
den zijn overwegend hoogstaand. Toch zijn beide te weinig afgestemd op de diversiteit 
en de snelle evoluties binnen de muzieksector. Er zijn intussen ook mogelijkheden voor 
toegankelijk professioneel advies, ondersteuning en begeleiding. De huidige dynamiek 
in de sector, op basis van de inzet van veel gedreven en ambitieuze mensen, vormt een 
goed fundament voor een verdere volwaardige professionele ontplooiing. Deze profes-
sionalisering heeft zich evenwel niet binnen alle genres met dezelfde snelheid en inten-
siteit voltrokken. 

1. ACHTERGROND

ARTISTIEK / OPLEIDINGEN

Vlaanderen bezit een rijk palet aan muziekeducatieve organisaties en initiatieven. Er is 
een sterk uitgebouwd Deeltijds Kunstonderwijs met muziek als grootste domein. Ama-
teurs vinden hun gading in een educatief aanbod dat zich zowel richt naar individuele 
muziekbeoefenaars en ensembles (klassiek, jazz en lichte muziek, folk …) als naar 
collectieve muziekparticipatie (harmonieën, koren …). Ook een aantal clubs, muziek-
huizen, festivals, werkplaatsen, amateurkunsten- en kunsteducatieve organisaties zet 
sterk in op talentontwikkeling. Bij sommige organisaties neemt muziekeducatie de 
vorm aan van coachingtrajecten, zowel op artistiek als zakelijk vlak. Naast structureel 
ondersteunde organisaties zijn er tal van particuliere, projectmatige of commerciële ini-
tiatieven die muziekeducatieve activiteiten aanbieden (kunsteducatie, jeugdcultuur en 
sociaal-artistiek vormingswerk). Dit rijke educatieve aanbod vormt zowel de basis voor 
participatie als voor de ontwikkeling van de grootste individuele talenten, die kunnen 
doorgroeien naar een professionele carrière.

De professionele en academische opleidingen zijn talrijk. Alles samen schrijven jaar-
lijks meer dan duizend studenten zich in voor een professionele muziekopleiding. Naast de 
‘traditionele’ muziekopleidingen in Klassiek, Hedendaags of Jazz en Lichte Muziek (master 
en manama), is er nu ook een nieuw aanbod, zoals de unieke produceropleiding aan de 
School of Arts Gent (master) of Muziek, Management en Muziektechniek (bachelors) aan 
de PXL-Music in Hasselt. Het Orpheus Instituut biedt de artiest-onderzoekers een docto-
raatsopleiding. Aanverwante opleidingen voor omkaderende functies (cultuurmanagement, 
culturele agogiek, cultuurcommunicatie, entertainmentmarketing …) of specialisaties (zoals 
muziektherapie, muziekpedagogie, musicologie, muziekinstrumentenbouw of sound engi-
neering) worden op meerdere plaatsen aangeboden. 

De verbreding in het professionele onderwijsaanbod weerspiegelt zich – zij het 
in beperkte mate – ook in het dko en verhoogt het algemene speelniveau in diverse 
genres. Hier en daar vervaagt zelfs de grens tussen amateurmuzikanten, semiprofessio-
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nelen en professionelen, waarvan een deel (al dan niet tijdelijk) verder doorgroeit naar 
het professionele circuit, zonder een hogere muziekopleiding te volgen.

 Het professionele werkveld ondervindt nog steeds lacunes in de vakkennis 
van muzikanten. In de eerste plaats wordt er binnen de huidige opleidingen nog niet 
genoeg nagedacht over het profiel van de muzikant van de toekomst, en over de diverse 
beroepsmogelijkheden die een muziekdiploma kan bieden (muziekeducator, solist, 
uitvoerend muzikant of pedagoog, bijvoorbeeld). Ook de eigen kennis van management 
en zakelijke omkadering wordt door studenten en pas afgestudeerden laag ingeschat: 
juridische organisatievormen, auteurs- en nevenrechten, maar ook de mogelijkheden 
van het Kunstendecreet, strategisch denken, administratief beheer, het verkennen van 
de markt, projectmanagement, enzovoort, zijn dikwijls onbekend terrein. Dit maakt 
muzikanten kwetsbaarder, waardoor doorgroeikansen onvoldoende benut worden (zie 
ook thema 2, ‘De individuele muzikant’). De bewustmaking dat een carrière uitbou-
wen anno 2014 meer is dan een louter artistiek traject, moet meer aandacht krijgen. 
Dit vraagt een afstemming van de opleidingen op de veranderende arbeidsmarkt, zodat 
de in- en uitstroom in het hoger muziekonderwijs geoptimaliseerd wordt.

EERSTE- EN TWEEDELIJNSADVIES

Tot de ‘professionalisering’ van de sector rekenen we ook de oprichting van het steun-
punt Muziekcentrum Vlaanderen en het Kunstenloket, en de reorganisatie van het ama-
teurkunstenveld (Poppunt, Muziekmozaïek, Koor & Stem, Vlamo). De mogelijkheden 
om eerste- en tweedelijnsadvies op het vlak van professionele omkadering in te winnen 
en begeleiding te krijgen waren nooit zo uitgebreid. Enkele voorbeelden: voor vragen 
rond het kunstenaarsstatuut is het Kunstenloket de voornaamste referentie. Poppunt 
lanceerde met Popadvies dan weer een essentiële schakel in het verlenen van praktisch, 
juridisch of fiscaal advies aan beginnende muzikanten. Muziekorganisaties die behoren 
tot PC 304 (podiumkunsten) krijgen via de werkgeversorganisatie oKo impulsen voor 
de kwaliteitsverhoging van de omkadering. Voor informatie in het kader van (inter-
nationale) carrièreontwikkeling en ondersteuningsmogelijkheden kunnen muzikanten 
terecht bij Muziekcentrum Vlaanderen. Als kennisknooppunt zal het nieuwe Kun-
stensteunpunt de professionelen blijven informeren of doorverwijzen: het wordt een 
uitdaging om met andere ondersteunende organisaties goede afspraken te maken en te 
zoeken naar complementariteit.

SUBSIDIEBELEID 

Ook het kunstenbeleid van de laatste jaren heeft een positieve invloed gehad op de pro-
fessionalisering. De mogelijkheden die het Kunstendecreet biedt, hebben alvast voor 
een deel van de individuele artiesten, ensembles en concertorganisatoren meer ruimte 
gecreëerd voor artistieke verdieping. Tegelijkertijd zorgt de uitbouw van een zakelijke 
omkadering voor meer eigen inkomsten, betere verloningen en een duidelijkere positi-
onering in het veld. Ook de ondersteuning van een aantal managementkantoren, die de 
ontwikkeling en begeleiding van meerdere groepen/ensembles ter harte nemen, is een 
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stap in de goede richting. Hun opgebouwde vakkennis zorgt voor een boost in de diver-
siteit van het landschap, en creëert meer slagkracht voor ‘nieuwe’ genres als pop/rock, 
jazz en wereldmuziek. Toch dringt een duidelijker kader voor dergelijke ondersteuning 
zich op: wie maakt aanspraak op dergelijke ondersteuning en voor welke activiteiten? 

HISTORISCHE ACHTERSTAND 

Zoals de historische schets van het kunstenbeleid ons leert, konden tot nu toe niet alle 
muziekgenres op een evenwaardige ondersteuning rekenen. Omdat de professionalisering 
ook niet in alle genres op dezelfde manier en met dezelfde snelheid verloopt, is er sprake 
van een ‘historische achterstand’. Die heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan 
correcte vergoedingen, zowel van de artistieke activiteiten als van de omkadering. Van-
daag is er dan ook nog steeds nood aan een verdere opwaardering van de muzieksector 
tot een volwaardig én integraal onderdeel van de professionele podiumkunsten.

Sinds de invoering van het Kunstendecreet zijn beleidsinstrumenten ontwikkeld 
die breed toepasbaar moeten zijn op verschillende kunstdisciplines. Bijgevolg zijn ze 
soms onvoldoende afgestemd op de eigen dynamiek, de logica en het werkproces van 
de muzieksector, laat staan van de specifieke muziekgenres. De moeilijkheden situeren 
zich op verschillende gebieden: planning, timing, profilering, criteria, voorwaarden. Zo 
zijn sommige genres bijvoorbeeld beter gebaat met gedegen projectmatige of omkade-
rende ondersteuning dan met structurele werkingsmiddelen.

Ook de historiek van een organisatie heeft een invloed op de hoogte van subsidiebedra-
gen. Zo zijn zelfs binnen de genres verschillen op te merken. Om versnippering binnen 
de muzieksector zelf tegen te gaan dienen de bestaande disproporties bij de toekenning 
van subsidies te worden weggewerkt. Bovendien worstelen beoordelingscommissies 
met de soms dunne grens tussen kwaliteit/kwetsbaarheid versus zelfbedruipend/com-
mercieel. Wie al dan niet ondersteuning nodig heeft, en hoe ver die ondersteuning mag 
gaan, wordt niet uitsluitend bepaald door het muziekgenre. Ook de context van het 
initiatief (plan, levensvatbaarheid, duurzaamheid …) speelt een rol. Het is een moei-
lijke evenwichtsoefening. Toch moet elke aanvrager die de kwaliteitstoets doorstaat 
gelijkwaardige kansen krijgen om artiesten en omkadering correct te kunnen verlonen, 
doelstellingen te bereiken en groei te stimuleren.

Wat presentatieplekken betreft is de professionalisering ook nog niet volledig en 
overal even snel doorgevoerd: de evidente ‘basisuitrusting’ op het vlak van personeelsbezet-
ting, werkingsmiddelen, infrastructuur en uitrusting voor een professionele werking blijkt 
nog niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd (zie ook thema 3, ‘Spreiding en speelkansen’).

2. ADVIEZEN VOOR HET BELEID 
Een van de uitdagingen bij de uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet zal bestaan in 
het flexibel toepassen van de beleidsinstrumenten, zodat de diverse muziekgenres erin 
een plaats vinden en de ‘historische achterstand’ weggewerkt kan worden. Dit vraagt 
om permanente monitoring, overleg en desnoods een bijsturing van het beleid. 
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De verdere professionalisering in de muziek vergt een beleidsoverschrijdende aanpak 
met meerdere  beleidsdomeinen zoals Cultuur, Media, Onderwijs en Economie, Weten-
schap en Innovatie … De minister van Cultuur is dus ook een pleitbezorger van ‘zijn’ 
sector bij de collega’s in de Vlaamse regering.

ALGEMEEN:

 ➞ Intensifieer en consolideer de samenwerking en dialoog met de sector rond alle 
beleidsontwikkelingen met een (potentiële) impact op de muzieksector, en blijf 
muziek als een volwaardige sector binnen de kunsten erkennen;

 ➞ Stimuleer en ondersteun kwantitatief én kwalitatief onderzoek naar de waarde 
van muziek in al haar aspecten (bijv. sociale en verbindende rol, functie binnen 
participatieve processen, invloed op de persoonlijke en maatschappelijke ontwik-
keling, economische impact, werkgelegenheid, internationale uitstraling, invloe-
den van de digitale ontwikkelingen, erfgoedfunctie …);

 ➞ Bepleit bij de federale overheid stimuli om de financiële zelfredzaamheid van de 
muzieksector te bevorderen, zoals een belastingkrediet voor de muziekindustrie, 
een verlaging van het btw-tarief op cultuurproducten, de herziening van bedrijfs-
voorheffing voor buitenlandse artiesten, de uitbreiding van de fiscale aftrekbaar-
heid van het mecenaat en de uitbreiding van het stelsel van de tax shelter.

KUNSTENDECREET: 

 ➞ Blijf naast rechtstreekse ondersteuning aan muzikanten ook inzetten op de omka-
dering en op ondersteunende organisaties als knooppunten van kennis en profes-
sionalisering; 

 ➞ Waardeer en beoordeel alle verschillende muziekvormen op basis van een cohe-
rente visie, afgestemd op de specificiteit van de subsector of het genre, en creëer 
voldoende middelen voor projectmatige ondersteuning; 

 ➞ Bewaak een gezond evenwicht tussen de in- en uitstroom binnen het geheel van 
het muzieklandschap. Het toenemende aantal aanvragers binnen eenzelfde kun-
stenbudget vraagt om goed overwogen keuzes, in dialoog met experten uit het 
veld. Zorg ervoor dat in alle adviesorganen de diversiteit van de muzieksector 
voldoende weerspiegeld wordt;

 ➞ Hou er rekening mee dat de verdere professionalisering van de sector een aanpas-
sing van de budgetten vereist (correctere verloningen, infrastructurele verbeterin-
gen, veiligheidsvoorschriften, geluidsnormeringen, ….).

PLEIT BIJ DE MINISTER VAN ONDERWIJS VOOR:

 ➞ De herwaardering van muziekeducatie als essentieel onderdeel in de basisontwik-
keling van alle kinderen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. De 
lerarenopleiding vormt daarbij een eerste logische stap;

 ➞ De actualisering van het aanbod in het dko door aandacht voor hedendaagse (mu-
zikale) tendensen, zoals jongerenculturen, lichte muziek, wereldmuziek, nieuwe 
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of elektronische muziek, geluidskunst en culturele diversiteit;
 ➞ Actualisering van het hoger kunstonderwijs met voldoende aandacht voor de 

inhoudelijke vorming van ‘de muzikant van de toekomst’ en voor facetten van 
ondernemerschap in een veranderend beroepsveld.
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II. THEMA 2: DE INDIVIDUELE MUZIKANT 

Sociale bescherming, een correcte verloning en de opbouw van een carrière blijven 
voor veel professionele muzikanten en componisten problematisch. De muzieksector 
kampt op dit vlak gedeeltelijk met een historische achterstand ten opzichte van som-
mige andere kunstendisciplines. Ook de specifieke beroepseigenschappen maken het 
vaak moeilijk voor muzikanten om van hun kunst te leven. Er wordt veel flexibiliteit 
gevraagd, wat niet altijd een positief effect heeft op hun carrièreverloop. Er bestaat een 
solide wettelijk kader op het vlak van de bescherming van intellectueel eigendom, maar 
de inkomsten uit het auteurs- en naburig recht staan onder druk door de digitale revo-
lutie. Door de permanente beschikbaarheid en reproduceerbaarheid dreigt de cultuur-
consument het besef van en respect voor de waarde van creatie te verliezen.

1. ACHTERGROND

CUMULEREN / MULTI-JOBHOLDING 

Door de geschiedenis heen is het voor artiesten altijd moeilijk geweest om enkel van 
het muziek maken te leven. Velen zijn geroepen maar slechts weinigen uitverkoren 
om uitsluitend met muzikale activiteiten een carrière uit te bouwen. Ook de artistieke 
sector ontsnapt niet aan de veranderingen van de arbeidsmarkt, waar vlakke loopbanen 
worden ingeruild voor het meer gevarieerde ‘jobhoppen’. Zo zijn uitvoerende musici 
die als werknemer verbonden zijn aan een orkest of ensemble steeds meer de uitzonde-
ring dan de regel. In nagenoeg alle genres wordt in diverse formaties, ensembles, bands 
of projecten tegelijk gemusiceerd. Ook klassieke componisten kunnen zich niet uitslui-
tend wijden aan creatie.

De amateurkunsten-, maar ook de jeugd- en verenigingssector biedt voor muzi-
kanten heel wat werkgelegenheid. Denk aan de talrijke koren, fanfares, sociaal-artistie-
ke projecten, muziekstages, gelegenheidsconcerten … Voor professioneel geschoolde 
muzikanten biedt lesgeven in het dko een stabiele werkomgeving en een noodzakelijke 
bron van inkomsten. Het combineren van onderwijs- met artistieke activiteiten vraagt 
echter een flexibiliteit die de onderwijsinstellingen niet altijd aan de dag kunnen of 
willen leggen. Musici zonder een mastergraad kunnen werk vinden bij tal van muziek-
educatieve initiatieven. Anderen zijn aangewezen op het combineren van muziekbeoe-
fening met andere (hoofd)beroepsactiviteiten, vaak in andere statuten.

De toename van het werken met freelance opdrachten maakt het (administratief) 
beheer van een muzikantenloopbaan tot een ingewikkeld kluwen: diverse soorten struc-
turen en contracten, overeenkomsten en uitbetalingen, wisselende statuten. Dat vraagt 
van een muzikant bijkomende zakelijke en coördinerende capaciteiten.

Net zoals in andere kunstdisciplines zien we ook in bepaalde segmenten van de 
muzieksector een zekere hybridisering optreden, die tal van nieuwe mogelijkheden 
biedt. Muziekcreaties krijgen een multidisciplinair kader of muzikanten krijgen een 
plaats in een multidisciplinaire creatie. Toch moet het voor muzikanten mogelijk blij-
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ven om – alleen al vanwege de veeleisende muziektechnische vaardigheden – de focus 
op de muziekpraktijk zelf te houden. 

Binnen de muziekscene zelf maken musici meer dan voordien uitstappen naar 
andere genres, waardoor andere markten worden verkend. Toch kan de flexibiliteit die 
muzikanten aan de dag leggen ten koste gaan van specialisatie en kwaliteit. Los van 
agendaproblemen belemmert het musiceren in verschillende formaties ook de door-
braakmogelijkheden van bepaalde projecten. 

Hoewel het actieveld van de muzikant zich dus verbreedt tot een grenzeloos mul-
tidisciplinair landschap, loert het gevaar van verlies aan diepgang om de hoek. Dit leidt 
terug naar het thema van de beroepsprofielen, de differentiatie binnen het professionele 
muziekonderwijs en een toptalentenbeleid. 

VERSCHUIVING VAN HET VERDIENMODEL

Vergoedingen uit de exploitatie van muziek en inkomsten uit auteurs- en nevenrechten 
blijven een belangrijke bron van inkomsten voor meerdere actoren uit de muzieksector. 
Dit klassieke verdienmodel staat – mede door die digitale revolutie – onder zware druk: 
er is sprake van een verschuiving van inkomsten uit de verkoop van muziek naar meer 
inkomsten uit het livecircuit. Het succes van een single of album – in welke vorm dan 
ook, via de reguliere verkoop of op het net – heeft echter nog steeds een rechtstreekse 
invloed op spreiding en speelkansen, en blijft een van de belangrijkste graadmeters 
voor het bepalen van de gage of uitkoopsom. Voor de groeikansen van muzikaal talent 
is het dus van doorslaggevend belang om in de productie van opnamen te blijven inves-
teren, én dat de openbare omroep deze producties een plaats kan blijven geven.   

Maar er zijn nog andere neveneffecten van de digitalisering (lees: permanente 
beschikbaarheid, makkelijke [re]produceerbaarheid). Veel cultuurconsumenten verlie-
zen de ‘financiële’ waarde van muziek, en dus ook het belang van auteursrechten, uit 
het oog. Hiernaar verwees het Vlaams Parlement al in 2011 in de resolutie Actieplan 
voor de muziek in Vlaanderen: de correcte vergoeding voor het gebruik van muziek 
zorgt voor de nodige financiële input om artistieke loopbanen en de sector in zijn 
geheel verder te ontwikkelen. Intussen verwacht de cultuurconsument steeds vaker dat 
cultuurbeleving kosteloos is en muziekopnames gratis ter beschikking staan.

ONKOSTENVERGOEDING VERSUS VERLONING

Hoewel de bovenlaag van het concertcircuit in dance, pop of rock bloeit, worden 
andere genres als klassiek, jazz of wereldmuziek sterk getroffen door de gevolgen van 
de economische crisis. Concerten en soms zelfs volledige tournees worden geannuleerd, 
coproducties opgezegd. Muzikanten die in een niet-gestructureerde omgeving werken 
(freelancers) zijn hier dikwijls de eerste slachtoffers van.

De sociale partners waken over cao’s en loononderhandelingen voor organisaties 
en artiesten die actief zijn in het (structureel) gesubsidieerde circuit. In andere delen 
van de sector zien we vaak een schrijnend gebrek aan arbeidsrechtelijke bescherming 
of ondersteuning. Zo gaan opdrachtgevers in het culturele veld er te gemakkelijk van 
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uit dat artistieke inhoud vrij geleverd wordt. Hiervoor bestaan verschillende oorzaken, 
zoals de druk op de budgetten of het gebrek aan zakelijk professionalisme bij zowel 
occasionele organisatoren als de musici zelf. In de praktijk zoeken opdrachtgevers 
nog te vaak naar alternatieve betaalmechanismen om de artistieke kosten te drukken, 
bijvoorbeeld door de professionele muzikant enkel te verlonen met onkostenvergoe-
dingen. Zo moeten muzikanten zich voortdurend verzetten tegen het ‘geen budget’-
argument en worden ze voor de keuze gesteld: aanvaarden ze een mooie kans zonder 
correcte vergoeding als zogeheten promotie voor hun project, of laten ze deze kans aan 
muzikanten die wel willen spelen onder dezelfde ongunstige voorwaarden? Dit gebrek 
aan transparantie en wederzijds begrip tussen de realiteit van de musici en het functio-
neren van een presentatieplek zorgt wel eens voor conflicten en voor verlies aan kwali-
teit.

CORRECTE VERLONING BINNEN HET KUNSTENDECREET

In de podiumkunsten en binnen muziekorganisaties die ressorteren onder het Kunsten-
decreet (klassieke, hedendaagse of jazzensembles, muziekeducatie ...) is een correcte 
vergoeding zowel bij muzikanten als organisatoren reeds langer en beter ingeburgerd, 
zowel voor repetities als uitvoeringen. Wie structurele subsidies ontvangt, moet de 
cao’s respecteren. 

Voor wie projectsubsidies ontvangt en een opnameproject of een compositieop-
dracht krijgt, rijst er een probleem indien er een discrepantie is tussen de gevraagde en 
toegekende subsidie, met andere woorden: tussen het uitgekeerde bedrag en wat nodig 
is om de cao’s te respecteren. Daardoor komt de correcte uitbetaling van individuele 
muzikanten in het gedrang. Meer dialoog binnen de muzieksector zelf dringt zich op. 
De huidige Muziekcommissie heeft met haar verduidelijkende nota uit 2013 (http://
www.muziekcentrum.be/document.php?ID=7147) alvast een goeie aanzet gegeven. Dit 
zal de weerbaarheid en het wegwerken van de historische achterstand tegenover andere 
podiumkunsten ten goede komen.  

HET KUNSTENAARSSTATUUT

Binnen de werkloosheidsreglementering is er met een reeks aangepaste gunstmaatre-
gelen oog voor de specifieke situatie van kunstenaars. Recente aanpassingen aan dit 
Kunstenaarsstatuut hebben oude discriminaties (zoals de uitsluiting van de scheppende 
kunstenaar) weggewerkt, maar ook enkele nieuwe geïnstalleerd, die botsen met de 
gangbare cao’s of met de (fiscale) wetgeving in verband met roerende inkomsten uit 
auteurs- en naburige rechten. Door de drempel te verhogen dreigt het voor de muzi-
kanten nog moeilijker te worden om het Kunstenaarsstatuut te bekomen. De nieuwe 
regelgeving moet verder worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in een breder 
overleg tussen de sector en de beleidsmakers. Ook het zelfstandigenstatuut voor muzi-
kanten, waarmee ondernemingszin wordt bevorderd, vraagt een verdere aanpassing 
aan de specificiteit van hun beroep. 
Een grondig sociaaleconomisch onderzoek naar het profiel van de beroepsmuzikant/
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auteur componist dringt zich op: welke soort inkomsten genereren ze, wat zijn de ver-
houdingen tussen musici met een voltijds zelfstandig statuut, zelfstandigen in bijberoep 
en muzikanten die ‘freelance’ werken, al dan niet met een ander hoofdberoep of een 
werkloosheidsuitkering (kunstenaarsstatuut)?

De regelgevingen op fiscaal, sociaal en auteursrechtelijk vlak ter bescherming 
van de individuele muzikant zijn in eerste instantie federale (en zelfs internationale) 
bevoegdheden. Een coherent federaal beleid kan hefbomen bieden om de Vlaamse 
muzieksector meer zuurstof te geven, groei te stimuleren, haar zelfstandigheid en slag-
kracht te verhogen, zowel voor de gesubsidieerde sector als voor het brede muziekveld. 
Overleg tussen de beleidsniveaus en tussen partners in de verschillende gemeenschap-
pen is dus aangewezen. Ook hier heeft de Vlaamse minister van Cultuur een vertegen-
woordigende rol te spelen voor ‘zijn’ sector.

2. ADVIEZEN VOOR HET BELEID
 ➞ Voorzie binnen het Kunstendecreet de nodige budgetten voor de correcte vergoe-

ding van muzikanten en componisten bij het bepalen van subsidiebedragen voor 
creatie, productie en presentatie;

 ➞ Stimuleer onderzoek naar en faciliteer de permanente monitoring van de sociaal-
economische situatie van de individuele kunstenaar, van de evoluties in het kun-
stenaarsstatuut (federaal) en van de impact op het kunstenbeleid (regionaal), in 
samenwerking met het Kunstensteunpunt, de fondsen, het Kunstenloket ...;

 ➞ Overleg met de diverse overheidsniveaus inzake fiscale, sociale en auteurs- 
rechtelijke regelgeving en bepleit bij de bevoegde instanties de naleving van de 
regelgeving ter bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, ook op 
het internet en in de media, zodat muzikanten, componisten en andere rechtheb-
benden correct worden vergoed.
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III. THEMA 3: SPREIDING EN SPEELKANSEN 

Er is in Vlaanderen een boeiend en internationaal gereputeerd concertcircuit, met goed 
uitgeruste zalen, clubs en een uitgebreid festivallandschap. De gerealiseerde investerin-
gen in aangepaste infrastructuur kunnen met bijkomende inspanningen verder gevalo-
riseerd worden. Wel moeten grote delen van het concertcircuit noodgedwongen en in te 
grote mate terugvallen op voluntariaat en het grenzeloze engagement van in de sector 
tewerkgestelde professionelen.

Binnen bepaalde genres worden de speelkansen bedreigd door het afkalven 
van risicovol en/of experimenteel programmeren, besparingen, een te grote druk op 
publiekscijfers en een cultuur van premières en exclusiviteit. Kleine, lokale initiatie-
ven, die nochtans zuurstof bieden aan de ontwikkeling van het veld, worden te weinig 
ondersteund en dreigen te stagneren of te verdwijnen. Toenemende en/of onduidelijke 
regelgeving op diverse domeinen (onder andere op het vlak van milieu-, geluids- en 
veiligheidsnormen, vrijwilligerswerk), met alle mogelijke financiële en structurele impli-
caties, legt een hypotheek op zowel het in stand houden als het verder ontwikkelen van 
het concertcircuit in al z’n verscheidenheid.

Media spelen een belangrijke rol in het muzieklandschap, onder andere met 
betrekking tot spreiding en diversiteit. De openbare omroep moet zijn specifieke, diver-
siteitsbevorderende rol in het muzikale landschap kunnen blijven spelen, en streven 
naar een inhoudelijke programmering, waarbij het publiek de kans krijgt om kennis te 
maken met interessante namen en ontwikkelingen binnen diverse genres.

1. ACHTERGROND
In zijn overwegingen bij de resolutie Actieplan voor de muziek in Vlaanderen 
stelt het Vlaams Parlement dat ‘het huidige podiumaanbod heel wat muzikanten 
speelkansen biedt, muziekliefhebbers samenbrengt, en dat een goed uitgebouwde 
muziekinfrastructuur een essentiële schakel is voor een bloeiende muzieksector’. In 
verhouding tot de kleine oppervlakte is Vlaanderen rijk aan presentatieplekken en 
organisatoren: van megafestivals en grote concertzalen, over cultuur- en gemeen-
schapscentra, gezellige clubs en muziekcentra, tot kleinere muziekcafés of huis-
kamerconcerten. De professionalisering van het muzieklandschap heeft inderdaad 
bijgedragen aan het ontstaan van een boeiend en internationaal gereputeerd en geres-
pecteerd aanbod van clubs, concertzalen en festivals. Die spelen ook een belangrijke 
rol als economische en toeristische hefboom. De concertsector trekt een groot en 
verscheiden publiek aan, en de laagdrempeligheid zorgt voor een grote betrokkenheid 
en interesse in alle lagen van de bevolking.

Toch zijn er ook redenen tot bezorgdheid: het podiumaanbod dreigt om diverse 
redenen te verschralen en bedreigt zo ook onrechtstreeks de infrastructuur. Die ver-
schraling houdt onder meer verband met stijgende algemene kosten in combinatie met 
besparingen op overheidsbudgetten, zowel op lokaal als op Vlaams en internationaal 
niveau. Daarbij komt de toenemende druk op publiekscijfers en de hang naar meet-
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baarheid: een mainstreamrepertoire met een min of meer gegarandeerd publiekssucces 
is ‘veiliger’ dan het presenteren van experimenteel of onbekend werk. Risicovol pro-
grammeren wordt op steeds meer plaatsen geschuwd. Op sommige plaatsen moet de 
muziekprogrammatie plaats ruimen voor andere entertainmentvormen die meer geld in 
het laatje brengen. Dit bedreigt de diversiteit. 

Bovendien worden bepaalde genres ook geconfronteerd met een cultuur van pre-
mières en exclusiviteit, waarmee grotere podia zich ten opzichte van hun publiek, col-
lega’s of subsidiërende overheid willen profileren. Dit fenomeen legt extra druk bij de 
creatoren, van wie telkens nieuw werk verwacht wordt, zelfs in die mate dat creaties/
producties amper de kans krijgen om zich ten volle te ontwikkelen of te presenteren. 
Algemeen wordt de druk op podia supplementair vergroot door de grote instroom van 
nieuw, kwalitatief binnenlands aanbod dat binnen de programmatie moet concurreren 
met internationale publiekstrekkers. 

De verschraling komt ook doordat een deel van het muzikaal aanbod enkel nog 
in de grote steden te beluisteren is, wat leidt tot een terugval van de spreiding waar 
Vlaanderen sinds vele jaren op inzet. Tegelijk worden kleine of lokale initiatieven 
steeds vaker bedreigd, wat opnieuw de dynamiek van de sector in het gedrang brengt. 
Die kleinere podia vormen een belangrijke schakel in het doorstromen van muzikaal 
talent; niet alleen op het vlak van artistieke ontwikkeling, maar ook wat betreft de pre-
sentatie in technisch verzorgde omstandigheden, het verkennen van een breder publiek 
en de opstap naar een betere verloning. Men mag daarbij ook niet vergeten dat belang-
rijke delen van het livecircuit over een al te beperkte professionele personeelskern 
beschikken, waardoor men vaak noodgedwongen en in belangrijke mate moet terugval-
len op voluntariaat, zelfs tot in verantwoordelijke functies. Een solide basis is dat niet.

De concertsector wordt ook geconfronteerd met toenemende, complexe en soms 
onduidelijke regelgevingen, bijvoorbeeld rond milieu, veiligheid, geluidsnormen, vrij-
willigerswerk ... Dat legt een  hypotheek op de instandhouding en de verdere ontwik-
keling van het livecircuit in al z’n verscheidenheid. Afstemming tussen de verschillende 
beleidsdomeinen (zoals Milieu en Cultuur rond de invoering van nieuwe geluidsnor-
men) komt een gezond muziekklimaat ten goede. 

Deze evoluties stemmen des te meer tot grote bezorgdheid omdat binnen het 
gewijzigde verdienmodel de inkomsten uit concerten – lees speelkansen – belangrijker 
zijn geworden (zie thema 2, ‘De individuele muzikant’).

MEDIA

Een ander pijnpunt zijn de visuele, auditieve en geschreven media, waar zowel de 
diepte als de breedte van de berichtgeving, het debat én de diversiteit van aangeboden 
muziek (auditieve monocultuur) erop achteruitgaan. Digitale en andere alternatieven 
halen (nog) niet de dekkingsgraad van de traditionele media. Die traditionele media 
richten zich vooral op grootschalige events en op de grote steden. Kijk-, lees- en luis-
tercijfers dirigeren de redacties, net als de eigen branding, met de bijbehorende exclu-
siviteitsdrang. Ook bij de openbare omroep lijkt een inhoudelijke programmering, 
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waarbij het publiek de kans krijgt om in de breedte kennis te maken met interessante 
namen en ontwikkelingen, het steeds meer te moeten afleggen tegen een programme-
ring gericht op de eigen branding en hogere kijk- en luistercijfers. De functie die de 
openbare omroep zou moeten innemen als gids en bij het aanzwengelen van debat en 
kunstkritiek dreigt daarnaast in de marge te verdwijnen. Bovendien heeft een verschra-
ling in het algemene muziekaanbod van de media niet alleen invloed op de inkomsten 
van artiesten uit auteurs- en nevenrechten (verkoop/uitzending/gebruik), maar ook op 
publieksbereik in het liveciruit, en dus ook op de gages, partages en inkomsten voor 
presentatieplekken zelf.

DIGITALE SPREIDING

Een heel andere ‘speelplek’ die de nodige aandacht verdient, is het internet. Als er één 
kunstensector is waar de digitale revolutie een razendsnelle en stormachtige omwente-
ling heeft veroorzaakt, dan is het wel in (grote delen van) de muzieksector. Voor arties-
ten lag de drempel tot het maken van muziekopnames, het verspreiden ervan en het 
opbouwen van een eigen fanbase nog nooit zo laag. Om de muziekconsument te bereiken 
zijn muzieklabels en cd-verkopers niet langer de belangrijkste filters of ‘wegwijzers’. In 
toenemende mate wordt hun plaats ingenomen door peer-to-peerpromotie via streaming-
diensten en sociale media. Toch blijft ook de nood aan omkadering en begeleiding om het 
artistieke product te verfijnen en onder de aandacht te brengen, onverminderd bestaan.

De technologische ontwikkelingen hebben de traditionele waardeketen in de 
muzieksector stevig onder druk gezet. Het verlies aan inkomsten uit de verkoop en de 
betaalde distributie van muziek wordt vandaag slechts minimaal gecompenseerd door de 
toegenomen populariteit van streamingdiensten (zie verschuiving verdienmodel p. 13).

2. ADVIEZEN VOOR HET BELEID
 ➞ Bewaak en stimuleer de diversiteit en de spreiding in het globale muziekaanbod 

binnen en buiten het Kunstendecreet. ‘Diversiteit’ betekent concreet: kansen voor 
de verschillende genres en voor muziek uit verschillende culturen, klassiek reper-
toire én nieuw werk, jong talent én gevestigde waarden …;

 ➞ Bewaak de ondersteuning van kleinschalige en/of lokaal verankerde initiatieven 
(clubs, festivals, cultuur- en gemeenschapscentra en andere organisatoren). Doe 
dat in combinatie met afspraken met het lokale beleidsniveau en impulsen voor 
samenwerking (programmatie, promotie, productie, spreiding e.a.) zodat kwalita-
tief en divers aanbod overal en voor diverse publieken bereikbaar blijft;

 ➞ Ontwikkel een realistisch en toekomstgericht infrastructuurplan, in samenspraak met 
de muzieksector en maak werk van een betere afstemming tussen de beleidsdomeinen 
waarvan de regelgeving een impact heeft op het concertcircuit, en bij uitbreiding de 
muzieksector. Dit geldt zowel voor het lokale, het Vlaamse als het federale niveau;

 ➞ Zie erop toe dat de openbare omroep zijn specifieke, diversiteitsbevorderende rol 
in het muzikale landschap speelt en dat ook andere media daartoe aangezet wor-
den, zodat spreiding en participatie positief beïnvloed worden. 
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IV. THEMA 4: INTERNATIONALISERING

Vlaamse acts uit diverse genres kunnen rekenen op stijgende aandacht bij buitenlandse 
organisatoren en in internationale media. Ook het geloof in de eigen internationale 
kwaliteiten groeit en de ambities nemen toe.

Helaas is er een gebrek aan slagkracht binnen de sector om deze ambities waar 
te maken, en een tekort aan daadkrachtige, flexibele en op maat gemaakte exportin-
strumenten. De sector verwacht dat er voldoende middelen vrijgemaakt worden voor 
internationale ondersteuning binnen het nieuwe Kunstendecreet. Anderzijds moet de 
oprichting van een ‘muziekfonds’, dat met een specifiek instrumentarium de internatio-
nale ambities van de sector ondersteunt, in overweging genomen worden. Kortom: een 
coherente visie en een geïntegreerde aanpak op lange termijn bij de uitvoering van het 
internationale ondersteuningsbeleid zullen de muzieksector ten goede komen.

1. ACHTERGROND
Het Vlaams Parlement stelde in 2011 ‘dat de talenten en de kwaliteiten, die onmisken-
baar in de Vlaamse muzieksector aanwezig zijn, de nodige ondersteuning en middelen 
verdienen om over de grenzen heen die muzikale rijkdom uit te dragen,’ en dat ‘het 
stimuleren van de export van de Vlaamse muziek belangrijk is voor de muzieksector en 
de muziekindustrie in Vlaanderen en België’. 

Internationaliseren zorgt er op artistiek vlak voor dat kwalitatieve producties naar 
een internationaal niveau kunnen doorgroeien en dat het repertoire of de uitvoering 
wordt afgetoetst aan buitenlandse kwaliteitseisen; op economisch en financieel vlak 
groeien de overlevingskansen door het creëren van een bredere afzetmarkt en meer 
speelkansen; internationale successen zorgen in Vlaanderen dan weer voor meer zuur-
stof op de lokale markt en een vlottere in- en doorstroom van nieuw talent. Andere 
pluspunten zijn de verbreding van het internationale netwerk, het stimuleren van de 
uitwisseling met buitenlandse muzikanten en een bredere spreiding van het repertoire.

Eerdere successen tonen aan dat tal van artiesten uit Vlaanderen, over de diverse 
muziekgenres heen, beschikken over een sterk en reëel internationaal potentieel. De groei-
ende internationale ambitie vertaalt zich in verruimde aandacht voor onze muziekscene 
bij internationale podia en media. Maar tezelfdertijd wordt die ambitie binnen de sector 
afgeremd door een tekort aan op maat gemaakte exportinstrumenten op Vlaams niveau, in 
combinatie met een beperkte visie op de doelstellingen van een internationaal beleid.

MUZIEKFONDS

Daarom pleitte het MuziekOverleg, in aanloop naar het nieuwe Kunstendecreet, voor 
de oprichting van een autonoom instrumentarium dat zich (aanvullend op het Kunsten-
decreet) breeduit kan richten op trajectondersteuning en begeleiding bij de creatie en 
exploitatie van muziek (over alle genres heen – van klassiek over jazz tot rock) en dat 
kan inzetten op meer doordachte internationaliseringsinitiatieven. 
Het MuziekOverleg stelde tegelijk dat de huidige middelen voor muziek als ondersteu-
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ning voor de structureel gesubsidieerde organisaties en de projectmatig gesubsidieerde 
initiatieven bewaard moeten blijven binnen het Kunstendecreet. Deze subsidies zorgen 
voor specifieke impulsen binnen de huidige muzieksector, en zijn mede de motor van 
een breed en divers muzieklandschap in Vlaanderen. 

Een dergelijk ‘muziekfonds’ werd voorlopig niet gerealiseerd. Na de introductie 
van internationale instrumenten, onder ‘Titel V’ van het nieuwe Kunstendecreet, weer-
klinkt in het Vlaamse muziekveld dan ook de roep om hiervoor voldoende financiële 
middelen te voorzien, en om de mechanismen van deze instrumenten af te stemmen op 
de noden van de sector. Kort op de bal spelen en flexibiliteit zijn alvast noodzakelijk.  

Zo is de sector al lang vragende partij om zwaarder in te zetten op ‘de tussen-
komsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten’ (de vroegere rvt’s), een 
erg belangrijk middel om muzikanten een eerste kans te geven in het buitenland, een 
nieuwe markt te laten verkennen of in te gaan op uitzonderlijke internationale kansen. 
Het gaat bijvoorbeeld om buitenlandse tournees, concerten in belangrijke Europese 
muzieksteden of speelkansen op grote (showcase)festivals. Voor heel wat muziekgroe-
pen die niet of beperkt worden ondersteund met structurele of projectsubsidies, is de 
steun uit ‘tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten’ de enige 
vorm van subsidie. Die kan een cruciale rol spelen in hun verdere ontwikkeling of extra 
economische return genereren. Deze ondersteuning kan een belangrijke functie vervul-
len in het versterken van de concurrentiële positie van onze muzieksector.

De beslissingen over het al dan niet toekennen van dergelijke tussenkomsten moe-
ten op een aanzienlijk kortere termijn genomen worden en sneller meegedeeld aan de 
aanvragers. Op die manier krijgen zij zicht op de haalbaarheid van de geplande inves-
teringen. Immers, in bepaalde genres dienen buitenlandse speelkansen zich vaak last 
minute aan, bijvoorbeeld bij unieke kansen om als support act een netwerk te verbre-
den of een nieuw publiek voor zich te winnen. 

DOORBRAAKTRAJECT

De muzieksector kijkt ook met grote verwachtingen uit naar het nieuwe beleidsin-
strument ‘doorbraaktraject’. Het spreekt voor zich dat het bepalen van de criteria en 
de toepassing ervan met veel zorg en in overleg met de sector moeten gebeuren. Het 
accent moet hierbij liggen op uitzonderlijke kansen voor toptalent die op korte termijn 
een forse ondersteuning rechtvaardigen.

Terwijl de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten 
worden gezien als een eerste stap naar een duurzaam buitenlands verhaal, kan met de 
reguliere internationale projectondersteuning een internationale carrière worden uit-
gebouwd en ingezet worden op internationale samenwerking, zowel met het oog op 
productie en spreiding als uitwisseling.

KUNSTENSTEUNPUNT

Tezelfdertijd moet het nieuwe Kunstensteunpunt terdege kunnen inzetten op de uit-
bouw van zijn sectorspecifieke internationale functie, ter ondersteuning van de interna-
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tionale ambities in het brede muziekveld. Het KSP moet voldoende middelen (financi-
eel en structureel) inzetten op de kwalitatieve uitbouw van internationale netwerken, 
het stimuleren van het internationaal denken en werken van de Vlaamse muzieksec-
tor, en de collectieve ondersteuning  van de Vlaamse aanwezigheid op internationale 
showcasefestivals en muziekbeurzen. Ook de samenwerking met Wallonië, om waar 
mogelijk samen aanwezig te zijn op internationale toonmomenten, wordt verder aan-
gemoedigd. Internationaal wordt België als een interessant muziekland beschouwd 
en gezamenlijke initiatieven stellen ons in staat de krachten te bundelen en gebruik te 
maken van elkaars internationale netwerken.

Ten slotte verwijzen we nog naar het recente advies van de SARiV en de SARC 
betreffende culturele belangen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat legt onder andere de 
nadruk op wederkerigheid en uitwisseling, en benadrukt de meerwaarde hiervan: ‘Het 
is de taak van de overheid om in te zetten op deze internationale dynamiek vanuit een 
klimaat van openheid en wereldburgerschap, door internationalisering in culturele en 
creatieve sectoren te ondersteunen en door afgewogen keuzes te maken met betrekking 
tot de wisselwerking tussen culturele, diplomatieke, maatschappelijke en economische 
belangen, met aandacht voor de eigenheid en gelijkwaardigheid van de diverse belangen. 
Het internationaal beleid moet integraal én geïntegreerd zijn. Eén van de doelstellingen 
bepaalt dat cultuur en diplomatie elkaar wederzijds kunnen versterken. Via culturele 
diplomatie kan enerzijds cultuur benut worden voor de buitenlandse betrekkingen. De 
Vlaamse buitenlandse betrekkingen en het Vlaams buitenlands netwerk kunnen ander-
zijds worden ingezet ten behoeve van cultuur of de culturele en creatieve sectoren’.

2. ADVIEZEN VOOR HET BELEID
Het Vlaamse cultuur- en kunstenbeleid is toe aan een inhoudelijke en geïntegreerde 
visie op het internationale beleid dat Vlaanderen ter zake wil voeren. 

 ➞ Maak middelen vrij om de internationale instrumenten onder ‘Titel V’ van het 
nieuwe Kunstendecreet voldoende financiële slagkracht te geven, in combinatie 
met soepele en flexibele procedures die nauw aansluiten bij de realiteit van de 
muzieksector: beurzen, residenties, buitenlandse presentaties, doorbraaktrajecten, 
internationale netwerken, internationale partnerprojecten. Onderzoek in dit kader 
de mogelijkheid tot de oprichting van een ‘muziekfonds’ dat inzet op efficiënte 
internationaliseringsinitiatieven en dat de internationale ambities van de sector 
ondersteunt. Doe dat in nauw overleg met de muzieksector;

 ➞ Voorzie in voldoende financiële en structurele middelen voor het nieuwe Kun-
stensteunpunt om ook zijn sectorspecifieke internationale functie uit te bouwen. 
Naast overkoepelende initiatieven verwacht de muzieksector dat het Kunsten-
steunpunt sectorspecifiek blijft inzetten op het versterken van de concurrentiële 
positie van muziek uit Vlaanderen. Dat betekent onder andere het faciliteren van 
aanwezigheid op muziekbeurzen of showcasefestivals, de uitbouw van internatio-
nale netwerken en het functioneren als kennisknooppunt;
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 ➞ Bevorder de internationale groeikansen van de muzieksector door vanuit de 
bevoegdheden Cultuur, Economie en Buitenlandse Handel samen een centraal en 
coherent exportbeleid te voeren, dat de noodzakelijke stappen kan ondernemen 
om de verkenning van potentiële markten en de presentatie en de duurzame ex-
ploitatie van muziek uit Vlaanderen mogelijk te maken.
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V. THEMA 5: SAMENWERKING EN COMPLEMENTARITEIT

Binnen de sector leeft een groeiend bewustzijn van de meerwaarde van overleg en 
samenwerking tussen actoren (o.a. op vlak van programmatie, prospectie, promotie, 
planning …). Betere afspraken vergroten de spreiding en inhoudelijke diepgang, zorgen 
voor een betere profilering, geven de sector een nieuwe dynamiek en creëren stabiliteit. 
Dit kan ook gelden voor het voeren van een muziekbeleid over beleidsniveaus heen. 

De brede en verscheiden muzieksector heeft via het MuziekOverleg een manier 
gevonden om zich te organiseren, en werd erkend als officiële gesprekspartner van de 
Vlaamse overheid. Toch blijft een valorisatie van het MuziekOverleg een aandachtspunt. 

1. ACHTERGROND
Verschillende spelers in het muziekveld zien dat samenwerking en complementariteit 
essentieel zijn om tot een gezonder en evenwichtiger muzieklandschap te komen en 
ervaren deze veranderende mentaliteit als positief. Zo is de oprichting van ISCM-
Vlaanderen als platform voor hedendaagse (kunst)muziek een inspirerend voorbeeld 
geworden. Om de World Music Days 2012 te organiseren verenigden diverse actoren 
in het veld zich (in dit geval functies) om het project te doen slagen. Regelmatig con-
tact en overleg van componisten en musici (ontwikkeling en creatie), concertzalen en 
festivals (productie en presentatie), media (participatie en reflectie), enzovoort zorg-
den voor evenwicht op vlak van spreiding en voor duidelijke afspraken in verband met  
uitkoopsommen, technische kosten, auteursrechten en gezamenlijke communicatie, 
zonder afbreuk te doen aan de eigen profilering. 

Kenmerkend voor het laatste decennium is de toenemende professionalisering 
binnen de muzieksector, en daaraan gekoppeld de oprichting van vakorganisaties en 
belangenbehartigers in deelsegmenten, zoals ComAV (Componisten Archipel Vlaande-
ren), MMaF (Music Managers Federation), VLAPO (Vlaamse Podiumartiesten), FMiV 
(Federatie voor Muziekfestivals in Vlaanderen), Clubcircuit of GALM (Genootschap 
Auteurs Lichte Muziek). Onder impuls van Muziekcentrum Vlaanderen bundelden zij 
hun krachten, samen met partners die al langer de muziekorganisaties vertegenwoor-
digen, binnen een platform dat MuziekOverleg werd gedoopt. De eerste voorzichtige 
resultaten van het MuziekOverleg waren het doorbreken van de hokjesmentaliteit, het 
overstijgen van het denken in clichés (gesubsidieerd vs. commercieel, klassiek vs. pop/
rock, enzovoort), wederzijdse kennis en begrip binnen de brede muzieksector verbete-
ren en het genreoverschrijdend zoeken naar raakvlakken. 

Deze evoluties versterkten de overtuiging dat het streven naar een beter muziek-
klimaat bijzonder gebaat is met meer samenwerking en het zoeken naar complementa-
riteit. Op het vlak van ontwikkeling, creatie en productie kunnen managementkantoren 
en podia bijvoorbeeld nadenken over langere samenwerkingstrajecten in de vorm van 
residenties. Ensembles en componisten in verschillende genres kunnen hun artistieke 
lot voor meerdere jaren met elkaar verbinden. Overleg tussen programmatoren kan 
zorgen voor een betere spreiding van een gediversifieerd aanbod. Concertorganisatoren 
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en podia kunnen samen de speelplekken en -kansen bewaken door meer te gaan den-
ken vanuit het begrip ‘culturele ruimte’. Op die manier wordt het gebruik van de cultu-
rele infrastructuur geoptimaliseerd en krijgt ook interdisciplinariteit nieuwe kansen.

VORMING

Ook de professionele opleidingen moeten verder aangemoedigd worden om meer 
samenwerking en complementariteit na te streven, bijvoorbeeld rond opleidingsmo-
dules of specialisaties. Een bijkomende uitdaging is het samen nadenken over en het 
verbreden van het profiel van de (beroeps)muzikant van de toekomst. Dit kan behalve 
solist, uitvoerend of docerend musicus ook iets worden als ‘muzikaal-opvoedkundig 
projectleider en maatschappelijk opbouwwerker’. 

In het brede veld van de muziekeducatie zoekt men de complementariteit vooral 
in de diversiteit en zetten clubs, festivals, muziekeducatieve organisaties, muziekhuizen 
en werkplaatsen sterk in op talentontwikkeling. Er is nood aan een betere afstemming 
tussen de formele, informele en de non-formele muziekeducatie. In navolging van tal-
rijke buitenlandse voorbeelden krijgt muziek ook een meer uitgesproken maatschappe-
lijke rol in participatieve projecten. 

ERFGOED

De erfgoedzorg binnen de kunsten zou gebaat zijn bij een betere afstemming tussen 
gespecialiseerde organisaties. Voor het muzikaal erfgoed – in het bijzonder partituren 
– zijn er o.a. de Alamire Foundation, het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, Matrix 
New Music en de muziekbibliotheken van de conservatoria en de orkesten. Als het gaat 
over opnames en releases, horen hier uiteraard ook het archief van VRT en Muziekar-
chief.be van Muziekcentrum Vlaanderen bij. Wat het digitale aspect betreft, kan er een 
centrale rol weggelegd zijn voor Packed, in overleg met de expertisecentra Resonant, 
het Firmament en het VAi. Met Packed als onderdeel van VIAA kan de kunstensector 
ook aansluiting vinden bij praktijken rond behoud en beheer in termen van servers 
en metadata. Op die manier kan het waardevolle materiaal ook makkelijker ontsloten 
worden voor het onderwijs en de bibliotheken.

SAMENWERKING STIMULEREN

De samenwerking en het overleg ontwikkelen zich en verlopen binnen de verschillende 
genres niet altijd in hetzelfde tempo en met dezelfde intensiteit. Soms steken oude 
tegenstellingen opnieuw de kop op of is de hang naar exclusiviteit en profilering nog 
net iets te prominent aanwezig. Daarom moet regelmatig overleg in collega-groepen en 
heldere informatie/communicatie worden gestimuleerd. De jaarlijkse sectorontmoetin-
gen die Muziekcentrum Vlaanderen organiseert (bv. Staten-Generaal van de klassieke 
muziek, Jazz#Forum of Wereldmuziekcafé) zijn in die zin belangrijke momenten, als 
informele ontmoeting en ook om nieuwe tendensen op te pikken en nieuwe inzichten te 
verwerven. Hier blijft een belangrijke rol weggelegd voor het nieuwe Kunstensteunpunt.
De kwestie van de betere afstemming en het stimuleren van samenwerking is óók een 
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zaak van het beleid. De kunsten – en dus ook de muzieksector – zijn onderhevig aan de 
economische wetten van de markt. Dat leidt tot een spanning tussen een cultuurbeleid 
dat de diversiteit van het aanbod wil waarborgen, en de industrie die vooral de markt 
in alle vrijheid wil laten spelen. Wanneer de markt ‘faalt’, kan een overheid overwe-
gen om in te grijpen of bij te sturen. Dat kan om allerlei redenen interessant of zelfs 
noodzakelijk zijn. De overheid kan dit op verschillende manieren en vanuit meerdere 
beleidsdomeinen trachten te doen. 

In de beste traditie van het ‘dialoogbeleid’ dat het Vlaamse cultuurbeleid hoog in 
het vaandel voert, werd na de erkenning van het MuziekOverleg een structurele dialoog 
met de muzieksector opgestart. Dat biedt kansen, als het instrument ten minste geva-
loriseerd wordt. De muzieksector roept alvast op om deze dialoog voort te zetten, met 
alle beleidsdomeinen. 

2. ADVIEZEN VOOR HET BELEID:
 ➞ Beschouw samenwerking en complementariteit als een inherent voordeel, niet 

louter als een vorm van besparing. Laat beoordelingscommissies positief en stimule-
rend inspelen op deze tendens. Geef steun aan initiatieven van zelforganisatie;

 ➞  Stimuleer en vergemakkelijk samenwerking over de grenzen van decreten en 
beleidsdomeinen heen (Kunsten, Amateurkunsten, Lokaal Erfgoedbeleid, Onder-
wijs, Welzijn, enz.);

 ➞ Voorzie in een beleidskader dat samenwerking tussen formele, informele en non-
formele muziekeducatie bevordert en vergemakkelijkt;

 ➞ Laat het nieuwe Kunstensteunpunt de motor zijn van de structurele dialoog bin-
nen de sector en vervolgens tussen het beleid en het MuziekOverleg;

 ➞ Betrek het MuziekOverleg als gesprekspartner bij beleidsontwikkelingen die een 
impact hebben op de muzieksector.
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