




Deze visieteksten werden uitgewerkt op gezamenlijk initiatief van zeventien organisaties uit de brede muzieksector. Zowel de amateur- als de professionele sector , van pop-rock 
tot jazz en klassiek, van creatoren en producenten tot presentatieplekken. Deze organisaties zijn: Arthena, BEA, BIMA, Clubcircuit, ComAV, FMIV, GALM, Koor & Stem, MMaF, 
Musicpublishers.be, Muziekcentrum Vlaanderen, Muziekmozaïek, oKo, Poppunt, VAKAS, VLAMO, VLAPO.



In Vlaanderen blijven drie op vier kmo’s gewoon werken onder de eigen kerktoren – 74 
procent van hen exporteert zijn producten niet. Dit zijn de enigszins ontnuchterende 
cijfers van een Vlerick-studie uit 2008. Ook de Vlaamse muzieksector blijft al te vaak 
onder de eigen kerktoren hangen. Kunnen we de internationale kwaliteitstoets niet 
doorstaan? Ontbreekt het ons aan ondernemerschap? Ontberen we de juiste netwerken 
of ondersteuning? 

Deze cijfers waren maar een van de vele aanleidingen voor de muzieksector om twee 
jaar geleden de koppen bij elkaar te steken en werk te maken van een gezamenlijke 
visie en een gemeenschappelijk plan. Steunpunt Muziekcentrum Vlaanderen gaf daarbij 
de impuls en zorgde, bij ontstentenis van een belangenbehartigende instantie voor de 
sector, voor begeleiding. De ambitie was van in het begin groot: hoe zorgen we ervoor 
dat de Vlaamse muzieksector in 2020 beter werkt, nog meer successen boekt, de weg 
vindt naar het binnenlandse en buitenlandse publiek, economisch en artistiek slagkrachtig 
is en bloeit als nooit tevoren? 

In februari 2009 presenteerde de verzamelde sector het manifest Music is Life. Dit manifest 
was vooral een oproep naar de overheden om niet alleen in het regeerakkoord het 
belang van de muzieksector te (h)erkennen, maar ook werk te maken van een structurele 
dialoog met de muzieksector. Vandaag, één jaar en vele vergaderingen en discussies 
later, zijn onze gemeenschappelijke visies meer voldragen; is de digitale muziekverkoop 
nog meer gestegen en de fysieke verkoop nog meer gedaald; werden awards uitgereikt, 
werd talent ontdekt, vloeide water naar de zee; en hebben we vanuit het muziekoverleg 
nog steeds veel vragen, maar ook meer antwoorden.

De acht richtlijnen uit het Manifest werden verder uitgediept en uitgewerkt. Elke tekst 
kreeg hetzelfde stramien mee: een korte schets van de stand van zaken, een overzicht van 
de uitdagingen en ten slotte enkele richtlijnen aan de overheden om deze uitdagingen 
concreet aan te pakken.
> Maximale kansen voor creativiteit en talent (p. 3)
> Internationale groeikansen voor de muzieksector (p. 6)
> Ruimte voor infrastructuur (p. 9)
> Een nauwe band tussen muziek en media (p. 11)
> Een volwaardige plaats voor muziek in het onderwijs (p. 14)
> Een aangepast financierings- en fiscaal beleid (p. 17)
> Voldoende aandacht voor het muzikale erfgoed (p. 21)
> Een sterke en verenigde muzieksector (p. 24)

Met Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector presenteren de diverse actoren 
uit de muzieksector, verzameld in het Muziekplatform, een gezamenlijke State of the 
Union. Dit visiedocument biedt een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse 
muzieksector bij de aanvang van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw 
voor staat. Daarnaast draagt het ook de nodige bouwstenen aan – met hun financiële, 
infrastructurele, economische en organisatorische implicaties – om deze uitdagingen 
terdege aan te pakken.

Veel leesplezier!
 
Het Muziekplatform





Stand van zaken:

een half miljoen muzikanten
Volgens de Cultuurparticipatie-survey van 20032 is maar liefst 8,3 procent van de be-
volking op regelmatige basis actief bezig met muziek. Het gaat dan niet over gewone 
muziekliefhebbers, maar over 511.000 actieve muziekbeoefenaars die een instrument 
bespelen, draaien als dj of muziek maken met de computer. 
Voor het overgrote deel van deze muzikanten is muziek een leuke hobby waar ze door-
gaans veel meer geld in investeren dan ze eruit halen. Zowat 76.000 van deze Vlamingen 
volgen muziekles in het deeltijds kunstonderwijs3, een pak anderen volgen les in de zo-
genaamde ‘alternatieve muziekopleidingen’ die georganiseerd worden door muziekclubs, 
muziekwinkels, muziekateliers of muziekcentra zoals Trix, Muziekodroom en Het Depot, 
of ze volgen les bij hun harmonie of fanfare. 
Slechts een klein deeltje van de mensen die ooit met lessen aan een muziekacademie 
starten, wordt later beroepsmuzikant. In de popmuziek is een niet onbelangrijk aantal 
professionele muzikanten (22,3 procent4) actief dat zelfs nooit muziekschool gevolgd 
heeft. De voorbereiding op een professionele loopbaan is ook niet de belangrijkste doel-
stelling van het deeltijds kunstonderwijs of DKO, zo zei toenmalig minister van Onderwijs 
Vandenbroucke in een toespraak in 20065.

velen geroepen, weinigen uitverkoren 
Het aantal muzikanten dat van zichzelf vindt dat ze ‘hét’ hebben, neemt steeds toe. De 
opkomst van muziekproductie op computer opent daarbij belangrijke nieuwe perspec-
tieven: niet alleen kunnen mensen nu muziek componeren zonder een instrument te 
bespelen, de drempels om muziek te kunnen opnemen en/of uitbrengen zijn ook sterk 
verlaagd. Het is onmogelijk om al degenen die denken over voldoende talent te beschik-
ken, ook alle kansen te geven in de muziekwereld. 
De (ingangs)examens aan de conservatoria zorgen automatisch voor een belangrijke eer-
ste selectie bij de klassieke muzikanten. De volgende hindernis zijn de audities bij de 
gesubsidieerde orkesten. Naarmate de overheid meer of minder orkesten en ensembles 

subsidieert, zullen er ook meer of minder muzikanten aangeworven worden. Zelf met 
een ensemble van start gaan is intussen geen evidentie. 
In de popsector werd/wordt vooral uitgegaan van het zelfregulerende vermogen van de 
markt. Wat niet rendabel is, overleeft niet of blijft hangen in het systeem van multiple 
job holding6, dat zo typerend is voor (pop)muzikanten. 
Platenfirma’s hebben ook niet langer het monopolie als ‘poortwachters’. Al werden ze 
daar in het verleden niet zelden voor verguisd, hun selectie zorgde wel voor een stroom-
lijning van het (over)aanbod. Vandaag is dat overaanbod nu net een van de voornaamste 
hindernissen waar ook de meest getalenteerde muziekmakers tegen moeten opboksen. 

aandachtSpunten:

nood aan een prominentere rol van de overheid
Door de dalende cd-verkoop en de daaruit voortvloeiende daling van de investeringsmid-
delen van platenfirma’s, dreigt de marktsturing tot verschraling te leiden. Zowel in com-
merciële als alternatieve genres krijgen artiesten minder kansen wegens niet voldoende 
rendabel. Hierdoor ontstaat een spanning tussen een cultuurbeleid (dat de diversiteit van 
het culturele aanbod wil waarborgen) en de industrie (die in alle vrijheid de markt wil 
kunnen laten spelen). De muzieksector kijkt daarom steeds globaler en explicieter naar de 
beleidsmakers, want zij hebben de sleutel van het subsidiemechanisme in handen. 
Daarnaast kunnen nog andere spelers in de plaats van of aanvullend op de traditionele 
muziekindustrie als incubator van nieuw talent fungeren. Denk maar aan een artistieke 
werkplaats of een kunstschool, een ensemble… 

de groeiende rol van managers
Steeds meer bands gaan in eigen beheer werken. En aangezien muzikanten (op een 
enkele uitzondering na) doorgaans niet de beste zaakvoerders zijn, spelen managers een 
steeds belangrijkere rol in de begeleiding van deze artiesten. De kans is reëel dat de rol 
van deze managers in de toekomst nog groter zal worden. In het boek over tien jaar 
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Cultuurbeleid van minister Bert Anciaux staat daarover: ‘De verdere ondersteuning en 
uitbouw van deze managementkantoren zou wel eens een van dé hefbomen kunnen zijn 
voor het verdere succes van popmuziek uit Vlaanderen.’

het belang van internationale successen
De ontwikkeling van creativiteit en talent heeft niet alleen met cultuurbeleid te maken. 
Het internationale succes van individuele artiesten of ensembles vergroot de instroom 
van nieuwe (potentiële) talenten: de populariteit van het meisjeskoor Scala heeft bijvoor-
beeld een invloed op de inschrijvingen in de richting zang. Elke kunstdiscipline heeft zo 
haar voortrekkers nodig.

In de muziek kennen we echter geen overdaad aan grote internationale successen die 
in hun slipstream de hele sector mee op de wereldkaart zetten. De mate waarin het 
(export)beleid mee voorwaarden schept voor een optimale (internationale) exploitatie, 
beïnvloedt dus onmiskenbaar de instroom en de stimulansen van en voor nieuw talent. 
Met andere woorden: internationale expansie is een absolute noodzaak voor het overle-
ven op lange termijn van de inlandse muzieksector.

aandacht voor muziek in het (kunst)onderwijs 
De meer dan 70.000 leerlingen in de muziekrichtingen in het DKO krijgen voor het 
merendeel les in de klassieke muziekrichtingen. Goed uitgebouwde opleidingen jazz/
lichte muziek en muziekproductie, die uitgaan van hedendaagse technologische midde-
len en die hetzelfde niveau halen als de andere muziekopleidingen, zijn er nog te weinig 
evident. 

Het muziekonderwijs dient studenten tevens een minimale background mee te geven 
over het juridische en zakelijke kader waarin zij zich als – al dan niet professionele – ar-
tiest en cultuurconsument bewegen. Deze achtergrond is in elk hedendaags genre een 
conditio sine qua non om professioneel door te groeien. Bij de consumenten zou dit 
meteen ook voor een draagvlak zorgen voor de bescherming van en het respect voor de 
rechten en de output van auteurs en uitvoerders. 
De mate waarin het onderwijsbeleid investeert in de verbreding, vernieuwing en uitbouw 
van het kunstonderwijs, kan een positieve impact hebben op de verdere talentontwikke-
ling. Dit neemt niet weg dat de rol van muziekeducatie als vrijetijdsbesteding – ook voor 
mensen met minder talent – ontzettend waardevol blijft en gekoesterd moet worden. 

Muziekbeleid is meer dan subsidies voor artiesten 
In de subsidieperiode 2007-2009 kende Vlaanderen 27 gesubsidieerde muziekensembles: 
vier jazzensembles, twee wereldmuziekensembles, ensembles van hedendaagse muziek, 
barokmuziek, oude muziek, polyfonie, bigbandmuziek en een symfonieorkest. In diezelfde 
periode waren er ook twee ‘grote’ gesubsidieerde symfonische orkesten.
Voor de popmuziek wordt, een uitzondering niet te na gesproken, geen structurele subsi-
die rechtstreeks aan artiesten toegekend. Dit betekent niet dat er geen sprake is van een 

popbeleid: naast de rechtstreekse ondersteuning van muzikanten of ensembles zijn er tal 
van vormen van onrechtstreekse financiële ondersteuning die een positief effect hebben 
op de kansen voor creativiteit en talentontwikkeling. Denk maar aan het jeugd(werk)
beleid waaruit niet alleen jeugdmuziekateliers, maar ook de Kunstbende en jeugdhuizen 
gefinancierd worden, en waarbinnen veel muzikanten en dj’s hun eerste stappen zetten. 

een ondersteuning van het concertcircuit
Deze ondersteuning is noodzakelijk om op zijn minst een binnenlandse afzetmarkt te ga-
randeren voor muzikale creaties van eigen bodem. De mate waarin deze cultuurspreiders 
aangemoedigd worden om een divers aanbod te programmeren, of de mate waarin de 
overheid ervoor kiest om een divers aanbod van spreiders te ondersteunen, heeft invloed 
op de kansen die ontstaan voor diverse genres en uitvoerders.
Bij de kansen voor ontwikkeling van talent in een vroeg stadium, speelt het lokale cul-
tuurbeleid een zeer belangrijke rol. De geografische nabijheid van een divers muziek-
aanbod en degelijke opleidingen maakt dat bepaalde muzikale talenten een betere voe-
dingsbodem vinden dan andere. Uiteraard speelt ook de thuisomgeving hierin een uiterst 
belangrijke rol. 

het doorgeven van kennis door voorbeeldfiguren 
en het in kaart brengen van alle talent
Dat een voorbeeld als Philippe Herreweghe zijn vakkennis doorgeeft aan de volgende 
generatie, is zeer belangrijk. Dit ‘doorgeven van kennis’ moet geïnstitutionaliseerd wor-
den: dit mag niet afhangen van het toevallig aanwezig zijn op een bepaald ogenblik en 
op een bepaalde plaats binnen een bepaalde sector. 
Deze begeleiding moet aangeboden kunnen worden aan iedereen die het talent heeft. 
Om het aanwezige talent op een correcte en objectieve manier in kaart te brengen, 
moet een internationaal instrument worden ontwikkeld. Dit kan een uitdaging zijn voor 
de internationale netwerken die worden uitgebouwd – of die reeds bestaan, maar on-
voldoende bekend zijn.
Na prospectie en educatie is en blijft begeleiding noodzakelijk. Dit is een opdracht voor 
managementkantoren in de breedste betekenis van het woord.

Realiteitszin annex de durf om keuzes te maken
Over het algemeen kan gesteld worden dat zich voor het beleid nog legio mogelijkheden 
aandienen om meer kansen te creëren voor muzikale creativiteit en talent in Vlaanderen. 
Het is daarbij belangrijk om op twee niveaus realiteitszin en durf aan de dag te leggen. 
Vooreerst moet een beleid dat goed omgaat met het aanwezige talent, een evenwicht 
vinden tussen een lage instapdrempel – met een degelijke en vlotte dossierbehandeling, 
laagdrempelige procedures – en de moed om het muzikale potentieel juist in te schatten 
en in te schalen. Daar hoort onvermijdelijk de durf bij om (harde) keuzes en selecties te 
maken, dit om te vermijden dat de beschikbare middelen al te zeer op inefficiënte wijze 
verdund worden. Er moet dus rekening gehouden worden met de levensvatbaarheid van 
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het talent in de markt. Dit gaat even goed op voor het commerciële als voor het niet-
commerciële segment van de muzieksector.
Daarnaast dient het beleid (én de sector zelf) zich te realiseren dat het Vlaamse muziek-
landschap vandaag al te zeer op zichzelf is teruggeplooid. Middelen worden ingezet op 
plaatselijk vlak, maar veel te weinig in internationaal perspectief. Aldus blijft de slagkracht 
van het aanwezige talent te beperkt en al te zeer onontgonnen: Vlaamse muziekmakers 
– hoe begaafd en veelbelovend ook – ontberen dikwijls de middelen, de ondersteuning 
en het doorzettingsvermogen om de grenzen over te steken. Velen zien zich zelfs ge-
dwongen de eigen ambities te milderen en de zin voor experiment en vernieuwing op 
te bergen om op de thuismarkt te overleven. Maar ook hier geldt dat de export van 
het Vlaamse muzikale potentieel niet voor iedereen kan weggelegd zijn: enkel zij die de 
internationale en veeleisendere internationale bühne willen trotseren kunnen daarvoor 
in aanmerking komen. 

vooRStellen:

De volgende voorbeelden van mogelijke beleidsacties dienen louter als voorzet en zijn 
zeker niet exhaustief. 

de subsidies meer afstemmen op de realiteit van de muziekindustrie 
Dit kan zich concreet vertalen in: het openstellen van subsidies voor vennootschappen 
(zoals bij de subsidies voor opnames al gebeurt); snellere procedures met de mogelijkheid 
om dossiers gaandeweg meer te detailleren; instapsubsidies waarbij een basisondersteu-
ning wordt gegeven die het mogelijk maakt een businessplan verder uit te werken (naar 
analogie met het Vlaams Audiovisueel Fonds). 

de verruiming van het deeltijdse kunstonderwijs en een betere afstemming 
op de cultuursector
Dit kan zich concreet vertalen in: de opvolging van de conclusies van het Bamford-rap-
port over de manier waarop het Vlaamse onderwijs met cultuur omgaat; meer aandacht 
voor het gebruik van hedendaagse technologische middelen en dito instrumentarium in 
de muziekproductie; een modulair aanbod zodat de afstemming op en de samenwerking 
met opleidingen buiten het DKO worden vergemakkelijkt; het toelaten van opleidings-
cheques voor cultuureducatie buiten het DKO; het verplicht maken van een omschrijving 
van de relatie tussen het lokale cultuurbeleid en het lokale DKO als voorwaarde voor een 
goedkeuring van de lokale cultuurbeleidsplannen.

nood aan financiële zelfredzaamheid van de muzieksector 
Als de muzieksector financieel zelfredzaam is, kan hij ook zelf in talentontwikkeling gaan 
investeren. Deze zelfredzaamheid kan beïnvloed worden door fiscale of sociaalrechtelijke 
maatregelen. Denken we maar aan de btw-verlagingen in andere sectoren om de eco-
nomie opnieuw aan te zwengelen.

Uiteraard zijn er ook heel wat maatregelen te bedenken ten aanzien van artiesten als 
(startende) ondernemers. Vooral in de beginfase is het voor heel wat artiesten immers 
harken om de eindjes met alleen maar een muzikaal inkomen aan elkaar te knopen. Al 
te veel artiesten kunnen noodgedwongen niet volop voor de muziek gaan omdat er nu 
eenmaal brood op de plank moet komen, of omdat ze in het kader van het activerings-
beleid hun uitkering dreigen te verliezen als ze andere jobs niet aanvaarden. 

Selectiviteit bij de ondersteuning op lange termijn van artiesten
De overheid moet durven te kiezen: het heeft geen zin om zoveel mogelijk gegadigden 
tevreden te stellen. Enkel talent dat originaliteit en professionalisme combineert, kan 
in ruime mate ondersteund worden. Less is more: het doorgroeipad kan slechts voor 
de allergrootste talenten geëffend worden. Dit vergt duidelijke beleidsopties, waarover 
ook onverbloemd gecommuniceerd wordt. Het beleid dient zich daarom meer dan ooit 
op continue basis te laten adviseren door deskundigen met ervaring in de sector en de 
(internationale) entertainmentindustrie.

uitbouw van een topmuzikantenbeleid (naar analogie van een topsportbeleid)
Naar analogie van het topsportbeleid kan een topmuzikantenbeleid zich concreet verta-
len in: een gestructureerde prospectiepolitiek, een geïnstitutionaliseerd doorgeven van 
kennis van (internationaal) toptalent aan nieuw toptalent en een professionele begelei-
ding en ondersteuning van dit toptalent. 

 1  In deze tekst bedoelen we met ‘talentontwikkeling’ de versterking van de absolute bovenlaag en niet de brede 

en laagdrempelige ontwikkeling artistieke gaves (muzische vorming). 

 2  Cultuurkijker, cultuurparticipatie in breedbeeld, eerste analyses van de survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 

2003-2004, John Lievens, Hans Waege.

 3  Op 1 januari 2007 waren er 76.342 leerlingen ingeschreven voor muzieklessen in het DKO.

 4  Uit het onderzoek van Deboodt uit 2006 bleek dat 22,3 procent van de professionele popmuzikanten nooit 

muziekschool had gevolgd, 68,6 procent deed de muziekschool uit en 8,3 procent haalde een diploma van het 

conservatorium.

 5  Toespraak minister Vandenbroucke op de Dag van het DKO, 2006. 

 BRON: http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/toespraak/060427-dko.htm. 

 6  Dit werd uitvoerig beschreven in de thesis van Dries Vanherwegen: http://www.poppunt.be/popinfo/onder-

zoek/article.jsp?id=4140 
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Stand van zaken: 

een bloeiende sector op zoek naar structurele en duurzame groei 
Internationaliseren is voor de muzieksector van levensnoodzakelijk belang. Op artistiek 
vlak zorgt dit ervoor dat kwalitatieve producties naar een echt internationaal niveau kun-
nen doorgroeien. En op economisch en financieel vlak vergroot dit de overlevingskansen 
voor groepen omdat ze meer speelkansen krijgen en hun afzetmarkt vergroten.
De voorbije tien jaar werden binnen het Vlaamse muziekbeleid en later het kunstenbe-
leid  heel wat inspanningen gedaan om de muzieksector internationaal meer en beter te 
ondersteunen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de structurele ondersteuning van groe-
pen en ensembles, van muziekclubs, concertorganisaties en alternatieve management-
kantoren en de punctuele tussenkomsten voor reis- en verblijfskosten en internationale 
projecten. 

De overheid voert ook een ruim ondersteuningsbeleid voor amateurmuzikanten en pro-
fessionelen in heel wat genres, met als resultaat een levendige muzieksector die heel 
wat groepen groeikansen biedt. En net daarin schuilt de uitdaging voor de toekomst: 
andere (Europese) landen kiezen in hun ondersteuningsbeleid voor een piramidemodel. 
De brede basis krijgt alle kansen, terwijl een topsegment écht internationaal excelleert 
en daarvoor voldoende ondersteund en gepromoot wordt.
De Vlaamse muzieksector blijft ook vandaag nog gedreven en creatief naar internatio-
nale mogelijkheden zoeken. Af en toe zijn er mooie en relevante internationale succes-
sen. De ambitie voor de toekomst is om deze meevallers om te zetten in een duurzame 
en structurele werking. 

aandachtSpunten:

een internationaal groeikader 
In een internationale werking kunnen grosso modo drie niveaus onderscheiden worden: 

de presentatie van kwalitatieve producten, het verkennen van een potentiële buiten-
landse markt en de aanwezigheid op die markt. Deze drie niveaus zijn niet per definitie 
te doorlopen niveaus, maar mogelijke stapstenen. Om toptalent te kunnen ontwikkelen 
is het wel noodzakelijk dat deze drie niveaus bestaan én doorlopen kunnen worden.

de presentatie van kwalitatieve producten
De minimale vereiste om een productie internationaal voor te stellen, is dat het product 
oorspronkelijk is, of met andere woorden: voldoende uniek, gedurfd, origineel en kwali-
tatief hoogstaand. Deze internationale ‘voorstelling’ is mogelijk op verschillende manie-
ren. Denk maar aan: showcasefestivals, internationale coproducties, uitwisselingsprojec-
ten en internationale samenwerkingsverbanden. 

Op dit ogenblik zijn dergelijke initiatieven onder meer mogelijk door de punctuele tus-
senkomsten voor reis- en verblijfsonkosten in het buitenland. De muziekindustrie nodigt 
muzikanten en ensembles ook vaak uit voor buitenlandse showcases. De muzikant of het 
ensemble krijgt op die manier de mogelijkheid om zijn creatie te tonen aan een buiten-
lands publiek en af te toetsen of er voor zijn product interesse bestaat. Zo kan er een 
eerste basis gelegd worden om de internationale markt te verkennen. 
Een belangrijke randbemerking: interesse voor onze muziekproductie mag niet alleen 
financieel-economisch bekeken worden. Ook parameters als ‘vernieuwend’ en ‘indruk-
wekkend op artistiek gebied’ zonder direct aansluiting te vinden bij een breed markt-
mechanisme, zijn hier relevant, net als het uitdragen van de culturele eigenheid en dus 
diversiteit. 

het verkennen van een potentiële markt
Muzikanten en ensembles met internationale ambities die over een kwalitatief product 
beschikken, moeten de mogelijkheid krijgen om buitenlandse markten te verkennen en 
na te gaan of ze er een publiek kunnen aanspreken en via kleinere tours hun product op 
de markt brengen. Professionele zakelijke omkadering is hier een eerste vereiste. 
Op dit niveau is het onderzoek naar de grenzen van de rendabiliteit van een ensemble 
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aan de orde. Op het einde van dit traject moet duidelijk zijn wat de investering in het 
toekomstverhaal van de groep zal zijn en hoeveel van die investering door de privésector 
en/of door de overheid gedragen zal worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
groep, met ondersteuning van een label of boekingskantoor, in een clubcircuit goedlo-
pende concerten speelt, maar dat de overheid nog steeds bijdraagt in de kostprijs van de 
internationele werking van de groep.

uitbouwen van een buitenlandverhaal
Voet aan de grond krijgen in het buitenland vergt naast een tijdsinvestering ook financi-
ele middelen. En net daar wringt op dit moment het schoentje. Het is niet evident om 
zo’n investering op korte termijn terug te verdienen en de ondersteuningsvormen lijken 
nu onvoldoende. Daarnaast is het ook belangrijk om in een internationaal netwerk bui-
tenlandse bands/muzikanten naar Vlaanderen/België te brengen en hen daar gedeeltelijk 
in te ondersteunen.
Niet elke muzikant moet zomaar een internationale ondersteuning krijgen. Het is belang-
rijk dat een groep een duidelijk plan voorlegt met de concrete doelstellingen en binnen 
welke termijn ze die willen realiseren. Internationale plannen van een groep staan nooit 
op zich, maar moeten kaderen binnen het gehele discours van een groep. In samenspraak 
met de sector en de overheid moeten hiervoor duidelijke criteria worden vooropgesteld, 
onder meer op het vlak van zakelijke en juridische ondersteuning, zodat voor een onder-
steuning kan worden gekozen die past binnen het groeitraject van de groep.

vooRStellen:

de sector moet zich duidelijker profileren in het buitenland
De verschillende netwerken rond steunpunten, onderzoeksinstellingen en binnen de mu-
ziekindustrie moeten maximaal benut worden zodat kennis en ervaring kan doorstromen 
tot bij de artiest. Dit kan hem helpen bij het uitbouwen van zijn internationaal verhaal.
Bij de presentatie van kwalitatieve, oorspronkelijke producten is het belangrijk om een 
beroep te doen op buitenlandse promotoren. De muzieksector moet deelnemen aan 
buitenlandse missies of roadshows organiseren in het buitenland, met een focus op de 
creatieve industrie. We denken dan aan: boeken, stripverhalen, games, films, muziek, 
mode, design... Bij het bezoek van buitenlandse missies in België/Vlaanderen kan de sec-
tor kleine showcases organiseren met Belgian/Flemish finest musicians.
De (internationale) bekendheid van een aantal Belgische muzikanten of muziekprofes-
sionelen – namen als René Jacobs, Capilla Flamenca, Herman Schueremans, Philippe 
Herreweghe, Arno of Gerard Mortier – moet worden ingezet om jong en beloftevol 
talent in Vlaanderen een eerste springplank te bieden in het buitenland.

het verhogen van de budgetten voor de punctuele tussenkomsten voor reis- en 
verblijfskosten voor de gehele muzieksector
Deze budgetten zijn een belangrijke vorm van ondersteuning voor de eerste fase in de 
uitbouw van een buitenlands verhaal: voor een deel van de muzieksector – de pop- en 
rocksector – zijn ze zowat de enig mogelijke vorm van overheidssteun. Bovendien gaat 
het hier om een terugbetaling van gemaakte (investerings)kosten, en niet om enige vorm 
van verloning.
Voor de muzieksector ging het in 2008 om 190.860 euro, waarvan 90.000 euro voor de 
pop- en rocksector. Alleen zijn er te weinig middelen om op alle aanvragen in te gaan 
en krijgen aanvragen in de laatste maanden van het jaar bijna nooit een kans omdat het 
budget al werd besteed.
Binnen de amateurkunsten bedroeg de totale tussenkomst in buitenlandse reiskosten 
136.719,19 euro, waarvan ongeveer 56.000 euro ging naar muzikanten en muziekorga-
nisaties.

het verhogen van de subsidies voor de internationalisering van de muzieksector 
en een grotere duidelijkheid over de financiering van internationale projecten
Bij het vastleggen van de structurele subsidie-enveloppen moet rekening gehouden 
worden met de internationale potentie en ambitie van de gezelschappen, groepen en 
ensembles. Er zouden ook op projectmatig vlak meer middelen ter beschikking moeten 
zijn, terwijl de transparantie en uitvoeringssnelheid van deze ondersteuningsvorm moet 
worden geoptimaliseerd: op dit moment is het vaak onduidelijk hoeveel middelen er via 
welke weg aangevraagd kunnen worden. Bij bepaalde tussenkomsten is het onduidelijk 
of er bij een aanvraag later op het jaar nog wel voldoende middelen voorhanden zullen 
zijn. Voor andere tussenkomsten zijn de criteria niet altijd even helder. 
Voor de amateurkunsten werd in 2008 85.500 euro van de totale internationale subsidie 
voor internationale projecten uitbetaald aan muziekprojecten. Het gaat dan hoofdzakelijk 
over de deelname aan internationale festivals. De totale uitgave voor de internationale 
projecten bedroeg 220.600,69 euro.

het doorvoeren van het belastingskrediet voor de muziekindustrie
Het Muziekplatform pleit voor een verruiming en optimalisatie van het concept Tax shel-
ter. Om beter te beantwoorden aan de noden en de realiteit van de sector, zou deze 
verruiming de volgende vorm moeten aannemen:
- Een belastingskrediet voor bedrijven die onder bepaalde voorwaarden investeren in 
de productie van muziek op basis van cultuur of onderzoek en ontwikkeling. Dit zou de 
investering in nieuw talent stimuleren, kwaliteit garanderen en de culturele diversiteit 
waarborgen. Deze maatregel bestaat al in Frankrijk en Italië.
- De mogelijkheid voor vzw’s om personen en ondernemingen die investeren in de vzw 
een attest te geven dat hen het recht geeft om gebruik te maken van de Tax shelter, of 
de uitwerking van een systeem naar analogie met de Winwinlening op Vlaams niveau.
- Een uitbreiding van de interpretatie van de culturele producten die in aanmerking 
komen voor de Tax shelter. Ook het opzetten van tournees, producties, festivals, creatie-
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opdrachten of zelfs infrastructuurontwikkeling moeten hiervoor in aanmerking komen. 
Dit zal de inbreng van privékapitaal in de sector stimuleren.

het investeren van risicokapitaal in buitenlandse muziekclubs/zalen
De Waalse Gemeenschap nam een participatie in een Parijse clubzaal, met als return 
twintig concerten voor Waalse bands op jaarbasis. Misschien is dit wel een interessante 
manier om Vlaamse groepen meer kansen te bieden in een aantal belangrijke steden als 
Berlijn, Parijs of Madrid?

het bemannen van ‘muziekcellen’ in het buitenland
Voor de uitbouw van een gedegen buitenlandverhaal is een infrastructuur ter plekke 
nodig. Tastbare resultaten zijn maar haalbaar als een aantal cruciale succesfactoren in het 
buitenland op elkaar afgestemd worden: een releaseplan op lange termijn, een degelijke 
distributie en dito promotionele en marketingondersteuning, een efficiënte tourplan-
ning. Dat allemaal uitbouwen kan onmogelijk (alleen) vanuit eigen land en via Muziek-
centrum Vlaanderen. 

Het Muziekplatform pleit er daarom voor om op een aantal plaatsen in de mondiale 
industrie die cruciaal zijn voor succes op internationale schaal (Londen, New York, Parijs, 
Berlijn), cellen op te zetten. Deze moeten worden bemand door enerzijds een Vlaming 
die bekend is met het Vlaamse veld en anderzijds een local die bekend is met de industrie 
ter plekke. Deze cellen moeten contact leggen met het plaatselijke netwerk van belang-
rijke muziekactoren en zo een internationaal cultuurnetwerk mee vormgeven. Zij kunnen 
aanleunen bij of werken vanuit de nu al aanwezige Vlaamse huizen in het buitenland en 
in relatie met Flanders Investment & Trade (FIT). Het moet om structureel maatwerk 
gaan: deze taken kunnen dus niet zonder meer in de generalistische werking van de 
Vlaamse huizen en FIT worden opgenomen. 
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Stand van zaken:

een elementaire bouwsteen
Voor een bloeiende muzieksector is een goed uitgebouwde muziekinfrastructuur een 
essentiële schakel. Infrastructuur die een muzikant de ruimte geeft om te werken, maar 
ook infrastructuur die een ontmoeting tussen publiek en muzikant mogelijk maakt: van 
muziekcafés over jeugdhuizen en cultuurcentra tot concertzalen en festivals. Dit is een 
elementaire bouwsteen voor een degelijk muziekbeleid: een goede infrastructuur is no-
dig voor de creatie, productie en presentatie, maar evenzeer voor de ontwikkeling van 
educatieve activiteiten. Elementen die stuk voor stuk van wezenlijk belang zijn in het hele 
muziekproces.

een goede werkplek: geen evidentie
Het is voor een muzikant op dit moment geen evidentie om een goede repetitieruimte 
te vinden in Vlaanderen. Er is dus toch nog een groot gebrek aan repetitieruimtes, al 
zijn er de voorbije jaren heel wat bijgekomen, hoofdzakelijk onder impuls van de jeugd-
diensten. Een bevraging bij ongeveer duizend muzikanten uitgevoerd door vzw Repeti-
tieruimtes (in samenwerking met Poppunt en Muziekcentrum Vlaanderen) toont aan dat 
nog steeds 60 procent van de muzikanten in Vlaanderen op zoek is naar een geschikte 
werkplek. De meeste muzikanten repeteren daarom thuis, vaak in een ruimte die daar 
niet speciaal voor ingericht is – dus zonder voldoende isolatie en met een minder goede 
akoestiek. De belangrijkste reden om een nieuwe ruimte te zoeken is dat de beschikbare 
ruimte te klein of ongeschikt is. 

ontmoetingsplek voor publiek en muzikant
Muziekcafés, cultuurcentra, concertzalen en festivals bieden heel wat muzikanten een 
podium. Hoeveel het er juist zijn en hoeveel concerten er jaarlijks op al die podia plaats-
vinden, is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. Cijfermateriaal voor Vlaanderen 
kunnen we enkel vinden via Kwarts.be.

Heel wat muzikanten zetten hun eerste stappen op een podium in een muziekcafé, een 
jeugdhuis, een kerk of kapel, of zelfs een parochiaal centrum. Deze locaties – het zoge-
naamde instapcircuit – spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van muzikale creaties 
voor een breder publiek. Het zijn vaak de eerste plekken waar de muzikant zich bloot-
geeft aan een publiek. Deze podia bieden voor heel wat muzikanten de laagdrempelige 
mogelijkheid om al dan niet in eigen beheer een concert te organiseren. 
Binnen de pop- en rocksector spelen de muziekclubs een belangrijke rol. Voor veel jon-
geren is een bezoek aan een club (en ook een festival) een eerste stap over de drempel 
van een cultuurgebouw. Clubs zijn ook een ontmoetingsplaats voor muzikanten die er 
een heel traject kunnen doorlopen: van de eerste workshop en wekelijkse repetities tot 
uiteindelijk een eerste concert op het podium. Heel wat muziekclubs hebben naast hun 
receptieve concertwerking dan ook een impulsfunctie, ondersteunen muzikanten via PA-
repetities en zetten – al dan niet in samenwerking met andere spelers – een educatieve 
werking op. 

Parallel aan het clubcircuit zijn de concertzalen veel meer dan enkel een locatie waar 
muziek in contact komt met het publiek. Vaak vinden ook hier omkaderende activiteiten 
plaats, zoals inleidingen of educatieve workshops. De concertzalen zorgen ook geregeld 
voor de ondersteuning van (professionele) muzikanten, onder meer via het aanbieden van 
residenties of de mogelijkheid van repetities. 
Muziekfestivals brengen jaarlijks miljoenen muziekliefhebbers samen en zijn daarom bij 
uitstek de plaats voor muzikanten om een nieuw publiek aan te trekken. Nieuwe produc-
ties worden er geïnitieerd, onverwachte samenwerkingsvormen gestimuleerd en door 
het samenbrengen van diverse artiesten en groepen is het een plaats als geen ander voor 
een muzikale kruisbestuiving. Hun (tijdelijke) locatie en de specifieke vergunningen die 
daarmee gepaard gaan, maken ook deel uit van de muziekinfrastructuur.
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uitdagingen:

extra initiatieven rond repetitieruimtes
Elke muzikant heeft dus nood aan een kwalitatieve werkplek waar hij aan zijn creatie kan 
werken. Afhankelijk van het genre moet de ruimte voldoen aan andere vereisten. Daar-
naast bepaalt het niveau van de muzikant de frequentie van repetities en de uitrusting 
die minimaal nodig is om op een degelijke manier te werken. Niet iedere muzikant heeft 
nood aan een volledig uitgeruste studio waar hij zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 in 
kan werken. Differentiatie is dus mogelijk, al blijft het uitgangspunt wel een kwalitatieve 
werkplek waar een muzikant ongestoord en zonder te storen kan werken.

Oplossingen hiervoor liggen in een beter gebruik van de bestaande culturele infrastruc-
tuur, een verdere samenwerking tussen onderwijs en de muzieksector op het vlak van het 
gebruik van klaslokalen, en de samenwerking met andere socioculturele organisaties.
In de ons omringende landen zijn ook een aantal voorbeelden te vinden van privé-initia-
tieven om het tekort aan repetitieruimtes op te vangen. Zo werd recent in Amsterdam 
een complex geopend met repetitieruimtes voor zowel professionelen als amateurs, 
maar ook met grotere ruimtes voor koren en grotere orkesten. In het complex bevinden 
zich ook een kleine clubzaal, een muziekwinkel en een cafetaria. 
Vzw Repetitieruimtes werkt de komende jaren aan een trajectbegeleiding rond re-
petitieruimtes voor muzikanten (alle genres), waarbij concreet advies op maat van de 
gemeente centraal staat. Ook een database met kwalitatieve en publiek toegankelijke 
repetitieruimtes in Vlaanderen wordt verder uitgebouwd en ontsloten. 

podia voor artiesten
Een groot Podiumonderzoek zou in Vlaanderen een beter beeld kunnen geven van het 
podiumlandschap. Ook een algemeen onderzoek naar concerten in Vlaanderen, waarbij 
ook de amateurkunsten aan bod komen, dringt zich op.

Respect voor ecologie
Respect voor het milieu is een grote uitdaging voor de sector, die al volop naar oplos-
singen zoekt voor ecologische problemen. Zo werken heel wat festivals aan hun eco-
logische voetafdruk en voeren daar, onder impuls van de federatie, een beleid dat veel 
verder gaat dan de wettelijke bepalingen. In de toekomst zal de hele muzieksector met 
nog heel wat ecologische uitdagingen worden geconfronteerd: verre verplaatsingen, de 
grote voetafdruk van evenementen…

vooRStellen aan de SectoR: 

het uitbouwen van samenwerkingsverbanden
De samenwerking binnen het clubcircuit kan als voorbeeld dienen voor een aantal an-
dere sectoren binnen het muziekveld. Zowel voor kleine podia als voor grote podia kan 

een nauwere samenwerking een grote meerwaarde bieden. Betere afspraken tussen de 
verschillende podia kan resulteren in een betere spreiding en is een noodzakelijke voor-
waarde om de muzikant binnen zijn persoonlijk groeitraject stappen te laten zetten. 

nood aan differentiatie
Niet elke muzikant moet op de grootste podia kunnen spelen, maar het is wel belangrijk 
dat muzikanten de mogelijkheden krijgen om binnen hun persoonlijke groeitraject op 
het juiste moment in de juiste zaal speelkansen te krijgen, en dat ze daarbij op een pro-
fessionele ondersteuning kunnen rekenen.

vooRStellen aan de oveRheden:

aandacht voor meer repetitieruimtes
Een duidelijke en overzichtelijke database met repetitieruimtes voor muzikanten in 
Vlaanderen is een belangrijke sleutel om muzikanten een goede werkplek aan te bieden. 
Een bijkomende impuls vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor meer kwalitatieve repeti-
tieruimtes voor muzikanten is ook meer dan welkom.

Ruimte voor professionalisering
Een goed uitgeruste infrastructuur moet op een professionele manier uitgebaat en on-
derhouden kunnen worden. Ook de toegankelijkheid en de kindvriendelijkheid van de in-
frastructuur is belangrijk. Vandaag moeten nog heel wat organisaties met te weinig mid-
delen werken, waardoor een professionele omkadering niet gegarandeerd kan worden. 
Er is nood aan een minimale blauwdruk om een duidelijk beeld te krijgen van de noden 
op het vlak van personeelsbezetting voor de muzikale infrastructuur in Vlaanderen. 

investeren in infrastructuur
Een groot Podiumonderzoek dringt zich op: dit onderzoek moet niet alleen een inventa-
ris maken van de bestaande infrastructuur, maar ook en vooral een visie uitwerken op de 
verhouding tussen de verschillende plekken en de rol van elk daarvan. Dit zou de overheid 
de inspiratie kunnen bieden om een investeringsbeleid in infrastructuur en de uitrusting 
van ruimtes te ontwikkelen. 
Aandachtspunten hierbij zijn de geluidsnormen en de preventie van geluidsoverlast en 
zelfs gehoorbeschadiging bij muzikanten en het publiek. De sector wil hier ook graag zijn 
verantwoordelijkheid nemen.

overleg met overheden
De beleidsverantwoordelijkheid voor infrastructuur zit op verschillende niveaus. Het is 
belangrijk dat de drie niveaus – het lokale, provinciale en Vlaamse – actief mee kunnen 
werken aan het wegwerken van de tekorten. Dit geldt ook voor de (soms tijdelijke) infra-
structuur van festivals. Een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende 
niveaus is hoognodig.

10



Stand van zaken: 

de media: van eenrichtings- naar tweerichtingsverkeer
Niet alleen de productie, exploitatie, distributie, consumptie en beleving van muziek on-
dergaan de verregaande impact van de digitale revolutie. Ook de media en de manier 
waarop zij met muziek omgaan, zijn aan een volledige transformatie bezig. Het media-
landschap is in vergelijking met een kwarteeuw geleden nog amper te herkennen. 

Twee grote trends kenmerken deze periode. De zenders en stations hebben zich sinds de 
jaren tachtig verveelvoudigd, zowel naast als binnen de klassieke openbare omroepen. 
Daarnaast hebben de nieuwe digitale vormen waarmee muziek naar de geïnteresseerde 
consument kan worden gebracht, voor een verregaande fragmentering gezorgd. 

Het kerngegeven in deze evoluties is het consacreren van de actieve rol van de luisteraar. 
Die zit niet langer passief voor de buis of aan de radio, maar kiest zelf wanneer en waar 
hij de media aangrijpt, of er zelf op ingrijpt. 

de relatievere rol van de media als gemeenschaps- of cultuurvormer
Het gevolg van die verveelvoudiging en fragmentering is paradoxaal genoeg dat de ge-
meenschaps- en cultuurvormende rol van de media steeds relatiever wordt. We staan 
vandaag heel ver af van een eendimensionale community waarin een duidelijke rangorde 
van de verschillende media valt te ontwaren. Consument en artiest moeten hun weg 
zoeken doorheen diverse, elkaar overlappende en doorkruisende kringen van entertain-
mentbeleving. Auteurs en uitvoerders hebben meer kansen dan ooit om gehoord en 
gezien te worden, alleen zorgen de verregaande formattering en fragmentering voor 
een versplintering van het potentiële publiek. 
En toch, de nieuwe media zijn here to stay, en hun verhouding tot de klassieke media is 
er een van ‘en/en’ in plaats van ‘of/of’. En dus moeten zowel de cultuurconsumenten als 
de artiesten gaandeweg een nieuw soort van mediageletterdheid verwerven.

Muziek als dienstmaagd van het merk
Muziek wordt door de klassieke zowel als de nieuwe media meer dan ooit aangegre-
pen als louter smeermiddel van het ‘product’. Het medium is merk geworden. Auteurs 
en uitvoerders – en zeker zij die aan de start van hun carrière staan – worden steeds 
meer gezien als inwisselbare leveranciers die zich maar moeten vergenoegen met de 
promotie die hen te beurt valt. Een artiest krijgt niet langer aandacht omdat hij iets te 
bieden heeft, maar omdat hij past in het profiel van een zender, omdat hij bereid is zich 
te conformeren aan het format van een programma of omdat hij genoegen neemt met 
een schamele vergoeding. De mediaspelers begeven zich zelfs op het auteursrechtelijke 
terrein: opdrachten tot muzikale creatie worden alleen nog verleend aan wie bereid is 
een aanzienlijk deel van zijn rechten aan de opdrachtgever af te staan. 

Intussen spannen vooral de klassieke media zich onvermoeibaar in om elk potentieel lid 
van hun publiek ter wille te zijn. De zucht naar uitbreiding van het marktaandeel leidt zo 
vanzelf tot de grootste gemene deler. Ze hoeden zich ervoor om nog smaakvormend 
te zijn: het vermaledijde ‘opvoedende’ karakter van weleer… Op vernieuwing gerichte 
nieuwe media zijn dan weer een contradictio in terminis, want zonder voldoende groot 
publiek ontberen ze (financiële) draagkracht. Aan de einder wenkt de totale nivellering. 
Of toch niet?

uitdagingen:

de openbare omroep als spiegel van een divers muzieklandschap
Het is voor het Muziekplatform een evidentie dat de openbare omroep op een zo om-
vattend mogelijke manier het rijke, (genre)diverse muzikale landschap moet weerspie-
gelen. Quota kunnen daarbij een middel zijn, maar ze zijn niet zaligmakend. En als ze 
moeten gelden voor de openbare omroep, waarom dan niet evenzeer voor de private 
omroepen? 
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De kernrol van de openbare omroep mag echter zeker niet worden overwoekerd of 
geneutraliseerd door de roep om quota. De allerbelangrijkste opdracht van de Vlaamse 
openbare radio en televisie blijft het ventileren van een dwarsdoorsnede van wat er aan 
betekenisvolle en verscheiden muziek leeft in de wereld, weliswaar met bijzondere aan-
dacht voor de Vlaamse muziek over het algemeen, zodat deze kansen krijgt om zich te 
ontwikkelen en zich kwalitatief aan internationale normen te meten.

de openbare omroep als gids
De medewerkers van de openbare omroep moeten meer dan ooit kritische keuzes dur-
ven te maken, gefundeerd op professionaliteit en vakkennis. Het moet tot de kerntaak 
van een openbare omroep behoren om zijn publiek als een soort van gids nieuwe ont-
dekkingen aan te reiken. De kans is reëel dat hij die functie gaat verwaarlozen vanuit de 
irreële zucht om alle mogelijke deelpubliekjes te behagen. 
De openbare omroep moet ook selectief durven te zijn en op basis van weloverwogen 
artistieke normen kwaliteitsniveaus aanhouden: de Vlaamse muzieksector heeft er alles 
bij te winnen dat voor inlandse artiesten de lat gelijk ligt. Dat kan alleen maar de – soms 
al te bescheiden – ambities stimuleren. 

Tevens pleiten we ervoor dat wezenlijke polemieken en nuancerende kritische benade-
ringen in de kunst- en cultuurverslaggeving hun terechte plek in de media heroveren. 
Deze verzuchting gaat overigens niet enkel op voor de VRT, maar ook voor de commer-
ciële omroepen en de gedrukte media. 
Het Muziekplatform roept verder de VRT op om de dialoog over het muziekbeleid op 
de diverse netten te bestendigen en te intensifiëren. Een aspect dat daarbij bijzondere 
aandacht verdient, is de nagenoeg volledig verdwenen rol van de VRT als partner bij het 
initiëren van producties/opnamen, genre ‘De IJslandsuite’. De openbare omroep moet 
deze rol opnieuw op zich nemen als onderdeel van zijn publieke opdracht.

het internet: niet louter en alleen voordelen
Tegenover de stelling dat het internet niets dan zegeningen met zich meebrengt en dat 
de klassieke mediabeleving afgedaan heeft, passen de grootste argwaan en behoed-
zaamheid. Nogal wat partijen – denk maar aan grootdistributeurs, telecombedrijven, 
netwerksites – hebben er natuurlijk alle voordeel bij om dit zo voor te stellen. In die hoek 
vormt zich de grootmacht die in de toekomst de voornaamste tegenspeler van artiesten 
zal worden, en die zich als logistiek onmisbaar geworden doorgeefluik in een economisch 
dominante positie heeft gewurmd. In sommige gevallen zelfs geheel ten koste van de 
rechten van auteurs, uitvoerders, producenten, uitgevers en andere rechthebbenden... 

De mythe dat elke artiest zich langs digitale weg rechtstreeks van een publiek kan ver-
zekeren, mag al lang doorprikt heten: door de veelheid aan en de democratisering van 
muzikale productie- en verspreidingsmiddelen is het net ontzettend veel moeilijker dan 
vroeger ‘to stand out from the crowd’. De artiest wordt voor promotie en marketing 
vaak op zichzelf teruggeworpen en ziet door het bos de bomen niet meer. Ondertus-

sen dreigen heel wat eerbare premissen te worden opgeofferd aan de almacht van de 
consument. De effecten daarvan op lange termijn zouden wel eens desastreus kunnen 
blijken.

zet de digitale revolutie zich voort?
Zal het verschuivende consumptie- en belevingsgedrag effectief in beweging blijven? Of 
zal de digitale revolutie binnen afzienbare tijd verstillen en afkoelen? En worden de con-
sumenten opnieuw vragende partij voor vuurtorenwachters – misschien andere dan de 
oude – die hen doorheen de veelheid aan platformen, fora en muzikale uitingen leiden? 
Nu duikt om het uur wel een nieuw businessmodel op en wordt verwacht van auteurs, 
uitvoerders en andere rechthebbenden dat ze zich stante pede plooien naar de grillen 
van de markt. Maar die is net oneindig volatiel. 

In afwachting van enige ‘verkoeling’ van het terrein wordt ondertussen al te veel op-
geofferd aan de valse notie dat muziek uit de kraan komt en dat de consument overal, 
op elk moment en vooral gratis zijn honger naar entertainment mag bevredigen. Het 
risico is immens dat de sector daardoor afsterft en dat de middelen van bestaan voor de 
belangrijkste pool, namelijk de creatieve krachten, stelselmatig uit eigen land en markt 
worden weggezogen. 

De Vlaamse mediapolitiek heeft impact op de toekomst van een hele sector: zullen de 
komende generaties Vlaamse muziekmakers het nog aantrekkelijk vinden om van muziek 
hun beroep te maken of zijn (blijven?) ze tevreden met een gelukzalig amateurisme?
  

vooRStellen aan de vlaaMSe oveRheid:

Respect voor de kerntaken van de openbare omroep
De Vlaamse overheid moet erop toezien dat de openbare omroep zijn kerntaken naar 
behoren blijft vervullen en dat deze niet vervalt in reflexen die worden ingegeven door 
een commerciële concurrentie- of dadendrang of door de obsessie voor kijkcijfers. De 
openbare omroep is bewaker van de culturele diversiteit en moet dat blijven. 

een omzichtige toepassing van quota
Quota voor muziek van Vlaamse origine moeten omzichtig worden toegepast, niet alleen 
voor de openbare maar ook voor de private omroepen. Voor beide kan gedacht worden 
aan een mix van weloverwogen quota en alternatieve incentives. Ook de beheersmaat-
schappijen van auteurs- en nevenrechten kunnen hier een rol spelen door bijvoorbeeld 
een deel van hun werkingsmiddelen aan te wenden om het spelen van muziek van lokale 
artiesten en auteurs te stimuleren.

Sensibilisatie van artiesten én consumenten 
De overheid moet erop toezien dat er voldoende middelen gaan – via reeds bestaande 
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of daar specifiek op toegespitste kanalen – naar de sensibilisatie van artiesten voor het 
opstellen van professionele promotie-, marketing- en communicatiestrategieën.
Er moeten via onderwijs, kunstonderwijs en jeugdwerking ook voldoende overheidsmid-
delen ter beschikking zijn om de jonge consument te sensibiliseren voor de veelheid aan 
inspanningen die worden geleverd om te komen tot een artistieke creatie. Deze creatie 
is van nature kwetsbaar en kan maar blijven voortbestaan bij de gratie van het respect 
dat het publiek ervoor toont.

een correcte vergoeding van artiesten
De overheid moet de media ertoe aanzetten om de artiesten die zij engageren en van 
wiens werken/prestaties zij gebruikmaken, op een wettelijke, correcte en marktconfor-
me wijze te vergoeden. Er moeten regels worden uitgewerkt die het media verbieden 
om, hetzij structureel hetzij ad hoc, de rechten van artiesten af te romen door misbruik 
te maken van een machtspositie. 

De overheid moet erop toezien dat media, van welke aard dan ook, geen machtsposities 
verwerven die hen in staat stellen het doorgeven van werken of prestaties afhankelijk te 
maken van financiële bijdragen van de rechthebbenden. Er moet dus een strikte schei-
ding bestaan tussen de mediatieke verspreiding van muziek en de exploitatie daarvan.
Deze regelgeving kan de Vlaamse overheid uitwerken binnen het mediadecreet, met 
andere woorden buiten alle federale bevoegdheden om.

Ruimte voor innovatie
De overheid moet in haar mediabeleid voldoende ruimte scheppen voor avontuurlijke, 
niet-commerciële en gemeenschapsvormende initiatieven. Die zouden voldoende mid-
delen moeten krijgen om te groeien en zich een plaats te verwerven in het medialand-
schap. 
In haar wetenschaps- en technologiebeleid moet de overheid voldoende aandacht be-
steden aan initiatieven die inspelen op de nieuwe digitale ontwikkelingen. De nieuwe 
vormen van muziekverspreiding bieden immers ook kansen voor de Vlaamse artistieke 
en economische gemeenschap. Daarom moet het beleid de innovatie, het onderzoek 
en de ontwikkeling van veranderende belevingsvormen (zie bijvoorbeeld het taggen van 
muziek) en communicatiekanalen (zoals internetradio, blogs en urban radios) stimuleren. 
Technologische meerwaarde én respect voor de rechthebbenden dienen daarbij als cri-
teria voorop te worden gesteld.

Respect voor de regelgeving
De Vlaamse overheid moet haar aanhankelijkheid belijden aan de auteurs- en nevenrech-
telijke regelgeving die media in acht moeten nemen, ook al is die regelgeving federaal. 
Zij dient alle spelers in het veld daar ten strengste aan te houden en moet deze regels 
uiteraard ook zelf naleven. 
Niet in het minst moet de overheid beseffen dat haar cultuur- en mediapolitiek een ver-
regaande invloed heeft op een sector met een grote economische impact. 

vooRStellen aan de SectoR:

Media-aandacht geen doel op zich
Niet alle media-aandacht, ten koste van welke return dan ook, is goede media-aandacht. 
Exposure moet trefzeker zijn: indien men daarvoor moet inleveren op het vlak van iden-
titeit, artistieke integriteit of vergoeding, verstoort hij het level playing field binnen de 
sector en raken vernieuwing en avontuur in de verdrukking. 

artistieke creatie blijft de bron
Media zijn er dankzij de artistieke creatie, en niet omgekeerd. Zonder content geen zen-
ders, distributieplatformen of YouTubes. Het ‘medium’ hoeft dus niet noodzakelijk ‘the 
message’ te zijn. Dit is en blijft een geruststellende uitgangspositie, maar de sector mag 
deze niet verkwanselen door gebrek aan moed en zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat 
hij het hoofd koel houdt bij de snel wisselende veranderingen in het mediatieke land-
schap en zich daardoor niet laat opbranden, noch onder impuls van het publiek, noch 
onder impuls van de overheid.
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Stand van zaken:

Muziekeducatie als katalysator voor persoonlijkheidsontwikkeling 
Muziekeducatie biedt onomstotelijk een meerwaarde voor de ontwikkeling van de mens. 
Niemand stelt de absolute noodzaak van lichamelijke opvoeding voor de evenwichtige 
ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid in vraag (mens sana in corpore sano). Zo 
stimuleert muziek eveneens niet enkel de psychische gezondheid, maar ook de ontwik-
keling van maatschappelijke, cognitieve en emotionele vaardigheden. 
Mensen zoveel mogelijk aanzetten tot het ervaren en zelfs het beoefenen van muziek, 
gebeurt best in een zo vroeg mogelijk stadium en is een blijvend aandachtspunt doorheen 
de verdere ontwikkeling van ieder individu. Muziek verdient daarom een volwaardige 
plaats in de maatschappij en mag niet gezien worden als een vrijblijvende vrijetijdsbeste-
ding. De beleidsvoerders, opvoeders, leerkrachten, ouders en het hele maatschappelijke 
leven moeten zich hiervan bewust zijn. Actief sensibiliseren blijft noodzakelijk. 
Wie muziekeducatie een belangrijke plaats toedicht, moet natuurlijk aandacht hebben 
voor de opleiding van muzikanten. Deze opleidingen moeten beter afgestemd worden 
op de behoeften van de muzieksector. 

uitdagingen:

een goed muzikaal begin: een must voor elk kind 
In de leeftijdgroep van 0 tot 2,5 jaar bestaat er op het vlak van de muziekeducatie zo 
goed als geen aanbod in de begeleiding van ouders en personeelsleden van crèches. 
Nochtans is deze begeleiding van wezenlijk belang voor de emotionele, maatschappelijke 
en intellectuele ontwikkeling van elk kind.
Al in de kleuterklas wordt de latente aanleg tot kunstzinnige basisvaardigheden van kin-
deren (beweging, muziek, toneel) uitgetest. Hier kan verder op ingegaan worden in het 
basisonderwijs, al naargelang de specifieke aanleg van elk kind. Ook kinderen die op mu-

zikaal vlak minder getalenteerd zijn, zullen daardoor een blijvende impressie overhouden 
aan muziek en dit een plaats kunnen geven in hun leefwereld.
Binnen het secundair onderwijs is er op dit moment geen duidelijke lijn in de muziek-
opleidingen. Soms is er geen muzikale opvoeding, soms begint die pas vanaf het hoger 
secundair. In andere gevallen is er wel muzikale opvoeding vanaf het lager secundair, maar 
is de opleiding niet afgestemd op de leeftijdsgroep. Het onderwijs heeft ook de opdracht 
om jongeren wegwijs te maken in de hedendaagse muziekcultuur: kritisch omgaan met 
de artistieke, sociale, economische en commerciële aspecten van onze muziek is, zeker 
voor jongeren, niet vanzelfsprekend. 

Muzische basisvorming – het leren en assimileren van de muziektaal, leren luisteren en 
stemhygiëne – zou niet de taak van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) moeten zijn, maar 
van het basis- en secundair onderwijs. Doordat de aandacht voor deze vaardigheden in 
het basisonderwijs bijna volledig verdwenen is, wordt er te veel gevraagd van het DKO. 
Het DKO is bovendien volledig gericht op de vrije tijd, waardoor een grote groep leerlin-
gen nooit enige muzikale opvoeding geniet. Een betere aansluiting van het DKO bij het 
leerplichtonderwijs kan hieraan verhelpen. 

nood aan muzikale expertise in de lerarenopleiding 
Vroeger was het uitgangspunt dat de opleiding van leerkrachten voor de basisschool een 
basisopleiding voor iedereen moest zijn, maar deze eis is vandaag in de meeste gevallen 
niet meer aan de orde. Het gevolg is dat steeds meer leerkrachten afstuderen zonder 
enige muzikale basis. Dit resulteert te vaak in een bijzonder zwakke invulling van de mu-
zikale eindtermen in het leerdomein muzische vorming.
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het hogere muziekonderwijs: een voorzichtige verruiming van het aanbod
De hogescholen waar muziekopleidingen gegeven worden, bouwen mogelijkheden uit om 
studenten veel breder op te leiden: door het aanbieden van keuzevakken en het gebruik 
van een creditsysteem beschikt de individuele student er over een grote keuzevrijheid. Hij 
krijgt ook de kans om zich te oriënteren op andere sectoren. Denk maar aan de master 
muziek(ped)agogie aan het Conservatorium van Antwerpen. Deze evolutie is echter pril en 
het is nog niet mogelijk de precieze impact ervan op de sector waar te nemen. 
Op universitair niveau blijft de interesse voor muziekeducatie binnen de opleidingen 
muziekwetenschappen en de opleiding pedagogische wetenschappen beperkt tot een 
theoretisch en afstandelijk discours. Nochtans bestaat op de universiteit zeker de moge-
lijkheid om gedegen onderzoek te voeren naar het beter pedagogisch onderbouwen van 
het muziekonderwijs.

nood aan goed opgeleide jonge muzikanten 
met een ruime kijk op de muziekcultuur
Muziekopleidingen moeten muzikanten vormen met een brede kijk op de muziekcultuur 
van vandaag. Naast de zuiver artistieke inhoud en vaardigheden moeten de opleidingen 
daarom ook aandacht besteden aan de sociale, pedagogische, economische en commer-
ciële aspecten van de muziekcultuur. 
De hogere muziekopleidingen moeten topkwaliteit nastreven. De artistieke vaardighe-
den die muzikanten in het hogere kunstonderwijs verwerven, moeten hen in staat stellen 
om probleemloos aan de slag te kunnen bij de Vlaamse orkesten en ensembles. 

Muziekeducatie: te weinig aandacht voor bijzondere doelgroepen 
uit de samenleving
Lagere sociale klassen participeren veel minder in het (kunst)onderwijs: de sociale bar-
rière blijft ondanks tal van waardevolle inspanningen groot. 
Bovendien vertrekt het overgrote deel van het formele en informele muziekeducatieve 
aanbod vanuit een westerse muziekbeleving, wat snel een culturele barrière vormt voor 
jongeren met andere culturele achtergronden en kansarmen. 
Voor de muziekeducatie van mensen met een handicap is er een grote nood aan mensen 
met een gespecialiseerde opleiding. 

Muziekeducatieve organisaties kampen met een gebrek aan tijd en geld
De muziekeducatieve organisaties hebben dikwijls heel veel expertise in huis, maar kam-
pen met een gebrek aan middelen voor het ontwikkelen van producties. De opvolging 
van lopende projecten verloopt prima, doch de tijd en het geld ontbreken om voldoende 
nieuwe kwaliteitsvolle projecten te ontwikkelen.
De muziekclubs opereren meestal in de vrije tijd. Afhankelijk van het soort muziekclub 
programmeren zij enkel een concertaanbod of geven ze ook educatieve lessen. De mu-
ziekclubs spelen hiermee in op een lacune in het muziekeducatieve landschap. Jongeren 
volgen immers vaak niet alleen les, ze keren ook naar de muziekclub terug om er te 
repeteren of een band op te richten. 

Meer aandacht voor de amateurkunsten
Het departement Onderwijs houdt in zijn beleidsplanning te weinig rekening met de 
amateurkunsten. Gelukkig wordt de relatie met het DKO momenteel opengetrokken. 
De amateurorganisaties kunnen immers bestaande hiaten binnen het onderwijs opvullen. 
Een actieve wisselwerking tussen de amateurkunsten, het leerplichtonderwijs, het DKO 
en de professionele sector is daarom noodzakelijk. 

de sociaal-culturele sector en muziek: een boeiende kruisbestuiving
Jeugdwerkorganisaties richten zich grotendeels op de vrije tijd van jongeren, waarin 
ze deze met cultuur en kunst in contact brengen. Dat kan gaan van producties over 
workshops tot het organiseren van concerten en festivals of het ter beschikking stellen 
van repetitieruimtes. Soms injecteren ze ook scholen met hun projecten, waardoor ze 
jongeren op een eigentijdse manier in contact brengen met muziek. 
Verschillende kunsteducatieve organisaties kunnen een beroep doen op het lokale cul-
tuurbeleid en het participatiedecreet. Heel wat volwassenenorganisaties hebben een 
vormingsaanbod dat inspeelt op muziekbeleving, en dan zowel passief als actief. Het so-
ciocultureel werk kan zijn expertise op muzikaal gebied nog vergroten door gezamenlijke 
projecten te organiseren met de muzieksector. 

de groei van de muziek- en kunsteducatieve organisaties
Naast het gesubsidieerde onderwijs en de gesubsidieerde culturele sector bestaan er nog 
diverse alternatieve muziekopleidingen en plaatselijke en regionale initiatieven die geen 
of slechts heel beperkt een beroep doen op een overheid. Denk maar aan de jeugd-
ateliers. Het gaat hier om zowel commerciële als semicommerciële organisaties, of om 
specifieke instrumentale groepen die zich niet willen structureren. 

vooRStellen:

de integratie van muziek in het basisonderwijs
Een goede integratie in het basisonderwijs is de sleutel tot een toekomstgerichte mu-
ziekeducatie. Muziek maakt deel uit van onze essentiële artistieke vaardigheden, dus moet 
elke leerkracht over muzikale basisvaardigheden beschikken die tijdens elke les aan bod 
kunnen komen. Muziekeducatieve organisaties kunnen de kloof tussen leerkrachten en 
kinderen dichtrijden door het opzetten van grotere projecten, het inrichten van actieve 
workshops, het geven van klas- en schoolconcerten en het begeleiden van leerkrachten 
in langlopende trajecten.

eenduidige muzikale eindtermen in het secundair onderwijs
De huidige eindtermen voor muziek in het secundair onderwijs verschillen enorm over 
de onderwijsnetten heen. Een eenvormige aanpak met aandacht voor alle aspecten van 
de muziekcultuur is gewenst. Het Muziekplatform dringt erop aan dat in de eindtermen 
alle aspecten van de muziekcultuur aan bod komen. 
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Begeleiding van toptalent
Het Muziekplatform vraagt om de ontwikkeling van een systeem te overwegen om ‘top-
talent’ vanaf heel jonge leeftijd op te sporen, zoals bij topsporters. Tegelijk moeten in-
strumenten ontwikkeld worden om deze toekomstige topmuzikanten te begeleiden en 
te ondersteunen. 

een optimalisatie van de wisselwerking tussen het leerplichtonderwijs 
en het deeltijds kunstonderwijs
De ontwikkeling van het muzische netwerk zoals voorgesteld in het rapport
Verbreding/Verdieping en de concretisering van het concept ‘Brede School’, kan de wis-
selwerking tussen het leerplichtonderwijs en het DKO optimaliseren. De belangrijkste 
taak van het deeltijds kunstonderwijs moet intussen het aanbod van een gespecialiseerd 
instrumentaal en vocaal onderricht blijven. 

een uitbreiding en uitdieping van het hogere muziekonderwijs
Een algemene opleiding rond pedagogische en artistieke vaardigheden moet een plaats 
krijgen binnen hogescholen. Een uitbreiding van de opleiding voor kunsteducatie is ook 
noodzakelijk, zodat afgestudeerden met een grotere expertise het werkveld kunnen in-
stappen. 
De diplomavereisten voor docenten in het hoger onderwijs moeten aangepast zijn aan 
de opleiding die zij moeten geven. Zowel de theoretische achtergrond als de praktijker-
varing van de docenten is daarbij van belang. 

Meer aandacht voor doelgroepen
Het Muziekplatform vraagt om het ‘Inclusief Onderwijs’ verder te ontwikkelen als instru-
ment om bijzondere doelgroepen te laten participeren aan het muziekonderwijs.

het in kaart brengen van het muziek- en kunsteducatieve landschap
Het aantal organisaties dat zich actief met muziek- en kunsteducatie bezighoudt, is de 
laatste jaren bijzonder sterk gegroeid. Vooraleer een toekomstvisie te ontwikkelen is het 
daarom noodzakelijk om de sector in kaart te brengen en de wisselwerking tussen de 
verschillende actoren in deze sector te optimaliseren. 
De gespecialiseerde educatieve diensten binnen het jeugdwerk kunnen blijvende injec-
ties aanbieden aan individuele jongeren, maar ook aan jeugdorganisaties. Hiervoor is 
expertiseopbouw een belangrijke stap.
Het muzikale aanbod van vormingsorganisaties aan hun leden kan inhoudelijk sterker 
onderbouwd worden door expertise uit het muziekonderwijs of van muziekeducatieve 
organisaties binnen te halen.
De verspreiding van informele en commerciële initiatieven is zeer divers. Via het lokale 
cultuurbeleid moet het mogelijk zijn om alle lokale organisaties en initiatieven in kaart 
te brengen. 

een hervorming van het deeltijds kunstonderwijs
Een aantal hervormingen binnen het deeltijds kunstonderwijs moeten ervoor zorgen dat 
het aanbod verruimt en dat er meer flexibiliteit ontstaat in het te volgen traject. Denk 
maar aan de invoering van kortlopende opleidingen. Zo kunnen de opleidingen beter 
afgestemd worden op de behoeften binnen de amateurkunsten. 
 

* Deze tekst is gebaseerd op het rapport van de werkgroep Muziekeducatie onder leiding van Herman 

Baeten die werd opgericht naar aanleiding van een studiedag van Muziekcentrum Vlaanderen.
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Stand van zaken:

een sector van economisch belang
De muzieksector genereert een aanzienlijke omzet: zijn inkomsten worden gekenmerkt 
door een samenspel van eigen inkomsten en rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies.  
Het gesubsidieerde deel van de muzieksector slaagt erin heel wat eigen inkomsten te 
verwerven: uit ticketverkoop, uitkoopsommen, merchandising en, voor de organisaties 
die over infrastructuur beschikken, uit horecaopbrengsten en zaalverhuur. Daarnaast ge-
nereert de muzieksector inkomsten uit de verkoop van opnames en uit de opbrengsten 
van de exploitatie van auteurs- en nevenrechten.

een professionele werking en een ruim aanbod ook dankzij overheidssteun
Culturele overheidsondersteuning blijft intussen voor heel wat initiatieven een noodza-
kelijke voorwaarde om een degelijke en professionele werking te ontplooien. Deze steun 
moet gericht zijn op een rijkgeschakeerd aanbod voor een zo ruim mogelijk publiek, en 
zowel naar de creatie als naar de spreiding en publieksbegeleiding gaan.

de crisis slaat hard toe
Sinds bijna tien jaar beleeft de Belgische muziekindustrie een ingrijpende economische 
crisis, waardoor de omzet van de verkoop van muziek met meer dan 40 procent is ge-
daald. Van 2000 tot 2009 daalde de fysieke markt van albums en singles met 49 procent: 
van 175 naar 90 miljoen euro. Dit gebeurde ondanks de uitbreiding van het aanbod met 
muziek-dvd’s, waarvan de verkoop sinds 2004 trouwens gedaald is met meer dan 60 
procent. 
Deze daling van de verkoopcijfers van de traditionele geluidsdragers werd enigszins – 
maar onvoldoende – verzacht door de verkoop van muziek via digitale weg (met lagere 
prijzen en dus lagere marges). Deze omzet is van 3 miljoen euro in 2005 gestegen naar 8 
miljoen euro in 2009. Het uiteindelijke resultaat is dat de platenindustrie een verlies lijdt 
van 44 procent: van 175 miljoen euro in 2000 naar 98 miljoen in 2009. 

Er zijn verschillende verklaringen voor deze dalende cijfers. 
Zo heeft een combinatie van de convergentie van het digitale mp3-formaat, de ontwik-
keling van (goedkoop) informaticamateriaal met een steeds grotere opslagcapaciteit voor 
het grote publiek en de komst van breedbandinternet de opkomst van systemen voor 
gratis en illegale uitwisseling van muziekbestanden – peer to peer – mogelijk gemaakt. 
Daarnaast is er sprake van grootschalige professionele of amateuristische piraterij met 
gekopieerde cd’s en dvd’s.  
De marges op cd’s of dvd’s, waarvan de winkelprijs rond 14 à 20 euro ligt, worden ook 
steeds kleiner. Dit komt onder meer door het btw-tarief van 21 procent, de steeds ho-
gere marketinguitgaven door de sterke concurrentie in de vrijetijds- en communicatie-
industrie, en de verdeling van de verkoopsopbrengsten met media-, distributie- en tele-
communicatiebedrijven met het oog op nieuwe businessmodellen en -concepten.

ook de muzikanten en de auteurs zien hun inkomsten dalen
Deze dalende cijfers hebben een rechtstreeks en onmiddellijk effect op de inkomsten van 
artiesten en auteurs, die immers gedeeltelijk zijn gebaseerd op de verkoop van dragers. 
Auteurs zagen volgens het jaarverslag 2008 van SABAM hun inkomsten sinds 2002 met 40 
procent dalen, van 21,8 naar 13,2 miljoen euro. 

Door het succes van live optredens zagen muziekauteurs deze inkomsten volgens het jaar-
verslag 2002 en 2008 van SABAM wel stijgen met 38 procent, van 8,1 naar 11,2 miljoen 
euro. Dit compenseert dus gedeeltelijk het verlies aan inkomsten uit de verkoop van mu-
ziekdragers, maar het zet platenlabels wel verder aan om minder te investeren in het con-
certgebeuren van hun artiesten (tour support). Het succes van concerten en festivals komt 
daardoor vooral auteurs en artiesten ten goede die al vóór de crisis in de muziekindustrie 
bekendheid genoten bij het grote publiek. 

Het succes van een single of album dient nu vaak als graadmeter voor de hoogte van de 
gage. Het investeren in de carrière van artiesten en het financieren van de productie van 
opnamen blijft dus een belangrijk element in het succes van muzikaal talent. In Vlaanderen 
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en zelfs België is men trouwens al snel ‘uitgetourd’, dus het is noodzakelijk om succesvolle 
artiesten sneller de weg te laten vinden naar het buitenland om zo plaats te laten maken 
voor nieuw talent. 

het internet: uitdagingen en kansen
Via het internet kunnen auteurs, artiesten en producenten meer muziekliefhebbers en 
-fans sneller bereiken. Ze kunnen er ook muziek promoten en verkopen. Sinds de intro-
ductie van iTunes in België eind 2004 is de consumentenmarkt van legale downloads met 
meer dan 100 procent gegroeid van 2 in 2005 naar 14 miljoen euro in 2009. Ondanks 
het feit dat de digitale markt nog altijd grotendeels een illegale markt is, blijft de muziek-
industrie verder investeren in nieuwe (digitale) verdienmodellen.

drie soorten van overheidsfinanciering
De overheid stelt een aantal financieringsmechanismen ter beschikking om muzikaal ta-
lent ontwikkelingskansen te geven. 
Ten eerste bestaan er subsidies om het creatie- en productieproces en de internationa-
lisering van lokaal te talent te ondersteunen en te stimuleren. Op gemeentelijk/stedelijk, 
provinciaal en regionaal niveau zijn er verscheidene subsidiemogelijkheden. Zij worden 
altijd onder de noemer kunsten/cultuur of jeugdwerking toegekend. De subsidiemoge-
lijkheden onder de bevoegdheden Economie, Toerisme, Buitenlandse handel, Media en 
Onderwijs staan ook open voor de muzieksector, maar zijn te weinig bekend. Daarnaast 
bestaan er punctuele tussenkomsten, EU-subsidies en subsidies aan de steunpunten die 
actief zijn in de muzieksector, zoals Poppunt en Muziekcentrum Vlaanderen. 

Ten tweede is er CultuurInvest, een Vlaams investeringsfonds voor cultuurgebonden ac-
tiviteiten en kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds beschikt over 21,5 miljoen 
euro, verstrekt leningen (projectfinanciering en achtergestelde leningen) voor de helft 
van de financiering en neemt participaties (enkel via kapitaalsverhogingen) in onderne-
mingen. Het fonds ondersteunt en stimuleert zo mee het productieproces en de promo-
tie, marketing en distributie van muziek. Sinds de start (2006) werd in totaal 5 miljoen 
euro gebruikt en werden zeven muziekdossiers goedgekeurd.
Ten derde draagt Flanders Investment & Trade gedeeltelijk bij in de prijs van prospectie-
reizen in het buitenland. Deze tussenkomsten zijn niet specifiek gericht op de muzieksec-
tor, maar op de algemene ondersteuning van de industrie.

uitdagingen:

Respect voor het auteursrecht
De vergoeding van de exploitatie van muziek en van het gebruik van muziek via het au-
teursrecht blijft de belangrijkste bron van inkomsten voor de muzieksector. Deze vergoe-
ding garandeert een inkomen voor de rechthebbenden en zorgt voor de nodige stimuli 
voor creativiteit en investering in creativiteit. Door de komst van de informatiemaat-

schappij is het auteursrecht echter onder vuur komen te liggen. De gebruikers, maar ook 
de overheid pleiten nu voor een meer flexibele toepassing. 
De aanhoudende en soms ongenuanceerde kritiek op de toepassing van het auteursrecht 
door de overheid raken rechtstreeks aan de basisprincipes ervan. Dit is uiteraard koren op 
de molen van de tegenstanders van het auteursrecht in tijden waarin het respect ervoor 
al ver te zoeken is. Een correcte vergoeding voor het gebruik van muziek zorgt echter 
voor de leefbaarheid, professionalisering en verdere verzelfstandiging van de sector. In 
tijden van inkrimping van overheidsbudgetten heeft de overheid er dan ook alle baat bij 
om respect voor de auteurs- en nevenrechten als prioriteit te stellen. 

een waardering van de kerncreatieve rol van de platenmaatschappijen 
Uit een onderzoeksrapport over de muzieksector van Flanders DC in samenwerking met 
de Vlerick Leuven Gent Management School blijkt dat platenmaatschappijen deel uit-
maken van de kerncreatieve muziekindustrie. Zij ontdekken, ontwikkelen en vermarkten 
muzikale talenten en hun repertoire, en leveren zo een belangrijke (effectieve én symbo-
lische) meerwaarde voor het eindproduct. Maar platenmaatschappijen zijn marktgericht 
en kunnen dus meestal geen beroep doen op structurele ondersteuning in de vorm van 
subsidies. Zij dienen het risico van hun investering in nieuw talent dus steeds voor de volle 
100 procent zelf te dragen, wat er in tijden van crisis voor zorgt dat ook lokaal Belgisch 
talent minder kansen krijgt. Zij moeten in hun rol worden ondersteund.
De hele sector heeft daarom behoefte aan een evenwichtige financieringsmix en fiscale 
maatregelen die het hele traject van creatie over uitvoering tot productie omvatten en 
die specifiek zijn gericht op auteur en artiest, producent, uitgever, studio’s, producers, 
concertzalen en festivals.

een evaluatie van het huidige subsidiesysteem
Op het vlak van de subsidies moet worden gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen 
de structurele en projectmatige subsidiëring. De voorbije jaren zijn de middelen voor 
projecten danig aangetast, waardoor heel wat (soms langlopende) projecten een beroep 
moesten doen op de structurele subsidiepot. De projectmiddelen moeten weer op een 
aanvaardbaar niveau komen. Tegelijk kan het systeem van de structurele subsidiëring ge-
evalueerd worden. 
Ook een meer selectieve houding bij de toekenning van meerjarige financieringsenve-
loppes is aangewezen, al moeten de organisaties wel de garantie krijgen dat ze over 
voldoende middelen blijven beschikken om hun culturele opdracht op een professionele 
en correcte wijze uit te voeren. Initiatieven die een projectsubsidie verkrijgen, moeten 
dezelfde garantie krijgen. 
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een statuut voor professionele muzikanten die samenwerken 
met de amateursector
De amateurmuziekorganisaties werken intens samen met professionele muzikanten, di-
rigenten, scenografen, regisseurs en andere deskundigen. De juridische en fiscale instru-
menten om deze beroepskrachten op een correcte manier in te schakelen, ontbreken 
echter. Daardoor gaat er binnen deze sector heel wat waardevolle tewerkstelling verlo-
ren. De ontwikkeling van een goed statuut zal de pedagogische en artistieke omkadering 
binnen de amateurkunsten verstevigen en een impuls geven aan de tewerkstelling in 
deze sector.

een daling van de btw op cultuurproducten: een logische noodzaak
Het Muziekplatform ziet de verlaging van de btw op cultuurproducten als een noodzaak. 
Zo speelt een prijsdaling in het voordeel van de consument en de cultuurparticipatie in 
het algemeen. Een daling van de btw naar het niveau van dat van een boek, zorgt voor 
een prijsdaling met 15 procent. De winkelprijs van een nieuw muziekalbum zou dan tus-
sen 11 en 17 euro liggen. In 1987 verlaagde Frankrijk zijn btw-tarief op muziekdragers van 
33,3 naar 18,6 procent, waardoor de verkoop met 30 procent steeg. Volgens een Euro-
pese studie van Martin Hamblin GFK (december 2002) zou een verlaging van de btw de 
verkoop van muziekdragers met 95 tot 160 procent doen stijgen. De staat zou dus geen 
inkomsten derven, wel integendeel. 

Een btw-verlaging zou bovendien de bestaande discriminatie op het vlak van de dra-
gers wegwerken. Op een boek over Mozart wordt 6 procent btw geheven, terwijl op 
datzelfde boek in digitale vorm of als cd-luisterboek 21 procent btw verschuldigd is. Op 
concerttickets is maar 6 procent btw verschuldigd, minder dus dan op cd’s en downloads, 
terwijl vooral die laatste onder druk staan. 
In 1968 bepleitte de Unesco al in een resolutie: ‘There shall be no discrimination based on 
the material form of works or on the vehicle through which they are transmitted.’ Ook 
de Europese Commissie onderkent de negatieve invloed van een hoog btw-tarief op 
cultuurgoederen: ‘Door culturele zaken duurder te maken wordt de verspreiding ervan 
beperkt. Als cultuurgoederen al met btw belast moeten worden, dient dit binnen rede-
lijke grenzen te blijven.’ Anno 2009 houdt de btw-reglementering hier nog steeds geen 
rekening mee. 

Hoge prijzen hebben een negatief effect op de culturele diversiteit: de minder populaire 
genres, die een lagere omzet genereren, maken minder kans om uitgegeven te wor-
den. Daarnaast wordt de toegang tot muziek door het hoge btw-tarief beperkt. Vooral 
jongeren met een beperkte koopkracht zullen daardoor sneller overgaan tot het illegaal 
aanschaffen van muziek.

vooRStellen:

het uitwerken van een infrastructureel masterplan
Voor een beperkte groep van infrastructuren die, ongeacht hun omvang, een rol vervul-
len in het muzieklandschap, zou de overheid een basisfinanciering ter beschikking kunnen 
stellen. Ze kan dit doen aan de hand van een infrastructureel masterplan dat rekening 
houdt met parameters als regionale spreiding en de intrinsieke inhoudelijke mogelijk-
heden. De basisfinanciering zou de meerjarige subsidieperiodes van het kunstendecreet 
overstijgen en losstaan van de evaluatie van de inhoudelijke werking.

een aangepast subsidiebeleid
Het zou mogelijk moeten zijn om onder de gezamenlijke noemer economie, media, toe-
risme en/of buitenlands beleid lokale muziekinitiatieven te ondersteunen. Het Muziek-
platform denkt ook aan de invoering van trajectsubsidies, waarbij over meerdere jaren 
een bedrag wordt toegekend om een of meerdere doelstellingen te halen.
Daarnaast moet het subsidiebeleid rekening houden met de realiteit van de sector en 
vooral de focus leggen op het creatieve en artistieke. Oorspronkelijkheid en professiona-
lisme moeten prevaleren als criteria. Subsidies moeten ook een stimulans vormen om te 
ondernemen, zonder voor concurrentievervalsing te zorgen. Het is belangrijk dat over-
heidssteun wordt gegeven op basis van het project, eerder dan op basis van de aanvra-
gende entiteit. Voor specifieke projecten of initiatieven zouden de subsidiemechanismen 
dan ook moeten openstaan voor meer marktgerichte spelers.
In elk geval dient het subsidiesysteem ertoe te leiden dat een rijk en divers muzikaal aan-
bod toegankelijk en bereikbaar wordt gemaakt voor een zo ruim mogelijk publiek. 

Meebeslissen over de bestemming van de afhouding 
op de thuiskopievergoeding
Artikel 58 van de Belgische auteurswet bepaalt dat de gemeenschappen en de federale 
staat kunnen beslissen om 30 procent van de opbrengst van de vergoeding voor de 
reproductie voor eigen gebruik, te gebruiken ter aanmoediging van de schepping van 
werken. In 2007 bedroeg deze opbrengst bijna 20 miljoen euro, waarvan 8 miljoen euro 
voor muziek. Dit zou betekenen dat in Vlaanderen alleen jaarlijks meer dan 1 miljoen euro 
ter beschikking gesteld kan worden van de muzieksector. 
Als de beslissing genomen wordt om deze afhouding door te voeren, dan vraagt het Mu-
ziekplatform om dit bedrag te gebruiken om dit plan uit te voeren. Het platform vraagt 
bovendien om mee te mogen beslissen over de besteding van deze middelen.

een groeiende rol voor cultuurinvest
CultuurInvest bezit het potentieel om uit te groeien tot een van de belangrijkste schakels 
voor de steun van meer ondernemingsgerichte muziekprojecten. Het fonds moet nagaan 
in welke mate het oplossingen op maat kan bieden voor de diverse spelers in de sector. 
Daarnaast moet het actief de gesubsidieerde structuren en projecten prospecteren om 
potentiële marktgerichte spelers te adviseren en begeleiden. Ten slotte kan het fonds 
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een rol spelen in de professionalisering van de partijen die een beroep doen op zijn 
diensten.

het invoeren van een belastingkrediet voor muziekproducties en de uitbreiding 
van de fiscale aftrekbaarheid van het mecenaat
In de Senaat werd op 1 april 2009 een wetsvoorstel ingediend om onder meer een be-
lastingskrediet in te voeren voor muziekproducties1. Steeds meer artiesten brengen hun 
opnamen in eigen beheer uit, zodat ook zij als producent voordelen zullen halen uit de 
nieuwe regeling. Datzelfde wetsvoorstel voert ook de fiscale aftrekbaarheid in van het 
mecenaat voor de cultuursector. Het Muziekplatform vraagt de Vlaamse meerderheids-
partijen en Vlaamse regering om dit federale wetsvoorstel te steunen.

uitbreiding van de tax shelter 
Er zijn verschillende wetsvoorstellen om de tax shelter uit te breiden naar andere tak-
ken van de culturele en creatieve sector. Het Muziekplatform steunt deze voorstellen en 
vraagt de Vlaamse regering om aan de federale overheid voor te stellen dat het stelsel 
van de tax shelter wordt uitgebreid naar de muzieksector.

de verlaging van het btw-tarief op cultuurproducten 
Het Muziekplatform vraagt dat de Vlaamse regering de federale overheid verzoekt om 
de btw-verlaging voor fysieke en digitale muziekopnamen tijdens het EU-voorzitterschap 
op de agenda plaatsen.

vrijstelling van patrimoniumtaks voor infrastructuur
Het Muziekplatform zou graag zien dat de culturele infrastructuur die momenteel onder 
de regelgeving over de partrimoniumtaks valt, door zijn specifieke invulling van de gebou-
wen een vrijstelling van deze taks kan krijgen. Het platform vraagt de Vlaamse regering 
om dit aan te kaarten bij de federale overheid.

een statuut voor de begeleiders van de amateurmuzikant
Naar analogie met de sporttechnische begeleiders vraagt het Muziekplatform om een 
wettelijk statuut te ontwikkelen voor muzikanten die in de wereld van de amateurkun-
sten hun kennis en ervaring ter beschikking willen stellen.

Bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten 
De meeste Europese landen heffen op basis van artikel 17 van het OECD Model Tax 
Convention belastingen op het inkomen van buitenlandse artiesten die in hun land pres-
teren (bijvoorbeeld optreden). Ondanks de initiële bedoeling van dit verdrag om culturele 
mobiliteit te promoten, is deze heffing contraproductief voor de vele programma’s die 
de promotie van mobiliteit voor artiesten binnen de Europese Unie financieren. Door de 
vele uitzonderingen op de regelgeving is er ook sprake van discriminatie van groepen en 
ensembles op basis van hun organisatie.

De Nederlandse overheid lost dit probleem op door geen bedrijfsvoorheffing te hef-
fen voor prestaties van buitenlandse artiesten in Nederland, zodat de betaling van de 
bedrijfsvoorheffing in het land van woonst gebeurt. Volgens het Belgische recht kan 
dat niet, waardoor Belgische muziekorganisatoren bij het contracteren van buitenlandse 
artiesten te kampen krijgen met oneerlijke concurrentie van het eigen buurland. Het 
Muziekplatform pleit daarom voor de invoering van een vrijstelling van de betaling van de 
bedrijfsvoorheffing bij het contracteren van buitenlandse artiesten.

een keuzevrijheid voor het heffen van btw op artistieke prestaties
Op 30 september 2005 (ET 108.828) beslisten de btw-autoriteiten dat er op artistieke 
prestaties van uitvoerende kunstenaars voortaan geen btw meer verschuldigd is. Deze 
vrijstelling zou met ingang van 1 januari 2006 gelden voor alle diensten van uitvoerende 
kunstenaars, zonder onderscheid tussen fysieke personen of rechtspersonen. Al snel 
bleek dat men zich niet bewust was geweest van de impact van deze beslissing. Op 23 
december 2005 (ET 108.828/2) deelde de fiscus mee dat de toepassing van de nieuwe 
maatregel uitgesteld werd. Sindsdien is er een overgangsregeling van kracht waarbij men 
zich enerzijds op de wet kan beroepen om te stellen dat de activiteit wél valt onder de 
(verlaagde) btw-heffing van 6 procent en anderzijds op de rondzendbrief om de vrijstel-
ling in te roepen.

Het Muziekplatform pleit voor een officialisering van de huidige keuzemogelijkheid om al 
dan niet te kiezen voor een btw-vrijstelling. Het is belangrijk dat deze vrije keuze duidelijk 
wordt overgebracht aan alle bevoegde instanties, zodat regionale verschillen in interpre-
tatie van de wetgeving niet langer meer bestaan.

1 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maat-

regelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren, ingediend door de heren Philippe Monfils en François 

Roelants du Vivier.
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Stand van zaken: 

Muzikaal erfgoed bedreigd door fysiek verval
Geen enkele cultuuruiting brengt waarschijnlijk zoveel emoties teweeg en spreekt zo-
veel mensen aan als muziek. Van jong tot oud, iedereen is gebeten door muziek. Muziek 
spreekt over talen heen, daagt uit, doet je lijf zinderen van adrenaline of verstilt je tot 
pure eenvoud. Muziek brengt mensen bij elkaar op zomerfestivals, doet sociale gemeen-
schappen ontstaan op het internet, bereikt de klok rond duizenden mensen op tientallen 
radiofrequenties... Het enthousiasme voor muziek is nog nooit zo groot geweest, maar 
toch staan we te weinig stil bij de historische waarde en vergankelijkheid van muziek. En 
daar dreigen we een prijs voor te betalen.

Een voorbeeld: tot diep in de jaren negentig werden muziekopnames haast uitsluitend 
gemaakt op magneetbanden, die vervolgens werden omgezet naar een geluidstechnisch 
zwakkere drager, zoals vinyl, cd’s of cassettes. Het belang van deze zogeheten moeder-
banden is groot, want ze bevatten vaak volstrekt uniek materiaal en zijn de enige oor-
spronkelijke bron van een opname. Duizenden van deze magneetbanden hebben inmid-
dels af te rekenen met fysiek verval: de geluidskwaliteit verslechtert en uiteindelijk wordt 
elke band compleet onleesbaar. Een echte remedie is er niet – dit proces kan hooguit 
vertraagd worden –, maar als deze banden tijdig worden gedigitaliseerd, zijn de opnames 
verzekerd van een permanente bewaring én zijn ze meteen opnieuw beschikbaar om 
gebruikt te worden voor iPods, radioplaylists en in de huiskamer. 

Dit is slechts één sprekende illustratie van de vergankelijkheid van ons roerend muzikaal 
patrimonium. Daarnaast zijn er, over alle muziekgenres en periodes heen, nog tal van 
documenten en objecten met muziek en over muziek, muziekinstrumenten, muziekico-
nografische objecten en musicalia. Denk aan partituren in handschrift of in druk, brieven, 
foto’s, programmabrochures, tijdschriften of boeken over muziek – maar even goed een 
schilderij met een afbeelding van een partituur, een dirigeerstok of een bootleg. Ook 
immaterieel muzikaal patrionium, zoals mondeling overgeleverde volksliederen of onder-

wijstechnieken, mogen we niet uit het oog verliezen. En ten slotte is muziek uitvoering, 
uitvoeringspraxis en interpretatie: ook dit moet in het kader van een erfgoedbeleid wor-
den vastgelegd, bewaard en ontsloten.

Muzikaal erfgoed is een onuitputtelijke bron van inspiratie, (re)creatie en educatie voor 
onze huidige en toekomstige generaties. Door muzikaal erfgoed te beschrijven en duur-
zaam te bewaren, werken we aan het zichtbaar maken van de plek die muziek inneemt 
in ons cultuurlandschap en vrijwaren we haar artistieke productie voor de toekomst. De 
zorg voor ons cultureel patrimonium, waarvan muzikaal erfgoed deel uitmaakt, is ele-
mentair voor het doorgronden van maatschappelijke tendenzen en het garanderen van 
het cultuurhistorische besef en de eigen culturele identiteit binnen onze samenleving.

aandachtSpunten:

een geïntegreerde visie op muzikaal erfgoed
Het is belangrijk om muzikaal erfgoed niet enkel goed te bewaren en te documenteren, 
maar het ook contextueel te benaderen. Zestiende-eeuwse liturgische polyfone muziek 
klinkt anders in een concertzaal dan in een gotische kerk. Muziek die expliciet geschre-
ven is voor een bepaalde beiaard of een bepaald kerkorgel, klinkt ‘authentieker’ of zelfs 
‘natuurlijker’ op deze instrumenten. Dat geldt evenzeer voor de apparatuur waarmee 
pakweg de electronic body music van Front 242 werd gemaakt of de eerste New Beat-
klanken.

Het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse regering spreekt daarnaast terecht over 
een geïntegreerd en integraal cultureelerfgoedbeleid. Het beleid rond muzikaal erfgoed 
moet niet alleen afgestemd worden op andere erfgoedsectoren, maar ook op andere 
beleidslijnen en moet in interactie treden met andere beleidsdomeinen zoals onderwijs. 
Het gaat om meer dan enkel het bewaren: er dient voldoende aandacht besteed te 
worden aan publiekswerking, onderzoek, educatie…
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inventarisatie
Inventarisatie is een essentiële voorwaarde voor een goed behoud en beheer van ons 
muzikaal erfgoed. In Vlaanderen is hier nog heel wat werk aan de winkel: het ontbreekt 
ons aan een totaaloverzicht van het materiaal dat in diverse organisaties en instellingen 
aanwezig is en in welke staat zich dit bevindt. Bovendien maken de versnippering en de 
veelheid aan inventarisatiesystemen een moeilijke klus van de interoperabiliteit. Indien we 
een kwalitatieve en uitwisselbare informatie over ons muzikaal erfgoed in de toekomst 
willen garanderen, dan zijn investeringen in inventarisatie en afspraken over interopera-
biliteit hoognodig.

Selectie
Kunnen en/of moeten we alles voor de eeuwigheid bewaren? Neen. De enorme hoe-
veelheid en de vergankelijkheid van sommige stukken maakt sowieso dat niet alles voor 
eeuwige fysieke bewaring in aanmerking komt. Een weloverwogen selectie uit de veel-
heid aan materiaal is een van de moeilijkste taken die ons te wachten staat. Ogenschijnlijk 
nutteloze objecten kunnen op het eerste gezicht weinig interessant lijken, maar over een 
paar decennia misschien net van groot nut zijn om het verleden te reconstrueren. 
De selectie moet zo gebeuren dat soms ook de oorspronkelijke materiële dragers be-
waard blijven, en niet alleen de (nieuwe) digitale dragers. Hiervoor moet een duidelijk 
beleid worden uitgestippeld. 

digitalisering
Digitalisering en digitale bewaring bieden permanente oplossingen om archivalia met 
een beperkte opslagruimte en op duurzame wijze te vrijwaren voor de toekomst. Digi-
talisering biedt daarenboven ongekende mogelijkheden om ons rijke muzikale verleden 
publiek toegankelijk te maken én in verband te brengen met andere informatie, wat tot 
nieuwe inzichten leidt. Het is ook een manier om ons erfgoed ingang te laten vinden bij 
Europese initiatieven zoals de Europese digitale bibliotheek Europeana – www.europe-
ana.eu. Het rapport van het Nederlandse consortium Erfgoed: Digitaal! is duidelijk: wat 
in het digitale tijdperk niet via computer vindbaar is, zal onzichtbaar zijn en aan publieke 
waarde inboeten.

Digitalisering vraagt echter een specifieke aanpak per type object – waarbij ook het 
materiaal van digitale oorsprong zeker niet uit het oog verloren mag worden – en een 
investering in tijd, middelen, kennis en infrastructuur. Digitale bewaring en ontsluiting van 
het materiaal stellen dan weer noden op het vlak van bandbreedte en servercapaciteit1  

en doet uitdagingen rijzen op het vlak van auteursrecht en eigendomsrechten2. 
Tegelijk is het van belang om constant de vinger aan de pols van de technologische 
ontwikkelingen te houden. De zorg voor de conversie van de ene techniek in de andere 
vormt daar een wezenlijk onderdeel van: een eenmalige digitalisering is immers geen 
oplossing voor de eeuwigheid. Naast het bewaren van nog niet geconserveerd erfgoed 
moet er ook een strategie worden ontwikkeld voor het converteren van wel al gecon-
serveerd erfgoed, rekening houdend met de nieuwe beschikbare technologieën.

vooRStellen:

een financiële impuls voor het inventariseren, bewaren en (digitaal) ontsluiten 
van het muzikaal erfgoed.
Door een gebrek aan middelen en organisatie heeft Vlaanderen een ernstige achter-
stand in te halen op het vlak van het inventariseren, bewaren en ontsluiten van het eigen 
muzikaal erfgoed. Deze inhaaloperatie moet gekoppeld worden aan een weloverwogen 
conservatiebeleid en zal bijdragen tot een van de basisdoelstellingen van een overheid: de 
toegang verzekeren tot het culturele erfgoed. Samen met de overheid wil het Muziek-
platform bekijken hoe publiek-private samenwerking en mecenaat een bijdrage kunnen 
leveren aan deze financiële impuls.

de sensibilisering en ondersteuning van de muzieksector
Iedereen – organisaties, artiesten, componisten – die actief is in de ruime muzieksector, 
moet zich bewust worden van het belang van zijn eigen archief. Zij moeten daarnaast de 
nodige aansturing en ondersteuning krijgen over hoe zij dit optimaal aanpakken. 
Instellingen en organisaties die zelf opnames maken – concerthuizen, kunstencentra, om-
roepen, platenfirma’s – moeten voldoende gesensibiliseerd worden om oog te hebben 
voor nieuwe en toekomstige vormen van digitale ontsluiting, zoals het internet, on de-
mand digitale televisie of mobiele media. Zij moeten ook gestimuleerd worden om in de 
contracten met deelnemende artiesten hierover duidelijke afspraken te maken. 
Daarnaast moet de sector ook voldoende op de hoogte worden gebracht van het aan-
bod aan bestaande archieven die openstaan voor het opnemen van muzikaal erfgoed. 
Deze archieven moeten bovendien voldoende ondersteund worden.

een structureel overleg tussen alle erfgoedactoren
Om de uitwisseling van kennis en samenwerking te bevorderen, is er structureel overleg 
nodig tussen de verschillende actoren die actief zijn op het erfgoedterrein. Hier is zeker 
een rol weggelegd voor Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, dat hier in 
het verleden al stappen in heeft gezet. 

de digitale ontsluiting van ons muzikaal erfgoed
Op heel wat stukken uit ons muzikaal erfgoed rusten auteursrechten. Die zorgen er 
onder meer voor dat rechthebbenden worden vergoed bij een commerciële exploitatie, 
maar kunnen tegelijkertijd een ontsluiting verhinderen die helemaal niet verbonden is 
aan een winstgevende activiteit, zoals voor onderwijs, onderzoek, archivering en promo-
tionele doeleinden. Het Muziekplatform is voorstander van een overleg tussen gebrui-
kers, rechthebbenden en overheid om ervoor te zorgen dat zowel het recht op de vrije 
toegang tot informatie als de bescherming van de rechthebbenden in balans blijft.
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archivering
Niettegenstaande verschillende instellingen en archieven collecties en/of stukken muzi-
kaal erfgoed beheren, gaat er toch nog dagelijks waardevol muzikaal erfgoed verloren. 
Denk maar aan het overlijden van een componist of het sluiten van een platenfirma. Wij 
dringen erop aan dat bij het opstarten van een overkoepelend Vlaams digitaal archief 
voor audiovisueel materiaal, voldoende aandacht gaat naar het muzikaal erfgoed. Dit 
archief moet afgestemd worden op bestaande instellingen voor muzikaal erfgoed, die 
onderling moeten samenwerken om blinde vlekken op het vlak van archivering in kaart 
te brengen. 
Op die manier kan onderzocht worden of de oprichting van een bijkomend fysiek archief 
– los van het expertisecentrum Resonant, dat zich specifiek toespitst op muzikaal erfgoed 
en daar voldoende voor uitgerust is – wenselijk is. Het samenbrengen van muzikaal erf-
goed verhindert de versnippering van kennis, middelen en infrastructuur en biedt diverse 
onderzoeks- en ontsluitingskansen. Ook een wettelijk depot is een optie: voor gedrukte 
publicaties bestaat de wettelijke verplichting tot het deponeren van een exemplaar in 
een wettelijk depot – waarom ook niet voor muzikale dragers, bijvoorbeeld op basis van 
de ISRC-code? 

1  Zie de studie van Gert Nulens, Breedband voor Cultuur: behoeften, toepassingen en modellen, 
 IBBT/SMIT, 2007.
2 Deze uitdagingen werden geformuleerd in onder meer de rapporten van het onderzoeksproject BOM  

– www.bom-vl.be.
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Stand van zaken:

de muzieksector spreekt met één stem
Begin 2009 pakte de muzieksector uit met het Manifest Music is Life. Het was de eerste 
keer dat de integrale en intern zo gediversifieerde muzieksector als één geheel naar bui-
ten kwam, met één stem sprak en de hand uitstak naar de overheid met de uitnodiging 
om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van het muzieklandschap.
In afwachting van een nadere verdieping van het Manifest suggereerde de muzieksector 
toen om alvast de volgende passus op te nemen in het op handen zijnde regeerakkoord: 
‘Om de ontplooiingskansen van de muzieksector in binnen- en buitenland te verbeteren, 
zal de regering in structurele dialoog met de muzieksector een muziekactieplan opmaken 
en uitvoeren en daarvoor voldoende middelen ter beschikking stellen.’ 
Ondanks toezeggingen van nogal wat politieke fracties werd deze passus uiteindelijk 
toch niet in het regeerakkoord opgenomen. Maar dit maakt de inhoud van deze zinsnede 
niet minder bindend voor de organisaties die hun schouders onder het Manifest hadden 
gezet.

aandachtSpunten:

een voortdurende dialoog met de overheid 
Het Muziekplatform stelt de overheid – of beter: de overheden – in het Manifest expli-
ciet de vraag om voortdurend en systematisch geconsulteerd te worden over relevante 
onderwerpen. Het platform doelt dan niet alleen op thema’s uit het cultuurbeleid, maar 
ook op Vlaamse thema’s als het onderwijs, de media, jeugd of economie, en op on-
derwerpen die onder federale bevoegdheid vallen, zoals fiscale, auteursrechtelijke en 
sociaalrechtelijke items.
De sector moet bij deze consultatie een tweevoudige rol op zich nemen: enerzijds snel 
en duidelijk stelling kunnen innemen over beleidsvoorstellen of –ideeën, en anderzijds 
proactief ageren door gefundeerde standpunten uit te werken en te overhandigen aan 

het bevoegde beleidsniveau.
Het Manifest houdt voor de leden van het Muziekplatform ook een engagement of code 
of conduct in: zij moeten de natuurlijke reflex hebben om bij evenementen en andere 
gelegenheden de verantwoordelijken uit de relevante administraties en beleidsniveaus uit 
te nodigen. Deze laatsten zullen zo een duidelijker zicht krijgen op de verschillende, vaak 
erg uiteenlopende aspecten van de muziekpraktijk.

een sector met uiteenlopende belangen in een federaal land 
Het grootste struikelblok voor een constructieve dialoog met de overheid is de rijkge-
schakeerde samenstelling van de muzieksector zelf. Heel wat belangen – die bovendien 
vaak ook nog tegenstrijdig zijn – zijn er verenigd. Naarmate de behandelde thema’s en 
onderwerpen concreter worden, zal het dan ook moeilijker worden om unisono stand-
punten in te nemen en te verwoorden.
Een andere moeilijkheid is verbonden met de politieke structuur van ons land: federale 
beslissingen in muziekgerelateerde dossiers hebben niet alleen in Vlaanderen, maar ook 
in Brussel en Wallonië hun weerslag. Indien de muzieksector in deze dossiers een in-
vloedrijke rol wil spelen, is overleg en afstemming met de collega-organisaties over de 
taalgrens onvermijdelijk. De ervaring en geschiedenis hebben al duidelijk gemaakt dat dit 
verre van evident is.

een langzaam groeiproces
De disparate samenstelling van het Muziekplatform is op het eerste gezicht een zwakte. 
Omdat er bij de meer complexe thema’s tegengestelde belangen verdedigd moeten 
worden, kan het Muziekplatform door de gesprekspartner – veelal een overheid – snel 
en gemakkelijk uit elkaar worden gespeeld. De interne tegenstellingen kunnen echter 
ook een kracht en een meerwaarde zijn. Hiervoor moet het Muziekplatform erin slagen 
om intern op een serene manier te komen tot een duidelijke analyse van een probleem-
situatie en tot een heldere opsomming van voor- en nadelen van beleidsinitiatieven en 
-maatregelen. 
Het is duidelijk: de muziekorganisaties moeten elkaar leren vinden en vertrouwen. Het 
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recente verleden heeft uitgewezen dat dit een groeiproces en een leertraject is dat suc-
cessen én mislukkingen kent. De muzieksector moet zich bewust zijn van de inspanningen 
en het geduld die een en ander zullen vergen… Het is onrealistisch om te verwachten dat 
er op de vele complexe terreinen snel een vlot samenspel zal ontstaan. 

de paradoxale verhouding tussen het Muziekplatform en zijn leden
De samenstelling van het Muziekplatform is disparaat: steunpunten, belangenbehartigers 
én beroepsverenigingen maken er deel van uit. Deze verenigingen – het zijn er zeventien – 
hebben ieder hun eigen strijd- en aandachtspunten voor de achterban. Hun engagement 
voor het Muziekplatform vindt vooral een voedingsbodem in de verwachting dat het plat-
form de werking van de individuele ledenorganisaties versterkt, omdat het als een mega-
foon kan fungeren voor (een deel van) de eigen eisen, vragen en standpunten. Hoe beter 
het Muziekplatform functioneert, hoe meer reden er is om er energie in te steken.
Daartegenover staat dat de deelnemende organisaties allemaal de zekerheid moeten 
hebben dat een formalisering en meer structurele ondersteuning van het Muziekplat-
form hun corebusiness niet verzwakt. Dit zou kunnen als de eigen (leden)structuur in 
vraag wordt gesteld omdat een andere organisatie – in casu het Muziekplatform – suc-
cesvoller oogt dan de eigen organisatie. Dit negatieve aspect dreigt nog versterkt te 
worden indien de achterban van de deelnemende organisaties direct of indirect ook 
moet bijdragen aan de financiering van de koepelstructuur, het Muziekplatform.
In deze paradoxale situatie moet alleszins een gezond evenwicht worden nagestreefd.

vooRStellen:

een eerste stap: samenwerken op voor de hand liggende terreinen
Om het groeiproces van de muzieksector zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, start 
het Muziekplatform best met die thema’s waarover intuïtief het gevoel bestaat dat ze 
effectief tot een eensgezind standpunt kunnen leiden. Denk maar aan items als: muziek 
en onderwijs, crisismaatregelen voor de muzieksector, het statuut van de kunstenaar, een 
muziekbeleidsplan bij de commerciële omroepen, de tax shelter voor muziek. 
Het is belangrijk dat de muzieksector zich succesvol als geheel kan presenteren aan de 
buitenwereld. Of het ingenomen standpunt ook kan uitmonden in concrete beleids-
maatregelen, komt pas in tweede instantie aan de orde. 

Werkgroepen met directe stakeholders, gesteund door het Muziekplatform
Om zijn standpunten voor te bereiden, wil het Muziekplatform het studiewerk en het 
verzamelen en analyseren van cijfermateriaal in handen geven van gemengd samenge-
stelde werkgroepen. De visieteksten van het platform over de diverse aandachtsdomei-
nen vormen daarbij de leidraad en het kader.
Soms zullen onderwerpen zo algemeen zijn dat alle muziekorganisaties van het Muziek-
platform zich onmiddellijk aangesproken voelen. Een andere keer zal een thema slechts 
een deel van de leden aanbelangen. De efficiëntie van de voorbereidingsfase is gere-

lateerd aan de rechtstreekse betrokkenheid bij het thema van de deelnemers aan de 
werkgroepen: het heeft weinig zin dat organisaties die niet of slechts zijdelings betrok-
ken partij zijn mee aan tafel gaan zitten.

volwassen omgaan met dissidente meningen
De verwoording van het uiteindelijke standpunt gebeurt initieel ook best door de be-
trokken organisaties. Het is echter cruciaal dat alle organisaties zich aan het einde van het 
studiewerk duidelijk en volledig achter de uitgewerkte voorstellen scharen. Dit verhoogt 
immers in grote mate de geloofwaardigheid en slagkracht van het Muziekplatform, dat 
nu eenmaal het overgrote deel van het muzieklandschap vertegenwoordigt en dus reke-
ning moet houden met alle actoren binnen het muziekbedrijf. 
Een duidelijke analyse van de problemen kan – alweer intern – leiden tot een gedeeltelij-
ke gezamenlijke stellingname. Zelfs van de elementen waarover geen unanimiteit wordt 
bereikt, kan het Muziekplatform aan de gesprekspartner een volledig en objectief beeld 
overmaken. Dit zorgt ervoor dat het platform de aangewezen gesprekspartner blijft.

Relatievorming over de (taal)grens
Standpunten over een federale materie winnen aan slagkracht indien ook muziekorga-
nisaties uit de andere regio’s en/of gemeenschappen deze onderschrijven. Het in kaart 
brengen van deze organisaties is een eerste stap. In een volgende fase kunnen dan de 
contacten gelegd worden en kan nagegaan worden op welke wijze en op welke ter-
reinen samenwerking mogelijk is. 
Het muzieklandschap in de beide gemeenschappen is fundamenteel verschillend. De ver-
houding tot de eigen regionale overheid en de federale overheid is dat wellicht ook. 
Daarom is een zeer pragmatische houding aangewezen en zal stapsgewijs moeten wor-
den gewerkt.

de organische groei van een informeel platform 
naar een structureel Muziekplatform
Een gedegen ondersteuning van het Muziekplatform kan de kans op slagen ervan aan-
zienlijk verhogen. Het informele overleg heeft nu al vruchten afgeworpen, en dat is zeker 
ook dankzij de logistieke en administratieve ruggengraat van Muziekcentrum Vlaanderen. 
Het continueren van zo’n ondersteuning lijkt een minimale voorwaarde voor toekomstig 
succes.

Voor de toekomst werpen zich dan ook meerdere vragen op: kan de bestaande, minimaal 
noodzakelijke ondersteuning op zijn minst aangehouden blijven? Kan dit bij Muziekcen-
trum Vlaanderen of moet elders administratief asiel worden gezocht? Is een meer struc-
turele ondersteuning in de nabije toekomst mogelijk? Welke vorm kan deze aannemen? 
Hoe zit het in dat geval met de financiering?
Voor de volgende etappe(s) in het parcours van het Muziekplatform is het van uitzonder-
lijk belang dat de genereuze houding van Muziekcentrum Vlaanderen, dat tot vandaag 
het overleg faciliteert en coördineert, zeker in de nabije toekomst aangehouden blijft.
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Behoefte aan een woordvoerder voor het platform
Een snelle uitbouw van de autonome positie van de Overlegwerking is nodig. Een ‘vrij-
gestelde’ zou met deze opdracht belast kunnen worden: deze sleutelfiguur zou dan de 
‘woordvoerder’ van het platform worden. Hij zou enerzijds instaan voor de externe com-
municatie, door de standpunten van het platform te verdedigen bij de relevante instanties 
en door proactief op te treden in kwesties die de muzieksector aanbelangen. Anderzijds 
zou hij intern de rol van ‘coach’ van de stuurgroep voor zijn rekening nemen.
De rol van de stuurgroep blijft ook in een volgende organisatiefase cruciaal: de stuur-
groepleden dienen collegiaal te waken over de verdere concretisering van de beleidstek-
sten. De stuurgroep is het eerste platform om het verdere debat te voeren.

de geboorte van een eigen label
Een evaluatie van deze praktijk – na een voldoende lange periode van rodage – zal dui-
delijk maken of de structuur naar een nog grotere autonomie en een aparte financiering 
moet evolueren. 
In elk geval kan, zelfs in de huidige situatie, wel een eigen ‘label’ worden gecreëerd. Dit 
zou een grotere visibiliteit geven aan de acties van het Muziekplatform én aan de initia-
tieven van de individuele ledenorganisaties. Zij kunnen  dit ‘label’ gebruiken als  ze, in het 
kader van de vermelde code of conduct, verantwoordelijken van de relevante administra-
ties en beleidsniveaus uitnodigen om hen meer inzicht te verschaffen in de verschillende 
aspecten van de muziekpraktijk.
Een eigen label kan ook nuttig zijn om tegenover de buitenwereld het onderscheid dui-
delijk te maken tussen enerzijds het Muziekplatform en anderzijds de organisatie waar 
het administratief onderdak vindt – voorlopig is dat Muziekcentrum Vlaanderen.
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Het Muziekplatform legt ‘Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector ‘met trots 
voor aan de overheden, het publiek en de eigen muzieksector. Onze tijd wordt getekend 
door economische crisis, maar tegelijkertijd ook door een ongebreidelde (muzikale) cre-
ativiteit: dat levert een boeiende cocktail op. In tijden van crisis staan verworvenheden 
en zekerheden op de helling. In combinatie met een artistieke scheppingsdrang levert dit 
een uitstekende context op om de dingen effectief aan te pakken en beter te maken.
Hoe beperkter de middelen, hoe belangrijker de afwegingen en de keuzes van een sector 
en van een beleid. Het zou ideaal zijn mochten die noodzakelijke beleidskeuzes gebaseerd 
zijn op een onderbouwde visie en in overleg met de globale muzieksector uitgewerkt 
worden. De muzieksector staat daar klaar voor. Enerzijds met het Muziekplatform, dat 
zich verder ontwikkelt als een stevig en betrouwbaar aanspreekpunt. Anderzijds met dit 
visiedocument, dat richting en zin geeft aan de actuele uitdagingen voor het muziekleven 
in Vlaanderen.
Voor het welslagen van dit werkgesprek is het nodig dat ook elke bevoegde overheid zijn 
krachten bundelt, zodat het Muziekplatform gesprekspartners krijgt met een duidelijk 
gezicht en een volwaardig mandaat.
De kerktoren, die zo kenmerkend is voor onze landschappen, kan symbool staan voor 
onze mentaliteit en ons gedrag. Deze toren roept vaak positieve connotaties op: de ver-
knochtheid aan onze regio, de zekerheden die onze maatschappij ons biedt... Maar dat 
kerktorengevoel kan ook een belemmerende factor zijn en refereert dan aan een gebrek 
aan durf, ambitie, dadendrang. Waardoor we voor eeuwig onder de schaduw van die 
toren leven. 
Het Muziekplatform wil op termijn enkel de positieve aspecten van de kerktoren over-
houden. Daarom is deze tekst een uitdaging en een uitnodiging. Het platform is ervan 
overtuigd dat met de aanwezige kwaliteiten in ons muzieklandschap en de steun en het 
engagement van de bevoegde overheden, nieuwe toekomstkansen voor de muzieksec-
tor kunnen worden geschapen. En dat kan voor het geheel van onze samenleving enkel 
een troef zijn.
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Bijlage: oveRzicht van de leden van het MuziekplatfoRM

Arthena: De belangenvereniging van de titularissen van auteursrecht en de naburige rechten 
groepeert 30 representatieve verenigingen en beheersvennootschappen van auteurs, uitvoe-
rende artiesten en producenten actief in verschillende culturele sectoren, waaronder Sabam, 
Uradex, Auvibel, Smart,… (www.arthena.be)
BEA: De Belgian Entertainment Association is de beroepsvereniging van de Belgische games-, 
muziek- en video-industrie. (www.belgianenterainment.be)
BIMA: De Belgian Independent Music Association is de belangenvereniging van de onafhan-
kelijke platenproducenten. (www.bima.be)
Clubcircuit: De koepel van 11 Vlaamse onafhankelijke muziekclubs en concertorganisatoren. 
(www.clubcircuit.be)
ComAV: Het Componisten Archipel Vlaanderen is een belangenvereniging 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: Het Genootschap Auteurs Lichte Muziek behartigt de professionele, juridische, mate-
riële en creatieve belangen van de auteurs en componisten lichte muziek. (www.galm.be)
Koor & Stem: Deze organisatie streeft naar een verdere uitbouw van de amateurkunstbe-
oefening binnen de vocale sector in Vlaanderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. (www.
koorenstem.be)
MMaF: De Music Managers Federation is het aanspreekpunt voor muziekmanagers alsook 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 muzieksector in Vlaanderen 
(www.muziekcentrum.be)
Muziekmozaïek: Impulscentrum voor folk en jazz, aanspreekpunt voor al wie, in groepsver-
band of individueel, van beginnend tot semi-professioneel met folk en/of jazz bezig is. (www.
muziekmozaiek.be)
OKO: De ledenvereniging Overleg Kunstenorganisaties is spreekbuis en belangenbehartiger 
130 organisaties uit de professionele podiumkunsten- en muzieksector. (www.overlegkun-
sten.org)
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: De vakvereniging van Vlaamse Arbeidsbemiddelingskantoren voor Artiesten en 
Schouwspelen. (www.vakas.be)
VLAMO: De Vlaamse Amateurmuziekorganisatie is het overkoepelend orgaan voor amateu-
rorkesten in Vlaanderen. (www.vlamo.be)
VLAPO: De vereniging Vlaamse Podiumartiesten is het aanspreekpunt ter verdediging, be-
houd en promotie van het Vlaamse lied. (www.vlapo.be)
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