


Dit Manifest is een gezamenlijke nota van zeventien organisaties (belangen-
behartigers en steunpunten)* die de georganiseerde muzieksector in Vlaanderen 
vertegenwoordigen. Deze tekst is zeker geen eisenpakket, maar wel een 
uitnodiging aan de overheid om er samen voor te zorgen dat de muzieksector 
in ruime zin van het woord, zich volop kan ontwikkelen. 

Zowel de amateur- als de professionele sector heeft aan deze tekst meegewerkt, 
van pop & rock en jazz tot klassiek, van productie tot presentatie. Dit gezamenlijke 
initiatief is uniek in de Vlaamse geschiedenis: nooit eerder werd dit soort van 
signaal door een zo groot deel van de sector gedragen.

* Een overzicht van deze organisaties vindt u achteraan in dit document.



Met dit Manifest vraagt de ruime muzieksector aan de overheid om zich ertoe te engageren de ontplooiings-
kansen van deze sector in binnen- en buitenland te vergroten. We vragen om, in dialoog met de muzieksector, 
voldoende middelen ter beschikking te stellen voor het opmaken en uitvoeren van een muziekactieplan. 

Een must: een duidelijke visie op de muzieksector
Wij nodigen de regering formeel uit om in overleg met ons een totaalvisie op de muzieksector uit te werken over 
de beleidsdomeinen heen. Deze visie moet op termijn resulteren in een muziekactieplan dat de bouwstenen van 
een geïntegreerd muziekbeleid in kaart brengt. We zijn er immers van overtuigd dat dit nieuwe mogelijkheden en 
toekomstkansen zal scheppen.
Onder bouwstenen verstaan we alle basisonderdelen die vorm geven aan een muzieklandschap. Met oog voor vol-
doende diversiteit in het aanbod én aandacht voor functies als creatie, artistieke waarde, persoonlijke ontwikkeling, 
educatie, productie, reproductie, presentatie, conservering, informatie, promotie, reflectie, documentatie, ontslui-
ting, publiekswerking, spreiding, management. We willen al deze aspecten – en hun onderlinge samenhang – in kaart 
brengen, met een analyse van de implicaties op financieel, infrastructureel, economisch en organisatorisch vlak. 

Onze vragen zijn duidelijk en concreet:
- We vragen dat de overheid een formele en structurele dialoog opzet met de sector als een volwaardige en 

belangrijke gesprekspartner. 
- We vragen dat de overheid de sector systematisch consulteert in de voorbereidingsfase van beleidsmaatregelen 

die ons aanbelangen, en dit op alle niveaus en in alle beleidsdomeinen.
- We nodigen de diverse overheidsdiensten uit om meer voeling te krijgen met onze noden en behoeften door 

onder meer aanwezig te zijn op belangrijke sectormomenten, buitenlandse professionele beurzen,…



Sociaal-maatschappelijk
Muziek is taaloverschrijdend. Muziek legt bruggen tussen gemeenschappen, culturen en ideologieën en kan zo een 
belangrijke ‘tool’ zijn in de interculturele dialoog. De taal van de muziek is universeel, net als de vele emoties die 
muziek oproept. Muziek bevordert de sociale cohesie van een groep. Muziek brengt groepen en individuen samen en 
werkt gemeenschapsvormend. Zo brengt de sector van de amateurkunsten elke dag 
duizenden muzikanten samen om te spelen, luisteren, zingen.
Muziek en muziekcultuur weerspiegelen de tijdsgeest en geven vorm aan de identiteit 
van peergroups. Denk maar aan de ‘0110-concerten’, het project ‘Art for Earth’ dat 
mensen bewust wil maken van de klimaatsverandering of ‘Music for Life’ van Studio 
Brussel. En dit zijn maar enkele voorbeelden. Muziek kan het cement zijn dat mensen 
samenbrengt rond één idee, één zaak. Muziek geeft groepen zo een identiteit, een 
gemeenschappelijke ‘cause’.

Humaan
Wat lichamelijke opvoeding betekent voor het lichaam, betekent muziekeducatie voor 
de ontwikkeling van de menselijke gevoelens en emoties. Ettelijke studies tonen aan 
dat muziek bevorderlijk is voor de psychische gezondheid en de cognitieve en maat-
schappelijke vaardigheden van elk individu*. Ook in Vlaanderen is muziektherapie een 
erkende behandelingsmethode voor gedrags- en belevenisstoornissen. ‘Een leven zon-
der muziek is onmenselijk.’

Zeventien partners hebben zich eensluidend achter dit Manifest geschaard omdat ze geloven in de intrinsieke 
waarde van muziek. De meerwaarde van muziek voor een samenleving hoeft niet meer te worden aangetoond. 
’Kennelijk doet muziek ertoe’1. Onderzoek maakt duidelijk dat bijna iedereen luistert naar en geniet van muziek2. 
We schetsen kort nog even op welke domeinen muziek een significante meerwaarde levert. Het zijn stuk voor 
stuk redenen om de overheid te vragen het belang van de muzieksector te onderschrijven.

Artistiek/Intrinsiek
De muziek van deze tijd is niet in één definitie te vatten: door de vele verschijningsvormen is er geen sprake van cen-
trale, op het totale verschijnsel muziek toepasselijke kenmerken. De betekenis van het begrip ‘muziek’ is doorheen de 
geschiedenis ook steeds geëvolueerd. Toch voelen we aan dat muziek het vermogen heeft om persoonlijke gevoelens 
en ervaringen van de mens op de voorgrond te brengen. Muziek raakt op een haast bovenzintuiglijke manier, met en 
misschien vooral zelfs zonder woorden. 
Al deze facetten samen, en nog veel meer, maken van ‘muziek’ de be-
langrijke kunstvorm van de 21ste eeuw. Muziek is een artistieke expres-
sie die kan uitdagen, vernieuwen, ontroeren.

1 Zie ook de bijdrage van muziek- en cognitiewetenschapper HONING, H., De Vergeten Luisteraar, in Boekman 77, 2008, p. 42-47
2 WAEGE, H.; LIEVENS, J; Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004. Meer dan 95 procent van de bevolking verklaarde naar muziek te luisteren.

*  Zo kan verwezen worden naar: 
  HANS GUNTER BASTIAN, Muziek Maakt Slim, De Boeck, 2005. Muziek maakt slim is een samenvatting van een rapport van een jarenlang wetenschappelijk onderzoek op Duitse basis-

scholen naar het effect van muziekles op de algemene schoolprestaties. Te verkrijgen via basis.uitgeverijdeboeck.be
  OLIVER SACKS, Musicofilia, Meulenhof, 2008. Neuroloog Oliver Sacks bepleit in Musicofilia op een innemende manier vooral de uniciteit van onze hang naar en de helende werking van 

muziek. Meer informatie op www.nu.nl
  MARK REYBROUCK, Meer Cultuur op School, De Garve, 1989. Witboek voor de muzische vorming en de muziek.
  J. BJORKVOLD, De Muzische Mens, Ad Donker, 1989. Een boek over het kind en het lied. Spelen en leren in alle levensfasen.
  De Scottish Arts Council publiceerde een rapport met aanbevelingen ter ontwikkelingen van muziekeducatie in de brede zin. Te consulteren via www.scottisharts.org.uk

‘Ik heb de schoonheid van (onder meer) muziek 
nodig om mijn batterijen weer op te laden’
Europees commissievoorzitter José Manuel Bar-
roso in De Standaard van 19 september 2008. 

De vijftig grootste muziekfesti-
vals in Vlaanderen hebben een 
bereik van ongeveer 4,6 mil-
joen bezoekers. Hiervoor zet-
ten zich 23.500 vrijwilligers in.
Cijfers van de Federatie van 
Muziekfestivals 

“Het Amerikaanse ‘Center for 
preventive cardiology’ (Univer-
siteit van Maryland) stelde vast 
dat het beluisteren van muziek 
een positieve invloed heeft op 
de bloeddruk en het risico op 
een hartaanval vermindert.” 
Naar een artikel verschenen in 
La Libre Belgique van 22 de-
cember 2008



De ondertekenaars van dit Manifest hebben samen de volgende richtlijnen geformuleerd die de overheid kan 
helpen bij het formuleren van een algemene visie op de muzieksector. 

Maximale kansen voor creativiteit en talent 
Niet elke vorm van muziek kan op een zelfbedruipende manier vermarkt worden. Dit betekent in de eerste plaats dat 
het brede muzikale veld recht heeft op een prominente plaats binnen het cultuurbeleid, maar ook dat omringende 
beleidsdomeinen dienen te worden afgesteld op het waarborgen van de diversiteit en het bieden van de noodzake-
lijke ondersteuning aan componisten, artiesten, organisatoren, producenten en (fysieke en digitale) distributiekanalen. 
Dergelijke ondersteuning kan niet louter van subsidietechnische aard zijn, maar moet zich ook situeren op het vlak 
van publiekswerking, afzetmarkten, speelkansen.

In het bijzonder dient een nieuwe vorm van ondersteuning uitgewerkt voor structuren en actoren die aan onderzoek 
en ontwikkeling doen (bijv. de A&R-afdeling van een platenfirma, een muziekensemble, een artistieke werkplaats 
of een kunstschool, een alternatief managementbureau, …). Vertrekkend vanuit de creatie, dienen zij de tijd en de 
ruimte te krijgen om kwaliteitsvolle muzikale uitingen op de rit te zetten. Dit is meer dan ooit geboden nu de mid-
delen in de traditionele muziekindustrie zijn verschoven van de ontdekking en ontwikkeling van talent naar promotie 
en marketing. 

Economisch
De muzieksector is een belangrijke werkgever in Vlaanderen. 
Honderden auteurs en artiesten, van componisten over muzikan-
ten tot fotografen, duizenden personeelsleden van platenmaat-
schappijen, muziekuitgevers, concertzalen en festivals, omroep-
organisaties, platenwinkels en online muziekdiensten, fabrikanten 
van muziekinstrumenten: ze verdienen allemaal hun brood dankzij 
muziek. De sector genereert daarnaast nog heel wat onrecht-
streekse werkgelegenheid bij drukkerijen en persers, reclamebu-
reaus, pers en media, in de horeca,... 

In de Verklaring van Lissabon schuift de Europese Unie creativiteit naar voren als motor 
voor de kenniseconomie van de 21ste eeuw. De Unie wil het creatieve potentieel van 
haar burgers tegen 2010 opnieuw valoriseren én aanspreken in een nieuwe Europese 
economische strategie. De Europese lidstaten zullen steeds afhankelijker worden van hun 
creatieve sector voor tewerkstelling, belastingsinkomsten en economische groei. Dit kan 
kansen scheppen voor de muzieksector die grote successen boekt met lokale acts.

Muziek is een belangrijke speler in de ‘Creatieve- of 
Cultuurindustrie’, de verzamelnaam voor culturele ui-
tingen met winstpotentieel, zoals mode, design, film, 
muziek en games. Uit Europese cijfers en cijfers van 
de Verenigde Naties blijkt dat deze sector een be-
langrijkere werkgever is dan de auto-industrie en de 
ICT-bedrijven. Hij is bovendien de voorbije jaren met 
ongeveer 12 procent sneller gegroeid dan de andere 
economische sectoren.
www.european-creative-industries.eu.

In 2007 en 2008 zijn respec-
tievelijk 46 en 39 van de 100 
bestverkochte albums van het 
jaar van Belgische artiesten.
Ultratop VZW, makers van de 
officiële Belgische hitparade.



De internationalisering en bescherming van lokale producties
Heel wat lokale artiesten doen het goed in Vlaanderen en België, maar hun succes heeft in eigen land een limiet 
bereikt en overschrijdt slechts moeizaam de grenzen. Zij moeten de steun en stimulansen krijgen om ook in het bui-
tenland door te groeien. Aldus is internationalisering van de sector broodnodig, en dit d.m.v. een optimalisatie van de 
samenwerking tussen private en publieke structuren, op alle beleidsniveaus en in alle -domeinen. Daarvoor moeten 
zowel voldoende financiële en fiscale als promotionele en logistieke middelen ter beschikking worden gesteld.

Tevens moet worden gestreefd naar een transparant en werkbaar wettelijk kader en een betrokkenheid van de sec-
tor bij de ontwikkeling van het fiscale, sociaalrechtelijke en auteursrechtelijke beleid. Daartoe behoren onder meer 
maatregelen om de legale exploitatie van muziek via het internet te stimuleren en de illegale exploitatie te ontmoe-
digen. Dergelijk kader moet tevens de correcte vergoeding van alle spelers (auteur, uitvoerende kunstenaar, uitgever 
en producent) in de sector als uitgangspunt hebben, waarbij o.a. een optimale inning en repartitie van auteurs- en 
naburige rechten van belang is. Zoniet worden én creatie én artistiek overleven ontmoedigd en bedreigd.  
 
Aangepaste infrastructuur voor muziek
De podiuminfrastructuur: het publiek heeft voor zijn muziekbeleving een plaats nodig waarmee het een emotionele 
binding heeft. Een bereikbaar podium, een warm onthaal en een integere visie dragen daartoe bij. De sector wil op 
het vlak van infrastructuur realistisch en bescheiden blijven, maar pleit voor goed uitgeruste podia die zijn aangepast 
aan de vereisten van de muziek.  

Er moeten daarenboven voldoende repeteer- en creatiefaciliteiten ter beschikking zijn waar talent aan de slag kan. 
Recent onderzoek toont aan dat er heel wat betaalbare mogelijkheden zijn voor nieuwe repetitieruimtes - www.
repetitieruimtes.be.  

Een nauwe band tussen muziek en media 
De media zijn een belangrijke partner voor de muzieksector. Wij willen daarom meer met hen samenwerken en 
overleggen om voldoende aandacht te krijgen voor alle vormen van muziek.

Het blijft een hoofdopdracht van de openbare omroep om op een zo volledig mogelijke manier het rijke, gediver-
sifieerde landschap dat de muzieksector is, te weerspiegelen. Hij moet alle genres en vormen op eenzelfde manier 
respecteren en benaderen. De sector vraagt de overheid erover te waken dat deze diversiteit in de toekomst wordt 
gegarandeerd.

Een volwaardige plaats voor muziek in het onderwijs
De plaats van de kunst- en cultuureducatie in het onderwijs staat de laatste tijd hoog op de beleidsagenda1. Muziek 
kan volgens ons niet louter gezien worden als een aspect van de vrije tijd en verdient daarom een volwaardige plaats 
binnen het leerplichtonderwijs. Een brede culturele en muzische vorming draagt immers bij tot de basiscompetenties 
van elk individu. 
Om zowel het beleid, de opvoeders, de ouders als de hele maatschappij bewust te maken van de waarden van mu-
ziek, is er nood aan een sensibilisatieactie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze steun aan de basis noodzakelijk is voor de 
verdere ontwikkeling van het muziekleven. Het stimuleren en optimaliseren van, en ter beschikking stellen van de no-
dige middelen aan het onderwijs, is onontbeerlijk om de professionalisering van de volledige sector voort te zetten.

* Zo kunnen we verwijzen naar ‘GEDEELD VERBEELD’, Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur, dd september 2008; ‘VERDIEPING VERBREDING’, Perspectieven voor inhou-
delijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs, dd december 2008. Ten slotte ook nog een verwijzing naar ‘SMAAKMAKER’, Beleids- en Actienota over cultuureducatie van Bert 
Anciaux, dd september 2008.



Een aangepast financierings- en fiscaal beleid 
De oprichting door de Vlaamse Overheid van CultuurInvest, ter aanvulling van subsidies, is een stap in de goede 
richting, maar moet nog worden verfijnd. De sector is vragende partij voor een financierings- en fiscaal beleid dat 
inspeelt op de specifieke noden van de muzieksector die zich in een internationale context moet ontwikkelen. We 
denken in de eerste plaats aan maatregelen op zowel federaal als regionaal niveau, bijvoorbeeld de uitbreiding van 
een taxshelter tot de muzieksector en aan een belastingkrediet voor muziekbedrijven. 

Voldoende aandacht voor het culturele erfgoed
De recente aandacht van de overheid voor het (culturele) erfgoed is zonder meer positief: een gemeenschap die haar 
verleden verwaarloost, verliest immers het perspectief op de toekomst.
Het muzikale erfgoed neemt veel vormen aan: instrumenten, partituren (handschriften, oude drukken, boeken), op-
namen (op verschillende dragers), enz. Veel van dit erfgoed wordt acuut bedreigd door fysiek verval; de kennis over 
onze muzikale roots sterft samen met de mensen die er van het eerste uur bij waren.
De inspanningen die tot dusver werden geleverd voor de inventarisering van allerlei collecties mogen niet stilvallen, 
daarbij mag ook het structureel inventariseren en documenteren van het actuele en nieuwe aanbod niet uit het oog 
verloren worden.  Tenslotte moet een toegankelijke, informatieve en aantrekkelijke presentatie van muzikaal erfgoed 
ondersteund worden. 

Een sterke en verenigde muzieksector
De sector heeft nood aan een platform waarin de sector mee verantwoordelijkheid kan en wil opnemen om te zorgen 
voor een structureel informatienetwerk binnen de Belgische muzieksector. Dit platform moet actief zijn op verschillende 
niveaus (gemeenschappen, gewesten, nationaal en Europees) en fungeren als belangenbehartiger voor de hele sector.

De organisaties, ondertekenaars van dit manifest, vragen aan de volgende Vlaamse regering om volgende passus 
op te nemen in het regeerakkoord: “Om de ontplooiingskansen van de muzieksector in binnen- en buitenland 
te verbeteren zal de regering in een structurele dialoog met de muzieksector een muziekactieplan opmaken en 
uitvoeren en daarvoor voldoende middelen ter beschikking stellen.”



Bijlage: Overzicht van de partners
Dit Manifest is een document dat uitgaat van zeventien organisaties uit de muzieksector (belangenbehartigers en steunpunten):

Arthena: Arthena is de belangenvereniging van de titularissen van au-
teursrecht en de naburige rechten. De organisatie groepeert 30 repre-
sentatieve verenigingen en beheersvennootschappen van auteurs, uitvoe-
rende artiesten en producenten actief in verschillende culturele sectoren, 
waaronder Sabam, Uradex, Auvibel, Smart,… (www.arthena.be)
BEA: BEA – Belgian Entertainment Association – is de beroepsvereni-
ging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. (www.belgi-
anenterainment.be)
BIMA: Belgian Independent Music Association. Belangenvereniging van 
de onafhankelijke platenproducenten. (www.bima.be)
Clubcircuit: Vzw Clubcircuit is een koepel van elf Vlaamse onafhankelijke 
muziekclubs en concertorganisatoren. (www.clubcircuit.be)
ComAV: Het Componisten Archipel Vlaanderen is een belangenvereni-
ging voor componisten actief in Vlaanderen. (www.comav.be) 
FMIV: De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is de koepel en de 
belangenbehartiger van erkende organisaties actief in de sector van de 
festivals. (www.muziekfestivals.be)
GALM: Genootschap Auteurs Lichte Muziek. GALM behartigt de pro-
fessionele, juridische, materiële en creatieve belangen van de auteurs en 
componisten lichte muziek. (www.galm.be)
Koor & Stem: Koor & Stem streeft naar een verdere uitbouw van de 
amateurkunstbeoefening binnen de vocale sector in Vlaanderen, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. (www.koorenstem.be)
MMaF: De Mmaf wil zich uitdrukkelijk profileren als het aanspreekpunt 

voor muziekmanagers en de artiesten die zij vertegenwoordigen en dit 
zowel in een nationale als internationale context. (www.mmaf-belgium.
be)
Musicpublishers.be: De overkoepelende organisatie van de belangrijkste 
muziekuitgevers in België. (www.musicpublishers.be)
Muziekcentrum Vlaanderen: Steunpunt voor de professionele muziek-
sector in Vlaanderen (www.muziekcentrum.be)
Muziekmozaïek: ‘Impulscentrum voor folk en jazz’. Muziekmozaïek wil in 
Vlaanderen hét aanspreek- en steunpunt zijn voor al wie, in groepsver-
band of individueel, bezig is met folk en/of jazz en wil alle genres binnen 
deze kunstdisciplines promoten. (www.muziekmozaiek.be)
OKO: oKo groepeert als ledenvereniging meer dan 130 organisaties ac-
tief in de podiumkunsten- en muzieksector en vertegenwoordigt hen 
als representatieve spreekbuis.  (www.overlegkunsten.org)
Poppunt v.z.w.: Poppunt werkt aan het maximaliseren van kansen voor 
beginnende en semi-professionele muzikanten en DJ’s uit pop, rock, 
dance en aanverwante muziekgenres. (www.poppunt.be)
VAKAS: ‘Vlaamse ArbeidsbemiddelingsKantoren voor Artiesten en 
Schouwspelen.’ (www.vakas.be) 
VLAMO: Overkoepelende organisatie voor amateurorkesten in Vlaan-
deren. (www.vlamo.be)
VLAPO: Vereniging opgericht begin 2008 die een aanspreekpunt wil 
zijn ter verdediging, het behoud en de promotie van het Vlaamse lied.  
(www.vlapo.be) Verantwoordelijke Uitgever: Stef Coninx, Muziekcentrum Vlaanderen v.z.w., Steenstraat 25 - 1000 Brussel - info@muziekcentrum.be

Publicatiedatum: Februari 2009 - Vormgeving: www.sarahwouters.be


