ANALYSE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S

Buma/Stemra en de verkiezingen
Buma/Stemra is van haar leden, maar is er zeker niet alleen voor
haar leden. Bescherming van het auteursrecht en de rechten
van makers en een stevige internationale positie dragen bij aan
een gezonde Nederlandse muziekcultuur, en dat komt daarmee
heel Nederland ten goede. De maatschappelijke rol van muziek
is belangrijk. Daarom maken wij ons ook bij politieke partijen
hard voor bescherming van de rechten van makers.
In maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Buma/Stemra heeft bij een groot aantal politieke partijen aan
dacht gevraagd voor de belangen van haar leden en voor de
sector.
De schrijvers van de verkiezingsprogramma’s hebben ook met
anderen gesproken, maar een aantal door ons genoemde onder
werpen komt daadwerkelijk terug in verkiezingsprogramma’s.
Veel politieke partijen noemen het belang van financiële steun
voor de culturele sector om de gevolgen van de coronacrisis
aan te pakken (PvdA, D66, CDA, GroenLinks, PvdD, SP, BIJ1, Volt).
Ook onderwerpen als talentontwikkeling, culturele diversiteit
en muziekeducatie komen vaak terug. Een belangrijk punt,
namelijk dat platforms die geld verdienen aan muziek altijd
redelijke vergoedingen moeten betalen aan de makers daarvan,
wordt in een groot aantal verkiezingsprogramma’s genoemd.
Alleen D66, GroenLinks, Partij van de Dieren en de Piratenpartij
noemen het auteursrecht.

Tot de coronacrisis uitbrak ging er veel goed in de creatieve
sector. In deze sector hadden 7 miljoen Europeanen een
baan en de sector levert dan ook een belangrijke bijdrage
aan de Europese economie. Duizenden Nederlandse acts
traden op in kleine kroegen, op grote podia of op een van de
vele festivals die Nederland rijk is. Afgelopen jaar was dit
anders, want de culturele sector werd hard geraakt door de
coronacrisis. Toch maken en genieten Nederlanders nog
massaal van muziek, meer dan ooit via online kanalen.
Het streamen via internet en muziekapps is ongekend
populair. De inkomsten uit deze kanalen staan alleen
nog niet in goede verhouding tot de groei die die kanalen
zelf doormaken. Ondanks de groei is de inkomenspositie
voor de artiesten, schrijvers en uitgevers weinig tot niet
verbeterd: Meer dan de helft van de beroepsmuzikanten
verdient niet meer dan € 9.000 per jaar met muziek.
Los van de gevolgen van de coronacrisis staan auteurs
rechten, de collectieve bescherming daarvan, de versprei
ding van materiaal en de inkomsten in de culturele sector
onder druk. Dat levert bedreigingen op voor de inkomsten
van de sector, de werkgelegenheid en de culturele diver
siteit.
Over de culturele sector lopen de standpunten van politieke
partijen nogal uiteen. Het meest van belang voor leden zijn
de standpunten over cultuur, media, muziek, auteursrecht en
zzp. Eerst volgt een overzicht van de belangrijkste punten
per partij, verderop de uitgebreidere beschrijvingen. Ook
is het raadzaam om de volledige verkiezingsprogramma’s
door te nemen.
Robbert Baruch – Manager Public Affairs
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PARTIJPUNTEN IN HET KORT
VVD

PvdA

D66

CDA

»	Cultuur voor een breder
publiek toegankelijk maken.
»	Meer evenwichtige regionale
spreiding bij het toewijzen
van cultuursubsidies.
»	Stimuleren samenwerking
muziekscholen en onderwijs.
»	Blijvende aandacht voor
cultuureducatie in onderwijs.
»	Verruiming van de Geefwet.
»	Afschaffen van de
thuiskopieheffing.

»	Een ambitieus reddingsplan
voor de culturele sector
tijdens en na de coronacrisis.
»	Structureel meer geld naar de
culturele sector.
»	Toegankelijkheid kunst en
cultuur verhogen.
»	Collectief onderhandelde
arbeidsvoorwaarden voor ma
kers, met minimumtarieven.
»	Naleving van de culturele
diversiteit.
»	Cultuur- en muziekeduca
tie vaste plek in onderwijs
programma’s.
»	Met extra subsidies en regio
nale spreiding zorgen voor
meer bestaanszekerheid
makers.
»	Eerlijke beloning en sociaal
vangnet voor makers door
implementatie Fair Practice
Code.
»	Investeren in voorzieningen
voor talentontwikkeling.
»	Redelijke beloning makers
(online) en heffing voor
streamingdiensten.

»	Geld investeren in kunst en
cultuur, op nationaal en lokaal
niveau.
»	Aandacht voor talentontwik
keling en innovatie.
»	Systeem van subsidies
vereenvoudigen voor makers.
»	Moderne muziek als eigen
discipline in cultuurbeleid.
»	Nederlandse kunst- en
cultuurexport promoten.
»	Vergroten van mogelijkheden
voor collectieve onderhande
lingen voor zzp’ers.
»	Fair Practice Code naleven.
»	Muziekscholen centrale plaats
in de samenleving.
»	Aandacht voor culturele
diversiteit.
»	Aanscherpen van het auteurs
recht om positie makers te
versterken.
»	Hervorming van het Europese
Auteursrecht online en
collectief beheer voor online
exploitatie.

»	Herstelplan om de hele
culturele sector te onder
steunen tijdens en na de
coronacrisis.
»	Betere regionale spreiding
van subsidies en culturele
voorzieningen.
»	Regionale identiteit versterken
door cultuur van lokale
afkomst te ondersteunen.
»	Bevorderen van een pluriform
en sterk medialandschap.

PVV
»	Geen geld naar cultuur.

GROEN LINKS

SP

Partij voor
de Dieren

SGP

»	Flink extra geld voor kunst
en cultuur.
»	Met name in nieuwe
productiehuizen en festivals
en andere broedplaatsen.
»	Stimuleren van
talentontwikkeling en
innovatie.
»	Meer inclusieve en regionale
spreiding van cultuur
subsidies.
»	Aandacht voor redelijke
arbeidsvoorwaarden en eer
lijke inkomenspositie voor
kunstenaars.
»	Fair Practice Code omzetten
in wetgeving.
»	Handhaven van culturele
diversiteit.
»	Versterken cultuuronderwijs.
»	Invoeren exploitatieheffing
over inkomsten van
streamingsdiensten,
opbrengst naar makers.
»	Aandacht voor een modern,
korter auteursrecht, dat het
vrije internet niet in de weg
staat.

»	Armoede in culturele sector
bestrijden.
»	Lanceren investeringsfonds
ter ondersteuning van kunst
en cultuur, van makers van
eigen bodem.
»	Sociale zekerheid makers
verbeteren door goed
pensioen en collectieve
verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid.
»	Betere spreiding van cultuur
subsidies over het land.

»	Extra geld naar kunst- en
cultuursector, ondersteuning
tijdens en na coronacrisis.
»	Extra geld om toegankelijk
heid kunst en cultuur te
verhogen.
»	Betere regionale spreiding
cultuursubsidies.
»	Evenredige ondersteuning
van alle muziekstijlen.
»	Aandacht voor
inkomenspositie muzikanten.
»	Efficiënte ondersteuning
muziekexport.
»	Modernisering auteursrecht,
ook online: voor versterking
positie van makers.
»	Platforms die geld verdienen
aan muziek moeten redelijk
deel winst afstaan aan
makers.
»	Cultuur-en muziekeducatie
vaste plek in lesprogramma.

»	Het verwerven van eigen
inkomsten moet voorop staan
in culturele sector.
»	Aandacht voor Nederlandse
taal en cultuur.

Christen Unie
»	Bevorderen toegankelijkheid
kunst en cultuur.
»	Cultuureducatie.
»	Naleven Fair Practice Code
voor eerlijke inkomensposities
voor makers.
»	Centrale plaats culturele
broedplaatsen in cultuur
beleid.
»	Betere regionale spreiding
cultuur en subsidies.

50Plus
»	Stimuleren culturele
innovatie.
»	Culturele instellingen
stimuleren om meer kunst
en cultuur overdag te
programmeren.

50Plus
»	Geen relevante punten.

DENK

»	Subsidies: Met hetzelfde geld
meer bereiken.
»	Cultuur- en muziekeducatie
vaste plek in lesprogramma.
»	Meer uitdragen van Europese
klassieke cultuur.

Christen Unie
»	Toekennen van cultuur
subsidies op basis van inclu
siviteits- en diversiteitscodes
afschaffen. Uitsluitend op
basis van kwaliteit toekennen.

»	Structureel meer geld investe
ren in kunst en cultuur.
»	Handhaven code diversiteit
en inclusie.
»	Strengere naleving van Fair
Practice Code.
»	Armoede in kunst en cultuur
sector bestrijden.
»	Meer ruimte voor innovatie
en toegankelijkheid.
»	Cultuureducatie als verplicht
onderdeel in onderwijs.
»	Meer aandacht voor koloniale
geschiedenis.

Christen Unie
»	Meer geld naar muziekscholen.
»	Bezuinigingen op cultuur
ongedaan maken.
»	Betere regionale spreiding van
geld voor cultuur.
»	Meer diversiteit door andere
criteria te gaan hanteren bij
subsidietoekenning.

»	Sterk beperken auteursrecht.
»	Duur auteursrecht verkorten
naar maximaal 5 jaar.
»	Niet-commercieel gebruik
toestaan.
»	Afschaffen thuiskopieheffing
»	Remixen, parodieën, citaten
en sampling toestaan.
»	Afgeleide werken toestaan.

VVD

‘Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’

Cultuur verbindt, inspireert en
prikkelt waarbij behoud van
erfgoed bijdraagt aan onze
Nederlandse identiteit. Ook
speelt cultuur een belangrijke
rol in de vorm van toerisme. Een
aantal culturele instellingen,
artiesten en podiumkunstenaars
in Nederland behoort tot
de wereldtop, van wereld
vermaarde orkesten tot top-Dj’s.
Miljoenen Nederlanders zijn
cultureel actief en dragen zo
intrinsiek en economisch bij aan
een divers, aantrekkelijk leefen werkklimaat in ons land.
Ook het belang van alledaagse
cultuur neemt toe. De afgelopen
tijd is gebleken hoe belangrijk
cultuur voor onze samenleving
is. Het verdient dan ook
erkenning en waardering. Zoals
bijvoorbeeld blijvende aandacht
voor muziek. Dankzij de

Geefwet kunnen Nederlanders
zelf investeren in de cultuur
die zij belangrijk vinden. De
afgelopen jaren is Nederlandse
cultuur toegankelijker gemaakt.
Zo zijn de geboortepapieren
van Nederland, zoals het
Plakkaat van Verlatinghe,
voortaan op een toegankelijke
plek tentoongesteld. We willen
deze lijn doortrekken en verder
investeren om cultuur voor een
breder publiek toegankelijk
te maken. De komende jaren
zetten we in op:
»	Betere en meer evenwichtige
regionale spreiding als
criterium in de toewijzing van
cultuursubsidies. Kunst en
cultuur zijn niet alleen van de
grote steden. Bij investeringen
in cultuur moeten provincies
en gemeenten het bedrag

van de rijksoverheid
aanvullen. Dit stimuleert
investeringen in cultuur
vanuit medeoverheden en
zorgt voor een aantrekkelijk
woon- en vestigingsklimaat in
alle regio’s van Nederland.
»	Meer middelen voor het
behoud en de ontwikkeling
van volkscultuur in het
Cultuurparticipatiefonds.
Ook kunnen makers van
populaire cultuur zoals
musicals, meer gebruik
maken van rijkssubsidies.
Ook wordt samenwerking
tussen muziekscholen en
het onderwijs gestimuleerd,
met als doel om blijvend
aandacht te houden voor
muziekonderwijs.
»	Blijvende aandacht voor
cultuureducatie in het
onderwijs. Samenwerking
tussen scholen en culturele
organisaties wordt
gestimuleerd om meer
mogelijkheden te bieden voor
kinderen om kennis te maken
met kunst en cultuur.
»	(...)

»	Verruiming van de
Geefwet waardoor het
aantrekkelijker wordt om
culturele ondernemers te
ondersteunen.
Het medialandschap verandert
in een razend tempo. Consu
menten kiezen steeds vaker zelf
wanneer zij televisieseries, do
cumentaires en speelfilms kij
ken. Ook gaan we steeds vaker
zelf online op zoek naar een mix
tussen binnen- en buitenlands
aanbod. (…) Ook de Nederland
se Publieke Omroep (NPO) is de
afgelopen jaren veranderd. Zo
is er gewerkt aan het gedeel
telijk reclamevrij maken van
de Publieke Omroep en is er
meer aandacht gekomen voor
de regio. Ook werkt de NPO
meer samen met marktpartij
en, waardoor het aanbod van
kwalitatief goede program
ma’s op gebruiksvriendelijke
streamingsdiensten in de toe
komst stijgt. De komende jaren
zetten we in op:
»	(...)
»	Een onderscheidende publie
ke omroep die zich richt op de

kernonderwerpen nieuws, cul
tuur en educatie en zo recla
meluw mogelijk is op landelijk,
regionaal en lokaal niveau.
»	Een einde aan de plicht voor
de publieke omroep om pro
grammering te verzorgen voor
een vast aantal landelijke
tv- en radiozenders. De moge
lijkheden om programma’s te
verspreiden via eigen kanalen
en platforms of die van der
den, breiden we uit. (…) Lo
kale en streekomroepen zijn
volwaardig onderdeel van het
medialandschap naast lande
lijke en regionale omroepen.

als het daarmee een te groot
deel van de advertentiemarkt
voor radio inneemt, terwijl
kijken of er een monopolie op
de advertentiemarkt als ge
heel ontstaat beter past bij de
manier waarop consumenten
digitaal verschillende media
gebruiken. De advertentie
markt blijft wel toegankelijk
voor nieuwe spelers.

»	Afschaffen van de thuis
kopieheffing. Steeds meer
media worden via streamings
diensten bekeken, waardoor
de Europese richtlijn die zorgt
voor een heffing op cd’s, dvd’s
en harde schijven achterhaald
is. Wel blijven makers recht
houden op een eerlijke
beloning voor hun werk.

»	Stopzetten van de eigen
betaalde onlinestreamings
dienst van de publieke
omroep. De NPO kan blijven
samenwerken met private
partners in het tv-platform
NL Ziet.
»	Aanpassing van de mededin
gingsregels zodat media-on
dernemers beter kunnen con
curreren met internationale
Big Tech-bedrijven. Nu mag
bijvoorbeeld een radiozender
geen concurrenten overnemen

Het volledige verkiezingsprogramma van de VVD kunt u raad
plegen op: VVD – Samen aan de Slag

PVV

PvdA

‘Het gaat om u’

‘Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’

Deze extra investeringen
betalen we door te stoppen met
miljarden over te maken naar
het buitenland en te verspillen
aan andere linkse hobby’s. Geen
geld meer naar cultuur enz.

Het volledige verkiezings
programma van de PVV kunt
u raadplegen op: PVV – Het
gaat om u

Ons plan voor kunst,
cultuur en media voor
iedereen
Een liedje dat een dierbare
herinnering teweegbrengt. Het
festival waarop je je grote liefde
hebt leren kennen. Of die ene
film waarbij je elke keer een
traan laat. Kunst en cultuur
zorgen voor saamhorigheid,
troost, creativiteit, inspiratie
en verbeeldingskracht. Kunst
en cultuur zijn overal in ons
dagelijkse leven en tegelijkertijd
laat zij ons soms ontsnappen
aan de alledaagsheid van het
leven. In een druk bestaan
of juist wanneer we veel
thuis zitten, zijn het films,
televisieprogramma’s, boeken,
muziek, schilderijen en een
mooi beeld die het leven
aangenaam maken. Kunst en

cultuur zijn belangrijk in ons
leven. Het gaat over wie we
zijn, over onze drijfveren en
onze dromen. Het is de manier
waarop we met elkaar omgaan
en de verhalen die we elkaar
vertellen. Kunst en cultuur
houden zaken bespreekbaar en
verkennen nieuwe wegen. Bij
uitstek hebben kunst en cultuur
de gave om dialoog te laten
plaatsvinden en dragen ze bij
aan het overbruggen en helpen
begrijpen van verschillen.
Het verbindt, raakt en geeft
plezier. Daarom moeten kunst
en cultuur voor iedereen
toegankelijk zijn en verdienen
makers een eerlijke beloning.
In kleine dorpen, maar ook
in de wijken van de grote
steden, staan (sociaal) culturele
voorzieningen onder druk, ook

de kleinschalige amateurverenigingen waar mensen wekelijks
bij elkaar komen om samen kunst en cultuur te maken. Voor
mensen met een kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te vaak
onbereikbaar. Ook de makers hebben te vaak een te kleine beurs.
Achter de rijkdom van onze kunst en cultuur schuilt helaas te
vaak de armoede van de maker. Veel makers hebben moeite om
rond te komen, een betaalbare atelierruimte te vinden, zich te
verzekeren voor mindere tijden of te investeren in hun oude dag.
Waar bestaande instellingen en kunstenaars geteisterd worden
door onzekerheid, is het voor nieuwe kunstenaars überhaupt
moeilijk om te starten en een bestaan op te bouwen. De corona
crisis maakt dat alleen maar erger. De culturele en creatieve
sector staat onder druk als nooit tevoren. Niet alleen dreigen vele
banen van de ruim 300.000 mensen die werken in de culturele
en creatieve sector te verdwijnen, er dreigt een verlies voor ons
allemaal. Juist van hetgeen dat zo van waarde is, maar niet in
cijfers is uit te drukken.
Wat de PvdA betreft steunen we de culturele en creatieve sector
en besteden we structureel meer geld om de problemen die er
ook voor de coronacrisis al waren op te lossen. Dat doen we door
grote investeringen in de (culturele en creatieve) infrastructuur
via het Rijk, maar ook via gemeenten en provincies. Dat betekent
dat we ook in de toekomst kleinschalige (sociaal-)culturele
voorzieningen in wijken en dorpen behouden. Dat betekent dat
we ervoor zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk
is en dat alle makers toegang hebben tot een fatsoenlijk inkomen
en een sociaal vangnet. Daarom maken we van de Fair Practice
Code, een eerlijke beloning, de standaard. Ook verklaren we een
seizoensregeling van toepassing voor de culturele seizoensgebonden
activiteiten. We faciliteren betaalbare atelierruimte en investeren
in voorzieningen voor talentontwikkeling zoals productiehuizen
en beurzen voor kunstenaars, architecten en ontwerpers. De PvdA
gaat voor een eerlijke en toegankelijke culturele sector waar niet

de markt(waarde), maar de
intrinsieke (meer)waarde van
kunst leidend is. We zijn trots
op grote namen als Erwin Olaf,
Carice van Houten of Armin
van Buuren die Nederland
wereldwijd op de kaart zetten.
Maar onder het motto “Wie het
kleine niet eert, is het grote niet
weerd’’ koesteren we ook al die
talloze lokale fanfares, koren,
carnavalsverenigingen en
debatcentra.
Structurele investering
in kunst en cultuur

We brengen kunst en cultuur
letterlijk naar dorpen en
wijken met projecten zoals De
Wijk De Wereld. Hierbij duikt
een club van professionele
theatermakers, muzikanten
en choreografen een wijk in
en brengt de buurt samen via
kunst en cultuur, om elkaar te
ontmoeten en verhalen met
elkaar te delen. Samen met de
buurt wordt muziek en (dans)
theater en alles daartussenin
gemaakt. Zo maken we kunst
en cultuur vanzelfsprekend en
toegankelijk voor iedereen.

Juist een divers aanbod draagt
bij aan de toegankelijkheid van
kunst en cultuur voor iedereen.
Toch heeft cultuur voor veel
mensen nog een hoge drempel,
financieel maar bovenal omdat
zij voor veel mensen niet
vanzelfsprekend genoeg is.
Daarom willen we alle kinderen
al vroeg in aanraking laten
komen met cultuur. Ook voor
alle jongeren tot en met 25 jaar
maken we kunst en cultuur
toegankelijker. Mensen met
een beperking mogen niet
belemmerd worden als ze van
kunst of cultuur willen genieten.

Jong, oud en iedereen
ertussenin moet kunnen
genieten van kunst en cultuur.
Daarom is het belangrijk dat de
culturele en creatieve sector de
diversiteit van de Nederlandse
samenleving representeert. Een
inclusieve samenleving met
gelijke kansen voor iedereen. Zo
wordt de culturele sector van
en voor iedereen. We zien graag
(wanneer dat weer kan) vele
leuke festivals voor een divers
publiek. Daarbij gaan we voor
meer duurzaamheid en minder
plastic. Dat is goed voor zowel
mens als natuur. In onze natuur

koesteren we de landschappen
en in onze openbare ruimte
schenken we aandacht aan
cultuurhistorie. Dat doen we
door te investeren in kunst op
straat en onze monumenten en
archeologie te koesteren.
Onze keuzes:
»	Een ambitieus reddingsplan.
Kunst en cultuur worden hard
geraakt door de coronacrisis.
Zonder ambitieus reddings
plan, dreigt een enorme kaal
slag. Daarom is veel meer
steun nodig, ook voor (nietgesubsidieerde) instellingen
en voor de makers van kunst
en cultuur. Zo voorkomen we
een verlies aan banen, en be
houden we wat van waarde is
voor ons allemaal.
»	Collectieve afspraken
over vergoedingen en
arbeidsvoorwaarden.
Cultuur bestaat niet zonder
de makers. Momenteel
staat de bestaanszekerheid
van veel makers onder
druk. De arbeids- en
werkomstandigheden zijn
vaak slecht. Wij willen dat
het voor de makers van kunst

en cultuur mogelijk wordt
om collectief afspraken te
maken over vergoedingen
en arbeidsvoorwaarden.
Daarom passen we de
mededingingswet aan zodat
zelfstandigen collectief
kunnen onderhandelen over
hun tarieven.
»	Fatsoenlijk en eerlijk
werk. Het Rijk zal extra
geld vrijmaken om in de
gehele cultuursector tot
meer bestaanszekerheid
te komen. De kosten voor
de implementatie van de
Fair Practice Code worden
gedragen door het Rijk
en gaan dus niet af van
bestaande subsidies.
»	Naleving van de Code
Culturele Diversiteit.
»	Betere toegankelijkheid voor
kunst en cultuur. Mensen
met een beperking krijgen
makkelijke toegang tot kunst
en cultuur. Dat kan door de
inzet van gebarentolken,
rolstoelvriendelijke theaters
en festivals et cetera.

»	Nieuwe groepen kennis laten
maken met kunst en cultuur.
Dat doen we met projecten
zoals De Wijk de Wereld en
cultuurcoaches. Zij stimuleren
deelname aan cultuur en
verbinden cultuur met andere
sectoren.
»	Cultuuronderwijs wordt
een vast onderdeel van
de lesprogramma’s in het
basisonderwijs en voortgezet
onderwijs.
»	Alle kinderen in aanraking
brengen met kunst en cultuur.
Basisschoolleerlingen krijgen
de cultuurontdekkingspas.
Kinderen uit gezinnen met
minder geld krijgen ook altijd
de kans om deel te nemen aan
culturele activiteiten buiten
school.
»	Alle jongeren tot en met 25
jaar krijgen een cultuurkaart
met een budget en kortingen
voor kunst en cultuur.
»	Bestaanszekerheid voor
makers. Met subsidies bieden
we bestaande instellingen en
makers zekerheid en nieuwe

makers de mogelijkheid om
een bestaan op te bouwen. We
letten op een goede regionale
spreiding.
»	Alle makers van kunst en
cultuur zijn zeker van een
fatsoenlijk loon en een goed
sociaal vangnet. Daarom
leven we de Fair Practice Code
na.
»	Een seizoensregeling is van
toepassing voor de seizoens
gebonden activiteiten binnen
cultuur.
»	We faciliteren betaalbare
atelierruimte en investeren
in voorzieningen voor talent
ontwikkeling. Denk aan
productiehuizen en beurzen
voor kunstenaars, architecten
en ontwerpers.
»	Kunst en cultuur is meer
dan theaters en musea. Veel
mensen beleven plezier
aan festivalbezoeken. Daar
maken we ons hard voor.
Duurzaamheid en recycling
bij deze evenementen wordt
gestimuleerd.

Een sterk en divers medialandschap
Een onafhankelijke en
pluriforme publieke media
dienst is een cruciaal onder
deel van ons democratisch
bestel. We koesteren daarom
kritische onafhankelijke
journalistiek en ons publieke
omroepbestel. Tegelijkertijd
verandert het medialandschap
ingrijpend. Steeds meer
nieuwe mediadiensten en
mediaproducten overspoelen
concurrent en consument,
van YouTube tot NPO Start
gemist, van videoblogs tot
video on demand. Vooral
jonge mediaconsumenten
bewegen zich dagelijks door dat
nieuwe digitale en interactieve
landschap. Het ouderwets
‘lineair’ televisiekijken onder
vindt hevige concurrentie van
de nieuwe mogelijkheden. Op
smartphones en tablets is die
concurrentie al in het nadeel
van ‘lineaire televisie’ beslecht.
Het tempo van veranderingen
in het medialandschap is
nauwelijks bij te houden.
Een toekomstbestendig publiek
omroepbestel vraagt om scherpe
keuzes, sterke creatieve compe

titie en gezamenlijkheid in het
uitvoeren van de publieke taak.
Onze keuzes:
»	Extra investeren in de publie
ke omroep. De inkomsten van
de publieke omroep mogen
nooit afhankelijk zijn van de
grillen van de markt. We in
vesteren daarom extra in de
publieke omroep en in regi
onale en lokale media. We
behouden het duaal bekosti
gingssysteem voor de regiona
le omroep. De NPO krijgt meer
ruimte om nieuwe aanbod
kanalen te ontwikkelen en te
benutten, met een proportio
nele vergoeding voor de ma
kers.
»	Fatsoenlijke beloning
makers en heffing voor
streamingdiensten. We
willen de buitenproportionele
verdienmodellen van
bedrijven als Facebook
en YouTube inperken en
ervoor zorgen dat de makers
van creatief materiaal
fatsoenlijk worden betaald.
Met een streamingheffing
voor bedrijven als YouTube
en Netflix zorgen wij dat
ook deze bedrijven netjes

bijdragen aan een eerlijk en
divers media-aanbod.
(…)
Nieuwe zekerheden voor
alle werkenden
»	Iedereen die werkt krijgt
steun bij pech en een fatsoen
lijk pensioen. Iedereen be
taalt naar vermogen mee. Alle
werkenden bouwen verplicht
pensioen en bescherming te
gen arbeidsongeschiktheid
op, vanaf de eerste werkdag.
Opdrachtgevers van zelfstan
digen betalen daaraan mee,
zodat ook zzp’ers op sociale
bescherming kunnen rekenen
bij tegenslag en voor de oude
dag.
Aanpak van armoede
en schulden (…)
»	Ieder kind doet mee. Een op
de vijf gezinnen kent financië
le problemen. Een op de negen
kinderen groeit op in armoe
de. Armoede leidt tot verspil
ling van kansen, generatie
op generatie. Ieder kind kan
meedoen, ook als het gezin
het niet breed heeft. Armoe
de is geen belemmering voor

sport, muziekles en zwemles.
Gemeenten krijgen extra geld
om armoede te bestrijden. Zie
ook hoofdstuk 3.
(…)
Kans op een gezond leven
voor iedereen (…)
»	Basisbanen op de sport- en
muziekvereniging. Toezicht
houden, het clubhuis be
mannen en de velden onder
houden zijn taken die vaak
moeilijk te vervullen zijn bij
sportverenigingen. Ondertus
sen zitten veel mensen on
gewild thuis. Daarom komen
er basisbanen op de sport- en
muziekvereniging (zie hoofd
stuk 1). De belastingvrije
vrijwilligersvergoeding gaat
bovendien omhoog.
(…)
Ieder kind kan meedoen (…)
»	Meer muziek, cultuur en
sport. Op iedere school komt
meer ruimte voor muziek,
cultuur en sport, door goed
opgeleide vakleerkrachten.
Ieder kind komt ermee in
aanraking. Dit wordt publiek
gefinancierd.

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA kunt u raadplegen op:
PvdA – Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

D66

Het is het waard te investeren
in kunst en cultuur
De Nederlandse kunst- en
cultuursector is van hoog niveau.
Nederlandse kunst, cultuur

Kunst en cultuur als
fundament van onze
beschaving

en erfgoed is wereldwijd
bekend. Daarnaast zetten we
ons in om de sector stabiel en
toekomstbestendig te maken.
Dit doen we door de wankele
financiële basis van de sector te
versterken.

Kunst en cultuur zijn het funda
ment van onze beschaving. Kunst
wordt gemaakt uit innerlijke
noodzaak, uit urgentie. Kunst en
cultuur zijn bovendien de aan
jager voor individuele en maat
schappelijke ontwikkeling. Ieder
een zou daarom moeten kunnen
genieten van een breed aanbod
van kunst en cultuur, van opera
tot urban en van festivals tot ka
mermuziek. Makers van kunst
en cultuur verdienen een betere
maatschappelijke positie en meer
waardering. Zéker nu de coron
acrisis de sector extra kwetsbaar
heeft gemaakt. D66 staat voor
een herwaardering van de kunsten cultuursector waarbij de gehe
le sector wordt betrokken.

»	Het systeem van subsidies
is te ingewikkeld. Samen
met de sector willen we
dit eenvoudiger maken en
gebaseerd op vertrouwen.

‘Een Nieuw Begin’

Hierbij kijken we ook naar de
huidige eisen, zoals reisver
plichtingen van instellingen,
en verlenging van de subsidie
periode.
»	Met een overheidscampagne
vergroten we de kennis
over de culturele sector,
het geefklimaat en fiscale
maatregelen die de kunst en
cultuursector stimuleren.

»	Er wordt een investerings
»	We investeren in de kunst- en
verplichting ingesteld voor de
cultuursector. Rijkssubsidies
Nederlandse film en series,
worden verruimd voor alle
zodat de opbrengsten gebruikt
organisaties. Ook lokale
kunnen worden om weer nieu
overheden krijgen voldoende
we content te kunnen maken.
geld voor hun cultuurbeleid.
De verplichting geldt voor
aanbieders die verdienen aan
»	In landelijke culturele fondsen
audiovisuele content (biosco
komt meer ruimte voor indi
pen, videodiensten die per af
viduele kunstenaars en kleine
genomen productie afrekenen)
collectieven. Fondsen werken
en exploitanten die gewoonlijk
als aanjagers voor vernieuwen
al in content investeren (om
de genres, experimenten en ta
roepen, videodiensten op abon
lentontwikkeling.
nementsbasis).
»	Moderne (pop- en urban)
muziek wordt een eigen
discipline in de Culturele
Basisinfrastructuur. Op deze
manier ontstaat een betere

balans tussen klassieke en
moderne muziekgenres.
»	We versterken Dutch Culture
en culturele attachés op de
Nederlandse ambassades. Zo
promoten we Nederlandse
kunst en cultuur in het
buitenland.
Een sterke positie voor
kunstenaars, culturele instellingen en ondernemers
De coronacrisis laat ook de
kwetsbaarheid van de kunst- en
cultuursector zien. De financiële
situatie van de sector is broos
en kunstenaars verdienen vaak
maar weinig geld. Kunstenaars
in de vrije sector zijn te weinig
in beeld. Het ondernemerschap
van gesubsidieerde culturele
instellingen wordt te weinig
gezien. Dat moet anders.
Niet alleen investeren we
meer, ook wil D66 met betere
randvoorwaarden de sector
financieel sterker maken. We
willen eerlijkere beloning door
te zorgen dat meer geld bij de
makers zelf terechtkomt.
»	De positie van zelfstandigen
wordt verbeterd. Zie het

hoofdstuk “Voor een radicale
verandering van werk en
inkomen”. [We vergroten
de mogelijkheden voor
collectieve onderhandelingen
voor zelfstandig ondernemers,
om tegenwicht te bieden
aan de marktmacht van
opdrachtgevers.]
»	Werken onder eerlijke om
standigheden en tegen een
redelijke vergoeding moet
normaal worden. We geven de
Fair Practice Code meer priori
teit, bijvoorbeeld bij subsidie
aanvragen. We maken hier
ook extra financiële middelen
voor vrij, zodat de implemen
tatie niet ten koste gaat van
het aanbod. Zo werken we ook
aan professionalisering van de
sector.
»	Voor alle culturele instellingen
wordt het makkelijker om te
lenen bij banken. De overheid
kan hiervoor garant staan.
»	We behouden het lage btwtarief voor kunst en cultuur.

»	We behouden de Geefwet, als
onderdeel van de giftenaftrek.
Hiermee is het aantrekkelijk
om kunst te doneren of
sponsoren. We gaan de
huidige bureaucratie die
doneren moeilijk maakt tegen.
Het stelsel van giftenaftrek
zullen we waar mogelijk
verbeteren, zodat donaties
van burgers en bedrijven
aftrekbaar blijven.
»	Ieder kind krijgt op dezelfde
manier cultuuronderwijs. Op
de rijke schooldag is er veel
ruimte voor ieder kind om
kunst en cultuur te ervaren en
zich hierin te ontwikkelen.
»	Kunst en cultuur is voor
alle Nederlanders, met elke
achtergrond. Overal, dus
ook buiten de Randstad
investeren we in de kunst- en
cultuursector, net als lokale
initiatieven om deelname aan
cultuur te stimuleren.
»	We willen muziekscholen
weer terug in onze samen
leving. Wanneer ingebed in
onze cultuur, in onze regio’s,
steden of dorpen, zoals bij

voorbeeld sportscholen of
bibliotheken dat zijn, is voor
ieder kind of volwassene de
drempel weer laag om zich te
verrijken met het leren bespe
len van een instrument.
Auteursrecht is er voor
auteurs en artiesten
Een eerlijk deel van de opbreng
sten uit intellectueel eigendom
moet terechtkomen bij de ma
kers. Ook bij online publicaties.
Het auteursrecht moet ervoor
zorgen dat auteurs en artiesten
ook meedelen in de opbrengsten
van hun werk. Bovendien wordt
in het auteursrecht geregeld dat
beschermde werken toegan
kelijk blijven.
»	D66 is voorstander van
aanscherping van het
auteurscontractenrecht.
De verruimde collectieve
licentieovereenkomst wordt
wettelijk vastgelegd.
»	We willen een hervorming van
het Europese Auteursrecht on
line. Daarbij willen we collectief
beheer voor online exploitatie.
(…)

Een rijke schooldag
voor het kind
»	We bieden elk kind de
kans om mee te doen aan
sport, cultuur, muziek of
het ontdekken van techniek
en natuur. Scholen krijgen
middelen om hiervoor vak
docenten in te zetten en
werken nauw samen met
plaatselijke verenigingen
en bibliotheken. We geven
ook elk kind het recht op
een gezonde lunch en fruit.
We stimuleren een gezonde
leefstijl en daarmee gezond
opgroeien. Alle activiteiten
worden zoveel mogelijk op en
via de school en de opvang
aangeboden.

Het volledige verkiezingsprogramma van D’66 kunt u raadplegen
op: D66 – Een nieuw begin

CDA

‘Nu doorpakken!’

Een land van waarden
en tradities
waarden en tradities versterken
het gevoel dat we als gemeen
schap bij elkaar horen en hier
thuis zijn. Tegelijk zien we in re
ligie, cultuur en regionale iden
titeit ook de veelkleurigheid van
ons land. In het samengaan van
die gemeenschappelijkheid en
verscheidenheid ligt het bijzon
dere karakter van ons land.
Mensen hechten aan taal,
cultuur, religie, tradities en
folklore. Die vormen onze
identiteit en geven betekenis
en kleur aan ons leven van
elke dag. In de diverse en
veelkleurige samenleving die
Nederland is, vraagt dit om
respect in de omgang met elkaar
en de verantwoordelijkheid

om de vrijheid van anderen te
beschermen en te bewaren.

rijke verenigingsleven in ons
land.

(…)

»	Na de crisis zetten wij
niet alleen in op een fors
economisch herstel. We
zorgen er ook voor dat
makers, instellingen en
gezelschappen in de culturele
sector de draad weer op
kunnen pakken en de
samenleving weer kunnen
verrijken, verrassen en
vermaken. Een herstelplan
voor de hele sector moet
zowel de professionals als
de amateurverenigingen er
bovenop helpen.

Als samenleving moeten we
de polarisatie doorbreken door
scheidslijnen te overbruggen en
te versterken wat ons bindt. Dat
vraagt om gedeelde ervaringen.
Cultuur, identiteit en traditie
zijn geen gestold gegeven,
maar altijd aan verandering
onderhevig. Ons verhaal van
waarden en normen is geen
nostalgie naar vroeger, maar
een solide basis voor een
gezamenlijke toekomst.
Tijdens de lockdown zagen
we dat kunst en cultuur de
troost en reflectie niet konden
bieden: musea en theaters
moesten dicht, festivals en
concerten werden afgelast en de
repetities van orkesten, koren
en toneelverenigingen werden
stopgezet. We misten de
inspiratie en de ontspanning die
kunst en cultuur brengen. Het
is de reden om alles op alles te
zetten om te voorkomen dat de
crisis leidt tot blijvende schade
in de culturele sector en het

»	Ook willen wij een betere
regionale spreiding van
middelen en voorzieningen
voor een volwaardig cultureel
aanbod voor professionals en
amateurs in het hele land. De
huidige nadruk op diversiteit
in het aanbod kan niet zonder
ook de unieke voorbeelden
van de Nederlandse cultuur te
beschermen en behouden.

»	Een sterke stedelijke
of regionale identiteit
versterkt het gevoel dat
je ergens thuishoort. Dit
gemeenschapsgevoel is
belangrijk en daarom
ondersteunen wij taal,
cultuur, kunst, sport en
vrijwilligersleven met een
regionaal of lokaal karakter.
Dat geldt voor regionale
orkesten en streekmusea,
maar ook voor regionale
tradities en volksfeesten als
carnaval en muziekfestivals.
Wij bieden meer ruimte voor
lokale vrije dagen om deze
feesten met elkaar te vieren.
»	Wij houden de uitgaven voor
beheer en behoud van het
cultureel erfgoed op peil, van
waardevolle monumenten
en kerken tot publieke en
particuliere kunstcollecties,
archieven en documenten.
Maar ook volksfeesten,

lokale tradities en andere
voorbeelden van immaterieel
erfgoed die mensen over
generaties heen inspiratie
geven, verdienen onze
bescherming.
»	Wij maken ons sterk voor een
pluriform en sterk medialand
schap. Buitenlandse media
bedrijven op de Nederlandse
markt worden verplicht te in
vesteren in Nederlandse pro
ducties. De publieke omroep
blijft de basisvoorziening in
ons bestel. Wij willen meer
ruimte voor regionale pro
grammering op de landelijke
netten en bieden extra onder
steuning aan lokale en regio
nale media die een belangrijke
rol vervullen in de nieuws
voorziening in gemeenten en
provincies. Regionale en loka
le zenders kunnen ook ingezet
worden voor het behoud van
de streektaal.

Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA kunt u
raadplegen op: CDA – Zorg voor elkaar

GroenLinks

‘Tijd voor een nieuw realisme’

De waarde van kunst
en cultuur
de rijkdom van ons land is af te
meten aan de verhalen die we
elkaar vertellen, de beelden die
we vormen, de muziek die we
maken, de nieuwe werelden die
we ons voorstellen. Kunst en
cultuur laten ons zien wie we
zijn en wie we zouden kunnen
zijn. Die waarde van kunst en
cultuur reikt veel verder dan de
muren van het museum of de
bibliotheek. Voor GroenLinks
is kunst en cultuur de zuurstof
van onze samenleving en
economie.
Maar de waarde van kunst
en cultuur wordt al jarenlang
miskend. Na jarenlang rechts
bezuinigingsbeleid na de
vorige financiële crisis krijgt

de culturele sector tijdens de
coronacrisis opnieuw een klap.
Waar voor KLM de miljarden
klaarstaan, moet de culturele
sector keihard knokken voor
een fractie daarvan. Weer
betalen kunstenaars en men
sen achter de schermen de
rekening. Zonder goed contract,
zonder zekerheid, zonder
eerlijke beloning. Alsof hun
bijdrage aan onze samenleving
niets waard is. Alsof ze niet fors
bijdragen aan onze economie,
aan werkgelegenheid. Alsof
we eigenlijk wel zonder hen
kunnen.
Voor GroenLinks is niets minder
waar. GroenLinks kiest voor
investeren in kunst en cultuur.
In onze culturele iconen,
nieuwe productiehuizen en
andere broedplaatsen voor

talent en innovatie. Dat doen
we in alle provincies, zodat
ook bezoekers en makers
buiten de Randstad toegang
hebben tot kunst en cultuur.
Met extra aandacht voor
inclusie, diversiteit en jonge
talenten. En met fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden voor
kunstenaars en mensen achter
de schermen. Het is hoog tijd
dat we kunst, cultuur en de
mensen die dat mogelijk maken
op waarde gaan schatten.
»	Het budget voor kunst en cul
tuur gaat omhoog. De verde
ling hiervan wordt inclusiever
en eerlijker over Nederlandse
regio’s. Er komt meer aan
dacht voor talentontwikkeling,
jonge makers, popmuziek,
en culturele broedplaatsen.
De vertegenwoordiging van
alle groepen in de samen
leving wordt versterkt. Het
subsidiestelsel wordt over
zichtelijker en biedt meer
zekerheid. Het wordt onder
andere mogelijk om voor acht
jaar subsidie aan te vragen
in plaats van vier jaar. Eigen
inkomsten gaan een kleinere
rol spelen. Dat geeft culturele

instellingen de kans om echt
langdurig te investeren in per
soneel, publiek, verdieping
en kwaliteit. Daarnaast wordt
het stelsel meer flexibel, om
ook ruimte te bieden voor ex
periment en innovatie en om
kansen te bieden aan nieuw
talent. Donaties aan individu
ele makers worden aantrekke
lijker gemaakt door giften van
de inkomstenbelasting aftrek
baar te maken.
»	Mensen die werken in de
culturele sector verdienen
een eerlijke beloning, betere
arbeidsvoorwaarden en
meer zekerheid. Makers en
mensen achter de schermen
komen zoveel mogelijk in
vaste dienst. Ook de groep
die niet in vaste dienst wil
of kan werken, bieden we
meer sociale en financiële
zekerheid. Makers moeten
te alle tijden een eerlijke
beloning krijgen voor het
werk dat zij creëren, tonen en
uitvoeren. We zetten de Fair
Practice Code om in wetgeving
en we compenseren de
culturele sector hiervoor.

»	Iedereen krijgt toegang tot cul
tuur. Culturele instellingen wor
den inclusiever en beter toegan
kelijk. Basis hiervoor is de Code
Culturele Diversiteit en het
VN-verdrag Handicap. Iedere
jongere krijgt een eigen cultuur
budget. We versterken het cul
tuuronderwijs binnen en buiten
school door meer budget, de in
zet van vakleerkrachten en een
betere samenwerking tussen
centra voor de kunsten, pabo’s,
basis- en middelbare scholen,
mbo’s, kunstopleidingen en an
dere culturele professionals en
instellingen. Cultuurparticipa
tie, amateurkunst en muziek
verenigingen ondersteunen we
extra.
»	We koesteren onafhankelijke
Nederlandse filmmakers,
televisiemakers, musici en
andere makers van audio
visuele content. Grote buiten
landse technologiebedrijven
zijn belangrijke verspreiders
geworden van films en
muziek, vaak zonder er zelf
in te investeren. Bedrijven die
flink verdienen aan het werk
van anderen, moeten ook een
eerlijke bijdrage leveren aan

de makers. We voeren een
exploitatieheffing in over de
inkomsten van onder meer
streamingabonnementen. De
opbrengsten komen ten goede
aan Nederlandse producties
en aan de makers. We werken
aan een modern, korter
auteursrecht, dat het vrije
internet niet in de weg staat.

Iedereen doet mee: Er komt een
collectieve basisvoorziening
tegen arbeidsongeschiktheid
voor alle werkenden. Zelfstan
digen kunnen zich daar boven
op vrijwillig bijverzekeren bij
dezelfde publieke instantie die
de basisvoorziening verstrekt.

Het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks kunt u
raadplegen op: GroenLinks – Tijd voor nieuw realisme

SP

‘Stel een daad’

Een lerend land
Kunst en cultuur zijn geen
sluitstuk van de begroting, maar
een basis voor onze beschaving.
Ze inspireren, houden een
spiegel voor en leren ons
dingen anders te bekijken. In
een beschaafd land hoeven
kunstenaars niet in armoede
te leven. Daarom willen we
eerlijke betaling en sociale
zekerheid voor alle makers
in de creatieve sectoren. Dat
geldt ook voor de muziek, die
we steunen met een nationaal
investeringsfonds.
»	In een beschaafd land hoeven
kunstenaars geen armoede te
lijden. We gaan toezien op een

eerlijke betaling en leggen dat
vast in een wettelijke code.
We lanceren een investerings
fonds ter ondersteuning van
kunsten cultuur, van kunste
naars en muzikanten van Ne
derlandse bodem. Zo houden
we ook de kleine podia open.
In creatieve sectoren hebben
veel mensen onzekere con
tracten. Daarom verbeteren
we de sociale zekerheid, door
een goed pensioen en een
collectieve verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid.
»	Subsidies voor kunst en cul
tuur komen nu vooral terecht
in de Randstad. Wij willen een
betere spreiding van de cul
tuursubsidies over het land.

Het volledige verkiezingsprogramma van de SP kunt u raadplegen
op: SP – Stel een daad

‘Kiezen voor wat echt telt’

Cultuur en erfgoed
Kunst, cultuur en creativiteit
verrijken het leven en de
samenleving. Kunst kan
confronteren, stilzetten, wakker
schudden en verbinden, kunst
kan leiden tot verwondering.
Onze cultuur kent een rijke
geschiedenis, die duidelijk
verbonden is met onze iden
titeit. Kunst en cultuur zijn
eerst en vooral van en voor
de samenleving. De overheid
vervult een belangrijke rol
als subsidieverstrekker,
opdrachtgever en hoeder
van ons culturele klimaat en
erfgoed. Bijzondere gebouwen,
voorwerpen, tradities, foto’s,
films en verhalen tonen de
geschiedenis van ons land.
Daarbij gaat het niet alleen om
de vaderlandse geschiedenis,

maar ook om de regionale en
lokale geschiedenis. Kunst is
ook voor en van iedereen. Het
is belangrijk dat er toegankelijk
aanbod van kunst en cultuur
is, met name voor jongeren.
Door amateurkunsten te
beoefenen, ontdekken en
ontwikkelen zij hun creatieve
talenten. Cultuureducatie is een
belangrijk onderdeel van hun
vorming en verdient een plek in
het onderwijs. De coronacrisis
heeft de kwetsbaarheden van
de culturele sector scherp
naar voren gebracht. Het
ambitieniveau van de sector
is hoog. Tegelijkertijd zien we
dat veel zzp‘ers tegen zeer
lage tarieven werken, dat
talentontwikkeling onder druk
staat en dat een verschraling
van het culturele aanbod dreigt.
»	Alle kinderen krijgen
cultuureducatie. Scholen
bepalen zelf hoe zij hier
invulling aan geven.
»	Ieder kind toegang tot
cultuur. Kinderen krijgen
mogelijkheden om zich ook
buiten schooltijd verder
te ontwikkelen op het

creatieve pad. Kinderen uit
gezinnen met een lagere
sociaaleconomische status
krijgen hierbij extra aandacht.
»	Fair Practice Code. De
uitgangspunten van de Fair
Practice Code dienen als
leidraad voor een gezonde
arbeidsmarkt in de culturele
sector, zodat iedereen onder
eerlijke omstandigheden en
tegen een redelijke vergoeding
zijn werk kan doen.

»	Regionale spreiding cultuur.
Bij de verdeling van
overheidssubsidies voor
culturele instellingen willen
we een eerlijker verdeling
over het land, zodat mensen
in én buiten de Randstad
kunnen genieten van de
rijkdom van het culturele
leven.
(…)

Gelijk speelveld voor alle
werkenden. We willen voor
iedereen gelijke kansen, een
gelijk sociaal vangnet en
een vergelijkbare pensioen
opbouw. Daarom komt er
een verplichte, betaalbare
publieke basisverzekering voor
arbeidsongeschiktheid voor
alle werkenden – dus ook voor
zzp’ers. Zij krijgen ook het recht
pensioen op te bouwen bij een
pensioenfonds.

»	Talentontwikkeling als
basis voor cultureel klimaat.
Broedplekken als culturele
podia, kunstvakonderwijs en
postacademische instellingen
krijgen een centrale plek in
het cultuurbeleid.
»	Leven van de kunst.
Getalenteerde kunstenaars
verdienen de kans om een
beroepspraktijk op te bouwen.
De overheid ondersteunt dit
met financieringsvormen
als garantieregelingen of
revolverende fondsen.
Het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie kunt
u raadplegen op: ChristenUnie – Kiezen voor wat echt telt

PvdD

‘Plan B: Idealisme is het nieuwe realisme’

Kunst, cultuur, erfgoed
voor iedereen toegankelijk
Creativiteit en vrijheid zijn
kernwaarden voor een open
samenleving. Kunst en cultuur
vormen een onmisbare basis
voor een leven in vrijheid,
waarin nieuwe wegen kunnen
worden verkend en mensen zich
ten volle kunnen ontplooien.
Kunst en cultuur zetten aan
tot reflectie, maken emoties
los, ontroeren of ontregelen.
Kunst stimuleert mensen buiten
gebaande paden te denken.
Kunst en cultuur geven nieuwe
betekenis aan een samenleving
en dus ook aan onze economie.
Ze wijzen de weg naar
transformatie, verandering en
innovatie die de samenleving
nodig heeft om te overleven.

We willen uitdrukkelijk de
cultuursector betrekken bij
maatschappelijke vraagstukken.
We kiezen daarom voor herstel
van het hart van een vrije
samenleving: een bloeiende
kunst- en cultuursector.
In de coronacrisis zijn verkeer
de keuzes gemaakt. Er moeten
geen miljarden naar fossiele
bedrijven, maar meer geld naar
de kunst- en cultuursector. De
harde bezuinigingen van de af
gelopen jaren en de coronacrisis
brengen de bestaanszekerheid
en de toegankelijkheid van
kunst, cultuur en erfgoed in ge
vaar en moeten dus dringend
worden goedgemaakt.
»	Het budget voor kunst, cultuur
en erfgoed wordt verhoogd
om kunst en cultuur voor elke

Nederlander toegankelijker te
maken: de overheid faciliteert
kunst- en cultuuraanbod in
heel Nederland, niet alleen in
de Randstad.
»	De Rijksoverheid
stimuleert gemeenten om
cultuurparticipatie een
vast onderdeel te maken
van hun welzijnsbeleid. Op
lokaal niveau komen er goed
gespreide, toegankelijke,
betaalbare en gevarieerde
voorzieningen.
»	Naast popmuziek hebben
andere stijlen van muziek
onverminderd ondersteuning
nodig. Tussen muziekstijlen
hoort daarin een evenredige
verdeling te zijn. Dat betekent
onder meer een goed podium
beleid, ruimte voor alle
muziekstijlen binnen de Raad
van Cultuur en het Fonds
Podiumkunsten, aandacht
voor de inkomenspositie van
muzikanten en, in samen
werking met het ministerie
van Economische Zaken,
efficiënte ondersteuning
van de exportkracht van de
Nederlandse muzieksector.

»	Het auteursrecht en het
auteurscontractenrecht
worden gemoderniseerd om
de positie van de makers
te versterken. Platforms
die geld verdienen aan het
aanbod van films en muziek
gaan een redelijk deel van
hun winst uitkeren aan de
rechthebbende makers.
»	Cultuur- en muziekeducatie
krijgen een vaste plek in
het lesprogramma van
het basis-, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs.
Scholen worden een plek
waar verbinding ontstaat
tussen wijk, ouders, culturele
instellingen, bibliotheken,
kunstencentra, musea,
verenigingen en podia.

SGP

»	Er wordt proactief gezocht
naar samenwerkingen met
diverse maatschappelijke
netwerken, raden en
instanties uit het culturele
domein om mee te denken
over uitdagingen in onze
maatschappij.
»	We moderniseren het
auteursrecht, zodat dit beter
aansluit bij de digitalisering.
Hierbij is het belangrijk
dat makers een passende
vergoeding krijgen.
(…)
Het wordt voor zzp’ers
eenvoudiger om vrijwillig te
sparen voor pensioen of zich
te verzekeren. Zzp’ers krijgen
toegang tot een (collectieve)
arbeidsongeschiktheids- en
pensioenverzekering.

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdD kunt u
raadplegen op: PvdD – Idealisme is het nieuwe realisme

‘In vertrouwen’

Cultuur
Nederland kent een schat aan
musea, monumenten, tradities
en culturele activiteiten.
Die cultuur verdient steun
en bescherming. Natuurlijk
kan van de overheid niet
verlangd worden om al die
cultuuruitingen te onder
steunen. Eerst en vooral moeten
overheden zich richten op
elementen in die cultuur die
een publieke functie hebben,
zoals de vele monumenten
die het straatbeeld bepalen,
of een karakteristiek dorps- of
stadsgezicht.
Overheidssubsidies zijn
bij het in stand houden
van monumenten en
cultuuruitingen soms
noodzakelijk, maar het

verwerven van eigen inkomsten
moet toch echt voorop staan.
Daarbij past ook het stimuleren
van slimme manieren om
erfgoed te verduurzamen. De
SGP vindt het niet meer dan
logisch dat de Nederlandse
regering bijzonder aandacht
heeft voor de Nederlandse
taal, historie en cultuur en
dat ook laat blijken. Gezonde
vaderlandsliefde is een goede
zaak.
(…)
Zzp’ers dienen niet verplicht
te worden tot het afsluiten van
een arbeidsongeschiktheidsver
zekering als zij gegarandeerd
de verantwoordelijkheid nemen
om zelf andere, passende maat
regelen voor dit risico te treffen.
Dit kan het opbouwen van een

eigen vermogen zijn, het aan
houden van kapitaal in de eigen
onderneming of door gebruik
te maken van een voorziening
zoals een broodfonds. Zzp’ers
die wél een arbeidsongeschikt
heidsverzekering willen afslui
ten, moeten daar de ruimte voor
hebben.

50PLUS

DENK

‘De kracht van PLUS’

‘Denk anders’

50PLUS wil dat culturele
innovatie wordt gestimuleerd.
Daarnaast moeten Kunst- en
cultuurinstellingen worden
gestimuleerd om meer
voorstellingen overdag te
programmeren.

Het onderwerp cultuur
komt niet aan bod in het
verkiezingsprogramma.

»	Een specificering van ‘culturele
innovatie’ komt niet aan bod.

Het volledige verkiezings
programma van de SGP kunt
u raadplegen op: SGP –
In vertrouwen

Het volledige verkiezings
programma van 50PLUS kunt
u raadplegen op: 50PLUS –
De kracht van PLUS

Het volledige verkiezings
programma van DENK kunt
u raadplegen op: DENK –
Denk anders

FvD

JA21

‘Stem Nederland terug’

‘Het juiste antwoord’

»	Cultuur- en muziekeducatie
krijgen een vaste plek in het
curriculum.
»	Wij willen de Europese
klassieke muziek en kunst,
cultuur en kennis veel meer
onderwijzen op scholen en
uitdragen in de media; en het
gedachtengoed van filosofen
ontsluiten voor een breder
publiek, bijvoorbeeld via
educatieve documentaires.

»	Voor effectief cultuurbeleid
hoeft niet meer geld te
worden uitgegeven; het
huidige budget moet anders
en beter worden besteed.

Het volledige verkiezingsprogramma van FvD kunt u raadplegen
op: FVD – Stem Nederland terug

De cultuursector en muziek
komen niet aan bod in het pro
gramma.
Het enige punt dat wordt ge
maakt: Codes inzake diversiteit
en inclusiviteit, convenanten en
afspraken die een ander criteri
um hanteren dan kwaliteit om
kunst- en cultuursubsidies toe
te kennen, afschaffen.

Het volledige verkiezings
programma van JA21 kunt
u raadplegen op: Ja21 - Het
Juiste Antwoor

BIJ1

‘Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig’

BIJ1 wil vechten voor een
bloeiende kunst-, cultuur- en
mediasector die de Nederlandse
samenleving weerspiegelt en die
toegankelijk is voor iedereen.
Een sector die ons scherp houdt,
ons vermaakt en onderwijst, en
die haar verantwoordelijkheid
neemt voor haar aandeel in
onder andere de koloniale
geschiedenis en het
slavernijverleden. BIJ1 wil dat
makers gewoon weer kunnen
maken, en schrijvers gewoon
weer kunnen schrijven.
Ruimte voor vernieuwing
en toegankelijkheid
Kunst, cultuur en de creatieve
sector moeten op hoog niveau
kunnen werken, nieuwe ideeën
ontwikkelen, inspireren en
provoceren, en zo voor de hele
samenleving betekenis hebben.

Kunstenaars en creatieven
moeten van hun werk kunnen
leven. Onafhankelijke en
diverse media zijn onmisbaar
voor een vrije en democratische
samenleving. Helaas wordt
de ruimte voor kritische en
creatieve denkers, schrijvers
en makers steeds een beetje
kleiner gemaakt. Subsidies
worden steeds kleiner
en schaarser, terwijl de
verplichtingen van makers
tegenover subsidieverstrekkers
groeien. Kleine instellingen
wordt zo de nek omgedraaid.
Juist nu community art,
spoken word en internet art
meer omarmd worden door
grote instellingen, is er minder
geld voor deze vernieuwende
vormen. Uitgevers durven het
bijvoorbeeld steeds minder
aan om boeken uit te geven

die weinig kans hebben om
bestsellers te worden, omdat
die niet genoeg geld opbrengen.
In Nederland kan slechts een
honderdtal schrijvers van
het schrijven leven. Kranten
en omroepen worden steeds
meer afgerekend op het aantal
abonnees en kijkcijfers. Dat
betekent minder kansen voor
controversiële en vernieuwende
creaties die niet direct het
grote publiek trekken. Cultu
rele vrijplaatsen staan onder
druk en makers worden
gedwongen om commercieel
te worden. Toegangsprijzen
voor voorstellingen en tentoon
stellingen worden ook alleen
maar hoger: zo wordt kunst en
cultuur nog enkel voor de elite.
Ondersteuning van
de makers.
Ondertussen wordt de
(verborgen) armoede onder
makers alleen maar groter.
Hoewel de Fair Practice Code
(die zich richt op het verbeteren
van de inkomsten van makers)
een goed instrument is om dit
tegen te gaan, wordt de naleving
hiervan niet gecontroleerd en
hebben instellingen hier ook de

middelen niet voor. Zo houdt
het systeem van armoede,
regels en beperkingen zichzelf
in stand en wordt de kunst- en
cultuursector verder uitgekleed.
Representatie van
de samenleving
Culturele instellingen en
omroepen zijn nog steeds geen
afspiegeling van de samenleving.
Vooral witte mensen beslissen
wat er in musea komt te hangen
of welke organisaties subsidie
krijgen. De talking heads op
televisie en radio zijn nog te
vaak witte mannen. Redacties
vertegenwoordigen niet de
diverse perspectieven binnen
onze maatschappij. Daarbij
is het voor makers van kleur
vaak moeilijker om toegang
te krijgen tot fondsen en
culturele instellingen. Het gevolg
hiervan is dat door de overheid
gesubsidieerde kunst en cultuur
maar een beperkt deel van
de Nederlandse samenleving
aanspreekt. De Code Diversiteit
en Inclusie is opgesteld om hier
een einde aan te maken, maar
de uitvoering ervan blijft achter.

Voor de makers:
»	We stellen meer fondsen
beschikbaar op het gebied
van kunst, cultuur en media
waarbij ook een grotere
diversiteit aan instellingen
aanspraak kan maken op deze
fondsen. De bezuinigingen
van Rutte-I worden ongedaan
gemaakt en er wordt
structureel meer geïnvesteerd
in kunst, cultuur en media.
»	Er wordt meer geïnvesteerd
in makers bij de NPO. Deze
investeringen worden gekop
peld aan het verplicht naleven
van de Fair Practice Code en
de Code Culturele Diversiteit.
Daarnaast worden de scheve
financiële constructies waar
mee productiemaatschappijen
grote winst maken ongedaan
gemaakt.
»	De Wet Werk & Inkomen
Kunstenaars wordt weer
in het leven geroepen
en er wordt structureel
geprobeerd om de opheffing
van armoede in de kunst,
cultuur en mediasector te
verwezenlijken.

»	Er komt strikt toezicht op de
naleving van de Fair Practice
Code, zodat makers in hun
onderhoud kunnen voorzien.
Er komen voldoende extra
middelen voor instellingen
om deze code in te voeren en
bindend te maken, zodat er
gevolgen worden verbonden
aan het niet naleven van de
Fair Practice Code.
»	Er komen minder
verplichtingen voor het
genereren van eigen
inkomsten, zodat makers zich
kunnen toeleggen op hun
werk en de toegangsprijzen
omlaag kunnen.
»	(Culturele) vrijplaatsen zijn
unieke plekken in onze
samenleving met een grote
sociale en culturele waarde.
Bestaande vrijplaatsen
worden erkend en behouden.
Nieuwe vrijplaatsen
worden praktisch en legaal
ondersteund.
Diversiteit en representatie:
»	Er komt strikt toezicht op
de naleving van de Code
Diversiteit en Inclusie zodat

de vertegenwoordiging van
verschillende groepen uit de
maatschappij versterkt wordt
binnen de cultuursector. Dit
doen we met voldoende extra
middelen voor instellingen
om deze code in te voeren
en bindend te maken, en
verbinden gevolgen aan het
niet naleven van de Code.
»	Er komt een representatief
en 6 inclusief wervingsbeleid
voor besluitnemende
functies binnen mediaen cultuurfondsen, zodat
besluitmakers binnen
deze fondsen een betere
afspiegeling van de
samenleving vormen.
»	Aandacht van culturele
en media-instellingen
voor Nederlandse
koloniale geschiedenis en
slavernijverleden, maar dan
vanuit het perspectief van de
voormalige koloniën, wordt
verplicht.

»	We zorgen voor een
goede bewaking van de
representativiteit van media,
waarbij regionale media,
lokale media en doelgroep
media worden beschermd.
Toegankelijkheid:
»	Er komt een cultuurbudget
voor elk kind dat zich in
Nederland bevindt.
»	Kunst- en cultuureducatie
wordt een verplicht onderdeel
van zowel het basisonderwijs
als het voortgezet onderwijs
en het mbo. Hierbij wordt
samenwerking gezocht tussen
onderwijs, de culturele omge
ving van de school en de
kunst- en cultuursector. Ook
participatie in de vrije tijd
moet toegankelijker gemaakt
worden voor ieder kind.

Het volledige verkiezingsprogramma van BIJ1 kunt u raadplegen
op: BIJ1 - Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig

VOLT

‘Toekomst made in Europe’

Cultuur
Volt wil dat de overheid
beschermt wat waardevol
maar niet direct economisch
rendabel is. Cultuur en sport
zijn zulke essentiële, waarde
volle elementen in onze
samenleving. Zij zorgen voor
verbinding tussen verschillende
groepen mensen en hebben
een positieve invloed op onze
ontwikkeling. Deelnemen aan
cultuur en sport is daarmee
een essentieel onderdeel van
het menselijk leven. Geen luxe,
maar een levensbehoefte.
»	Meer geld naar
muziekscholen. Kinderen
die muziekles krijgen, leren
beter praten, schrijven en
rekenen. Daarom wil Volt
dat muziekonderwijs meer
centraal komt te staan in

het basisonderwijs, en extra
investeren in muziekscholen
en het goedkoper aanbieden
van muziekinstrumenten.
Zo kunnen leerlingen een
instrument mee naar huis
nemen om daar te oefenen,
met name in wijken waar het
gemiddelde inkomen laag is.
»	Bezuinigingen op de cultuur
ongedaan maken. Sinds 2009
is de overheidsbijdrage aan
cultuur met € 600 miljoen
gedaald. De coronacrisis
heeft vervolgens juist ook
in deze sector grote schade
aangericht. Volt wil daarom
dat de bezuinigingen, die
sinds 2009 hebben plaats
gevonden, worden terug
gedraaid. Daarbij is tevens
een betere verdeling van
het geld nodig, landelijk

gecoördineerd, zodat alle
regio’s in Nederland van een
goede cultuurvoorziening
kunnen genieten
»	Meer diversiteit door an
dere criteria bij subsidie
toekenning. Een essentieel
onderdeel van cultuurbeleid
is dat de overheid garant staat
voor diversiteit. Diversiteit
van cultuurmakers, diversiteit
wat betreft de locatie in het
land en van het aanbod aan
cultuur. Volt wil een even

wichtige verdeling tussen cen
trale instellingen met nationa
le en internationale betekenis
en instellingen met lokale en
regionale betekenis. Meer di
versiteit bereiken we door niet
langer heel brede takenpak
ketten te koppelen aan sub
sidie. Geef kunstinstellingen
een keuze uit taken binnen de
subsidievoorwaarden. Dan is
er ruimte voor maatwerk en
komen zowel grote, brede in
stellingen als kleine, gespecia
liseerde instellingen aan bod.

Het volledige verkiezingsprogramma van VOLT kunt u
raadplegen op: Volt - Toekomst made in Europe

Piratenpartij

Vrijheid van informatie
Vrije toegang tot informatie,
kennis en cultuur is een
voorwaarde voor de sociale,
technologische en economische
ontwikkeling van onze
samenleving. Het huidige
auteursrecht en patentrecht
creëren informatie monopolies
die alleen grote bedrijven ten
goede komen, vormen een
belemmering voor deze toegang.
Wij willen deze wetgeving
daarom grondig hervormen.
Auteursrecht
Het auteursrecht is bedoeld om
de creativiteit te bevorderen
door de makers een beperkt
monopolie te geven op het
gebruik en de verspreiding van
hun werk. Zodra deze rechten
vervallen, gaan de werken naar
het publieke domein om door

anderen te worden gebruikt
en er verder op te bouwen. Het
auteursrecht wordt toegekend
aan de makers in ruil voor het
uiteindelijke voordeel dat de
samenleving krijgt door deze
werken te laten maken en
vrij te geven aan het publieke
domein. De Piratenpartij wil een
rechtvaardig en evenwichtig
auteursrecht gebaseerd op de
belangen van de makers en de
samenleving als geheel.
Duur auteursrecht
Verlengingen van de duur zijn
het gevolg van een omvangrijke
lobby en zijn niet gebaseerd op
deugdelijk economisch bewijs.
In de loop der tijd is de duur van
het auteursrecht verlengd tot de
levensduur van de auteur plus
nog eens 70 jaar. Langdurende
auteursrechten komen alleen

ten goede aan grote bedrijven
en zetten hen er toe aan om
oude content te hergebruiken
in plaats van investeringen
in nieuw materiaal te doen.
Het commerciële monopolie,
gegeven door het auteursrecht,
moet worden teruggebracht
naar een periode van maximaal
vijf jaar. Elke type werk (film,
roman, etc.) krijgt een naar het
type werk aangepaste termijn.
Deze termijn wordt zodanig
bepaald – en aangepast – dat
het werk zo snel mogelijk ook
commercieel vrij beschikbaar
komt en de sector zo snel
mogelijk omschakelt naar
nieuwe verdienmodellen.
Gebruikersrechten
Een betere openbare
beschikbaarheid van
informatie, kennis en
cultuur is een voorwaarde
voor de maatschappelijke,
technologische en economische
ontwikkeling van onze
samenleving. Het kopiëren,
archiveren, gebruiken en
toegankelijk maken van
literaire en artistieke werken
voor niet-commerciële
doeleinden moet niet alleen

worden gelegaliseerd,
maar ook wettelijk worden
beschermd en actief
worden gepromoot. Daartoe
moeten de uitzonderingen
op het auteursrecht de
gebruikersrechten vormgeven
en moet de wettelijke
bescherming van digitale
sloten op cultuurgoederen,
zoals het Digitaal Restrictie
Management (DRM), worden
afgeschaft. Iedereen moet
kunnen genieten van ons
cultureel erfgoed en dit kunnen
delen zonder de dreiging van
juridische stappen, schenden
van de privacy of censuur.
Afgeleide werken zijn altijd
toegestaan, met uitzonderingen
die heel specifiek in de wet,
met minimale ruimte voor
interpretatie, zijn vastgelegd.
Remixen, parodieën, citaten en
sampling moeten vrijgesteld
zijn van het exclusieve recht
van een copyright monopolie.
Het maken van een privé-kopie
voor eigen gebruik is een recht,
daarom is een heffing op mediaof hardware fundamenteel
onjuist. De thuiskopieheffing
wordt afgeschaft.

Contractvoorwaarden
voor auteurs
Auteursrechtenorganisaties
moeten zorgen voor volledige
transparantie, evenredige
participatierechten voor hun
leden en eerlijke contract
voorwaarden voor auteurs en
kunstenaars.
Cultuur
Toegankelijkheid van
informatie, kennis en cultuur
is een eerste vereiste voor de
sociale, technologische en
economische ontwikkeling
van onze samenleving. De
Piratenpartij wil het auteurs
recht grondig hervormen,
zodat de copyright-industrie
buitenspel wordt gezet en
auteursrecht in dienst komt te
staan van makers en consu
menten. Beschikbaarheid
van informatie Een goede
openbare beschikbaarheid van
informatie, kennis en cultuur
is een eerste vereiste voor de
sociale, technologische en
economische ontwikkeling
van onze samenleving. Dit
wordt echter bemoeilijkt
door gekunstelde informatiemonopolies die zogenaamd

bedoeld zijn om makers en
uitvinders te stimuleren
meer werken te produceren,
terwijl in werkelijkheid de
enige begunstigden van de
monopolies grote bedrijven
zijn, en het systeem als
geheel niet voldoet aan de
beweerde doelstellingen. Deze
tekortkoming manifesteert zich
in vele vormen, waaronder
het veelvuldig lastigvallen van
individuen en het MKB door
collectieve auteursrechten
beheersorganisaties, privati
sering van winsten uit door
publieke middelen gefinan
cierde werken, of het verlies
van in de steek gelaten
werken (‘orphan works’) aan
de samenleving. Ons doel is
een omgeving in het leven
roepen waarin de drijfveer om
te creëren hand in hand gaat
met vrijheid van informatie. Dit
vereist een grondige hervorming
van het auteursrecht en ook
systemische veranderingen in
de publieke sector. Hervormen
auteursrecht Cultuur wordt
nooit in een vacuüm geprodu
ceerd. Artiesten worden
geïnspireerd door schrijvers,
kunstenaars en musici die

hen voorgingen. De huidige
termijn van het auteursrecht
belemmert deze normale
culturele ontwikkeling. We
willen daarom het auteursrecht
grondig hervormen, opdat het
juist in dienst komt te staan
van de auteurs, artiesten en
kunstenaars. Zie: Auteursrecht
De Piratenpartij wil:
»	de duur van het auteursrecht
verkorten;
»	remixen, parodieën, citaten
en sampling toestaan;
»	niet-commercieel gebruik
toestaan;
»	afgeleide werken in de regel
toestaan;
»	digitale sloten (DRM)
afschaffen;
»	privékopieën vrij toestaan;
»	panoramavrijheid behouden.

Bevordering van de coöperatieve,
“Commons”, en vrije cultuur We
streven naar het aannemen van
bepalingen in handelsverdragen
die het gebruik en de
ontwikkeling van open formaten
en Free/Libre Open Source
Software () ondersteunen en
de wederzijdse erkenning

van licentiemodellen zoals
Creative Commons bevorderen.
Het maken van coöperatieve
producten zoals Free Software,
vrije cultuurgoederen, open
patent pools en vrij en open
lesmateriaal moet worden
bevorderd en beschermd.
Bestaand cultureel erfgoed
wordt zoveel als mogelijk
gedigitaliseerd en voor het
publiek vrij toegankelijk
gemaakt. Een vrije cultuur is
een belangrijke bron voor het
onderwijs en de creativiteit
van de samenleving. We
willen artistieke activiteiten
en culturele diversiteit
stimuleren om de huidige en
toekomstige generaties van een
rijke educatieve en artistieke
omgeving te voorzien. Om
de verspreiding van cultuur

en kennis, voorwaarde voor
culturele creativiteit, te
bevorderen, willen we de
termijn voor het commerciële
auteursrechtmonopolie
beperken tot een duur van
hooguit tussen de vijf en
twintig jaar. Het vrij, zonder
commercieel belang, delen
van bestanden moet altijd
toegestaan zijn.
(…)
Eerlijke contractvoorwaarden
Auteursrechtenorganisaties
moeten zorgen voor volledige
transparantie, evenredige
participatierechten voor
hun leden en eerlijke
contractvoorwaarden
voor auteurs, artiesten en
kunstenaars.

Het volledige verkiezingsprogramma van de Piratenpartij kunt u
raadplegen op: Piratenpartij - Visie met Lef

15 verkiezingspunten
van Buma/Stemra
Muziekauteurs en -uitgevers
staan aan de wieg van het
succes van uitvoerende
artiesten. De liedjes en
muziek waar wij van genieten
wordt door hen bedacht en
uit- gebracht. Net als andere
makers hebben zij recht op een
eerlijke en redelijke vergoeding
voor hun werk, als dat wordt
gespeeld, verkocht, gezongen
of vastgelegd. Dankzij de
Auteurswet kunnen zij bepalen
wat er met hun werk gebeurt.
Hun rechten worden collectief
beheerd door collectieve
beheersorganisaties (CBO’s),
die opgericht zijn om namens
hen te onderhandelen, zodat
ze sterker staan ten opzichte
van muziekgebruikers,
zoals internetplatforms.
Veel creatieve beroepen
hebben hun eigen CBO; voor

auteursrechthebbenden uit
muziek (componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers)
onderhandelt Buma/Stemra
over een vergoeding voor
muziekgebruik. Buma/Stemra
int die vergoedingen, checkt
welke muziek gedraaid,
gespeeld of opgevoerd is, kijkt
welke rechthebbenden recht
hebben op een vergoeding, en
verricht de betalingen aan deze
rechthebbenden.
Tot de coronacrisis uitbrak ging
er veel goed in de creatieve
sector. 7 miljoen Europeanen
hadden een en de sector leverde
een belangrijke bijdrage aan de
Europese economie. Zelfs meer
dan de automotive industrie.
Normaal gesproken wordt er
veel opgetreden. In Nederland
is er een grote festivaldichtheid

en veel Nederlanders maken
en genieten van muziek. Zowel
live, als op radio en televisie, als
via internet
Maar: nog los van de gevol
gen van de coronacrisis staan
auteursrechten, de collectieve
bescherming daarvan, de ver
spreiding van materiaal en de
inkomsten in de creatieve sector
onder druk. Dat levert bedrei
gingen op voor de inkomsten
in de sector, de werkgelegen
heid in de creatieve industrie,
voor de culturele diversiteit en
voor Nederland als belangrijk
muziekland.
Meer dan de helft van de be
roepsmuzikanten verdient niet
meer dan € 9.000 per jaar met
muziek. Specifiek voor de ach
terban van Buma/Stemra geldt
dat er de afgelopen jaren welis
waar door Buma/Stemra meer
uitgekeerd dan in het jaar daar
voor, maar dat de inkomsten uit
online kanalen in geen verhou
ding staat tot de groei die die
kanalen zélf doormaken.
Het auteursrecht beschermt
het werk van componisten,

tekstschrijvers en uitgevers en
zorgt voor hun inkomsten. Wij
vragen politieke partijen het
auteursrecht te beschermen
en duurzaam te waarborgen
zodat rechthebbenden ook
in de toekomst een redelijke
vergoeding kunnen krijgen
voor hun werk. Dit levert een
bijdrage aan versteviging van de
culturele infrastructuur en een
gezond economisch cultureel
klimaat. Buma/Stemra komt op
voor de belangen van de 30.000
tekstschrijvers, componisten
en uitgevers die rechtstreeks bij
haar zijn aangesloten en vragen
de politieke partijen in te zetten
op de volgende onderwerpen:
1. De gevolgen van de corona
crisis ook voor auteursrechthebbenden.
De gevolgen van de coronacrisis
zullen de komende jaren pas
door auteursrechthebbenden
gevoeld worden. Vanaf de
lente van 2020 zijn de mees
te horeca-instellingen en
veel winkels dichtgegaan,
waardoor er tot en met juni
2020 geen auteursrechtgelden
uit die bron kwamen. De live
optredens en evenementen

zijn pas na het traditionele
evenementenseizoen weer
mondjesmaat mogelijk
geworden. In die periode
is dus substantieel minder
auteursrechtgeld geïnd. De
auteursrechtinkomsten van
2020 worden vanaf 2021
uitbetaald. De inkomens van
auteursrechthebbenden zijn
voor dat jaar dus zeer laag. Als
het evenementenbeleid niet
verandert, moet er rekening
gehouden worden met struc
tureel lage auteursrecht
inkomsten. Beheersorganisaties
onderhandelen namens
hun leden over een billijke
vergoeding voor muziekgebruik
en hebben een belangrijke rol
in de creatieve economie. Juist
in de tijd waarin de creatieve
sector moet opkrabbelen uit de
coronacrisis moeten CBO’s extra
beschermd en ondersteund
worden. De muzieksector
zal de komende jaren nog de
gevolgen van de coronacrisis
ondervinden: wij vragen deze
sector de komende tijd te
blijven ondersteunen.

2. Ga afkoop van auteursrecht
tegen.De laatste jaren wordt,
door omroepen en platforms,
steeds vaker gepoogd
auteursrecht in één keer af
te kopen, in plaats van via
collectieve onderhandeling een
tarief af te spreken, en dat via
collectief beheer uit te keren.
Dit kan voor een maker soms
op korte termijn een (financieel)
voordeel opleveren, maar op
lange termijn ondermijnt dit de
werking van het auteursrecht
dat immers gebaat is bij
collectieve onderhandelingen.
Bovendien hebben opdracht
gevers vaak zo’n machtspositie
dat makers zich er niet tegen
kunnen verweren. De praktijk
van afkoop moet, zeker waar
de opdrachtgever door de
overheid gesubsidieerd wordt,
tegengegaan worden. Daarnaast
moet er een campagne komen
die op de nadelen van deze
praktijk wijst.
3. Steun Amsterdam Dance
Event en Eurosonic Noorder
slag.
Zowel Eurosonic Noorderslag
(ESNS) als Amsterdam
Dance Event (ADE) spelen

een belangrijke rol bij de
positionering van Nederland
als prominent muziekland.
Een groot gedeelte van het
publiek kent deze conferenties
als muziekfestivals, maar de
basis van deze activiteiten
wordt gevormd door
kennisuitwisseling tussen
internationale vakgenoten
op conferenties waar de
zakelijke Europese (ESNS) resp.
wereldwijde (ADE) top van de
muziekindustrie bij elkaar komt
om te netwerken, kennis op
te doen, zakelijke afspraken
te maken en op de hoogte
te raken van technologische
en muziekinhoudelijke
innovatie. Naast platforms
voor professionals zijn ESNS
en ADE toonaangevend
en gezichtsbepalend voor
Nederlandse makers door
showcases aan
te bieden met opkomend talent
en door een platform te bieden
voor talentontwikkeling van
verschillende generaties makers
en (young) professionals. Deze
internationale positie heeft
Nederland geen windeieren
gelegd. Dancemuziek is het

economisch belangrijkste
Nederlandse culturele export
product sinds de 17e eeuw
en de regio’s Amsterdam en
Groningen varen wel bij de
grote toestroom van muziek
professionals. Structurele steun
aan deze conferenties om de
muziekexport te bevorderen
(rol BZ, EZK) en om de culturele
kwaliteit te borgen (OCW) is
daarom gewenst.
4. Bescherm online
inkomsten.
Sommige platforms verdienen
grote bedragen dankzij auteurs
rechtelijk beschermde liedjes,
plaatjes en films zonder
dat zij geld hoeven af te
dragen aan rechthebbenden.
Dit is mogelijk omdat zij
zich succesvol beroepen
op (verouderde) Europese
internetwetgeving die zegt dat
intermediairs op internet geen
verantwoordelijkheid hebben
ten aanzien van de content
die ze verspreiden als anderen
het plaatsen. Deze bepaling
leidt ertoe dat deze platforms
weliswaar veel geld verdienen
dankzij plaatjes, liedjes en
films, en de inkomsten van de

makers verminderen, omdat
consumenten steeds vaker deze
platforms bezoeken om daar
te kijken of te luisteren, maar
dat er van die opbrengsten
geen cent wordt uitgekeerd aan
de makers. De digitale markt
is sowieso al een moeilijke
markt voor veel auteurs om
geld te verdienen. In 2019
is een Europese Richtlijn
aangenomen die deze situatie
moet veranderen. In 2021 moet
deze Richtlijn in de Nederlandse
wet geïmplementeerd worden.
Maar daarmee zijn we er nog
niet. Op Europees niveau is een
discussie gaande over de macht
van de internetplatforms. Wij
vragen Nederlandse politici zich
in te zetten voor een Europese
markt die recht doet aan de
belangen van alle partijen. Door
gebruik van allerlei algoritmes
kunnen deze platforms vaak
het muziekgebruik beïnvloeden.
Ook de wél gelicentieerde
streams leveren vaak weinig
op, en de inkomsten van
auteurs voor online gebruik
blijven hierdoor gemiddeld
erg laag. Daarom moet er
in Europees verband voor
worden gezorgd dat er een

duidelijke balans is tussen de
belangen van muziekplatforms,
consumenten, artiesten én
makers.
5. Ga beperkingen van
het auteursrecht tegen.
Bij voorstellen voor aanpassing
van het auteursecht vinden
wij dat zeer terughoudend
omgegaan moet worden
met het creëren van nieuwe
beperkingen, zeker waar het
categorale uitzonderingen
betreft. Tegenover iedere
uitzondering staat immers een
vermindering van inkomsten
voor de rechthebbenden.
Het is wenselijker en
gepaster om in overleg met
(vertegenwoordigers van)
rechthebbenden het gebruik
mogelijk te maken tegen een
eerlijke en redelijke vergoeding.
6. Versterk de inkomens
positie van muzikanten/
songwriters in Nederland.
Soms, bijvoorbeeld in sommige
televisieprogramma’s en
zalen, wordt aan een muziek
gezelschap gevraagd om voor
een laag bedrag te komen
spelen. Muzikanten gaan

dan met enkele tientjes naar
huis, terwijl ze minstens zo
hard werken als anderen die
betrokken zijn bij een optreden
(technici, barpersoneel etc), die
minimaal een gegarandeerd
minimumloon verdienen.
Om dit soort misstanden
tegen te gaan zou de regering
gesubsidieerde zalen kunnen
aansporen om niet alleen hun
personeel fatsoenlijk te betalen
maar ook voldoende budget te
reserveren voor de optredende
artiesten. Er zou zelfs nagedacht
kunnen worden over een
verplichte minimumgage.
Hetzelfde zou moeten gelden
voor televisieprogramma’s;
zeker die van de publieke
omroep.
7. Ga downloaden uit
illegale bron écht tegen.
Auteurs verliezen nog steeds
veel inkomsten door het
downloaden en het streamen
van niet-gelicentieerde muziek,
films en series. Ook de overheid
is hier de dupe van. Piraten
verspreiden op industriële
schaal creatief materiaal en
verdienen daar zelf miljoenen
mee, wat leidt tot miljoenen

aan gemiste rechten en belas
tinginkomsten. Wij vragen
politieke partijen eraan bij
te dragen dat consumenten
minder geneigd zijn om
gepirateerd werk te verkrijgen,
maar kiezen voor gelicentieerde
content zodat auteurs een
eerlijke vergoeding kunnen
ontvangen en er fatsoenlijk
belasting betaald wordt.
Buitenlandse voorbeelden
(Engeland, Denemarken)
laten zien dat met een door
de overheid geïnitieerde
en medegefinancierde
bewustwordingscampagne en
het aanspreken van internet
serviceproviders op hun
verantwoordelijkheid (zoals
het kennen van hun klanten)
veel bereikt kan worden.
Illegale sites/ diensten die
structureel inbreuk maken en
illegaal aanbod faciliteren en
uploaders die als bron dienen
voor zulke sites/diensten, (de
zogenoemde ‘seeders’) kunnen
alleen succesvol aangepakt
worden als de platforms en de
overheid hieraan meewerken.
In Nederland zijn nogal wat
hostingproviders actief die
malafide leveranciers faciliteren.

Deze providers verschuilen
zich achter de boodschap dat
zij alleen “toegang” verkopen
en niet weten wat er op de
servers gebeurt. Behalve
gepirateerd materiaal kan dat
bestaan uit onderdelen van het
darkweb, zoals webwinkels.
Wij vragen deze praktijk actief
tegen te gaan: Nederland mag
niet bekend blijven staan als
kruispunt voor illegale acties op
internet.
8. Stimuleer de export
van Nederlandse muziek.
De internationale muziekwereld
wordt gekenmerkt door
scherpe concurrentie. Zeker
online, maar ook offline (denk
aan internationale festivals)
concurreert Nederlandse
muziek met buitenlandse
muziek. De exportwaarde van
de Nederlandse muziek is al
jaren aan het stijgen. Dit is
vooral te danken aan de zeer
succesvolle dancemuziek.
Dit is erg goed nieuws voor
de dancescene en de gehele
export van de Nederlandse
muziek, maar als dance buiten
beschouwing wordt gelaten,
wordt zichtbaar dat pop- en

rockmuziek het minder goed
doen dan in het verleden.
Vertegenwoordigers van
Nederlandse muziek zijn goede
ambassadeurs van Nederland
in het buitenland. Dit is goed
voor het beeld van Nederland
in het buitenland en stimuleert
de export en het toerisme.
Behalve directe inkomsten
genereert muziek ook indirecte
inkomsten. Als Nederland
internationaal nog meer op de
kaart komt te staan als een land
waar kwalitatief hoogwaardige
muziek vandaan komt dan
straalt dat af op verschillende
andere Nederlandse
economische sectoren;
toerisme, handel, innovatie, etc.
De beste manier om artiesten
meer selfsupporting te maken
is het vergroten van de markt;
Nederland heeft nu eenmaal
een kleine afzetmarkt. Er
zouden meer mogelijkheden
moeten komen op het gebied
van export-investeringen (bijv.
door middel van toursubsidie).
Het gaat hierbij niet om alleen
de grote populaire bands.
Er zijn ook nichebands en
Nederlandse klassieke, lichte

of avant-garde muziek die veel
groter publiek kunnen trekken
dan ze nu doen. Uiteindelijk
leidt commercieel succes
ertoe dat de opbrengsten van
muziek zo groot worden dat er
substantiële belastinginkomsten
tegenover staan. Nederlandse
mediamuziek (muziek voor
film, televisie, games, reclame
enzovoort) verdient extra
aandacht. Dit muzikale genre
is – mede door de toenemende
beeldcultuur – in de afgelopen
decennia uitgegroeid tot
een belangrijke bron van
auteursrechtelijk inkomsten, in
Nederland zelfs vergelijkbaar
met die van popmuziek.
Ook hier kunnen exportinvesteringen een rol spelen om
door middel van showcases,
en het leggen van contacten,
internationale afnemers en
opdrachtgevers positief kennis
te laten maken met de hoge
kwaliteit van de Nederlandse
mediamuziekauteurs. De
audiovisuele media richtlijn2
biedt de mogelijkheid biedt om
quota te stellen voor gebruik
van muziekwerken komt in
audiovisuele producties. Wij
vragen Nederlandse politieke

partijen ervoor te zorgen dat die
quota, net als in andere landen,
gehanteerd worden.
9. Zorg voor goed muziek
onderwijs.
Om ervoor te zorgen dat ook in
de toekomst de export van de
Nederlandse muziek zal blijven
stijgen is het belangrijk om
te investeren in de toekomst,
door te investeren in talent. De
basis daarvan wordt gevormd
door goed muziekonderwijs te
bieden. De afgelopen jaren heeft
Buma Cultuur de Buma Music
Academy geïnitieerd voor goed
en betaalbaar muziekonderwijs.
De Buma Music Academy is
een gratis beschikbaar gesteld
lesprogramma voor Culturele
en Kunstzinnige Vorming op
veel middelbare scholen. Het
doel van dit programma is
dat muziekonderwijs weer
een belangrijk onderdeel
wordt van de schooltijd van
jongeren. Hiermee wordt
talent op zeer jonge leeftijd
gestimuleerd.1 In verschillende
landen is onderzoek gedaan
naar het effect van musiceren.
Deze onderzoeken hebben
bewezen dat musiceren een

positieve invloed heeft op de
gemoedstoestand, maar ook op
de intelligentie2. Er is dus alle
reden om dergelijke manier
van aansprekend, toegankelijk
en breed muziekonderwijs te
borgen in het onderwijsaanbod.
10. Ondersteun podiumbeleid.
De muziekpodia vormen een
zeer belangrijk onderdeel van
de live-infrastructuur van
muziek in Nederland. Een
goed podiumbeleid dat ook
toegankelijk is voor beginnende
muzikanten is essentieel
voor talentontwikkeling. Live
optredens zijn de levensader
voor muziekgroepen. Er is
een groot aanbod aan zalen
en cafés waar bands aan het
begin van hun carrière (vaak
voor weinig geld) kunnen
optreden; er is ook een leven
dige festivalcultuur. Waar het
vooral wrikt is het segment
ertussen: de middelgrote podia
met een capaciteit tussen de
150-500 personen. Vooral door
bezuinigingen op gemeentelijk
niveau dreigen deze talent
versterkers, waar bands voor
grotere publieke spelen en
ervaring kunnen opdoen in een

professionele entourage, in het
gedrang te komen. Dit is niet
alleen jammer voor het lokale
publiek dat zo verstoken blijft
van de kwaliteit die Nederland
in huis heeft, maar ook voor de
creatieve sector als geheel waar
talent zich nu niet optimaal
kan ontplooien. Gemeenten
moeten hun rol hierin
erkennen, en samen met de
verantwoordelijke ministeries
(BZK, OCW) ook nemen. In
het gemeentefonds moet de
exploitatie van culturele podia
een meer prominente plaats
krijgen. Artiesten treden er
op, Nederlands auteursrecht
wordt ten gehore gebracht en
de componisten, tekstschrijvers
en uitgevers ontvangen hier
een vergoeding hiervoor. Als
het netwerk van muziekpodia
omvalt, heeft dit immense
gevolgen voor de muzieksector.
Artiesten kunnen hun publiek
niet live bereiken en de makers
kunnen hun werk niet live
laten horen. Dit geldt niet
alleen voor de grote podia met
internationale allure (zoals
TivoliVredenburg of Paradiso),
maar ook voor de kleinere podia
door het land heen. Wij vragen

de politieke partijen zich in
het belang van de artiesten, de
makers én van het publiek hard
te maken voor behoud van dit
netwerk.
11. Ondersteun culturele
diversiteit.
Iedere keer als er een nummer
van Nederlandse makelij op
de radio of televisie gedraaid
wordt, wordt daarmee
geïnvesteerd in de Nederlandse
muziekcultuur. Het zou helpen
als Nederlandse politieke
par tijen meer achter hun
eigen makers zouden staan
en zich zouden uitspreken
voor meer gebruik van
Nederlandse producten, zoals
dat in andere landen ook het
geval is. Het gaat niet goed
met de inkomenspositie van
de Nederlandstalige muziek.
In onderzoek van Buma
Cultuur naar de staat van de
Nederlandstalige muziek waren
de resultaten bedroevend.1
Zowel de landelijke als de
lokale radiozenders draaien
nauwelijks nog Nederlandstalig
repertoire, terwijl juist dit
genre de radio hard nodig heeft
om zich te kunnen blijven

ontwikkelen. Deze terugval
van Nederlandstalige muziek
heeft niet alleen een negatief
economisch effect voor een
groot deel van de Nederlandse
muzieksector, maar ook de
bijdrage aan de Nederlandse
culturele identiteit loopt gevaar.
Nederlandstalige muziek moet
op een structurele wijze worden
gesteund, zodat de muzikanten
in deze sector ook
in de toekomst muziek kunnen
blijven maken. Een bijzonder
plek neemt de regionale
muziek in, en muziek van
verschillende Nederlandse
cultbevolkingsgroepen.
Culturele diversiteit speelt,
ook in muziek, een belangrijke
rol bij het vormgeven van de
Nederlandse samenleving.
12. Maak de DBA werk baar
voor ZZP’ers in de creatieve
sector.
Door de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties
(DBA) is de Verklaring
Arbeidsrelatie (VAR)
vervallen. Opdrachtgevers
en opdrachtnemers maken
binnen hun arbeidsrelatie

afspraken. Samen beoordelen
zij of er sprake is van
loondienst. Bij twijfel kan een
modelovereenkomst zekerheid
geven. Bij de afschaffing
van de VAR is echter geen
rekening gehouden met
de specifieke situatie van
componisten en muzikanten.
Die hebben jaarlijks vaak
te maken met tientallen
verschillende opdrachtgevers
(en bandleden die zij op hun
beurt weer uitbetalen). Het is
ondoenlijk om met elk van
hen ‘modelovereenkomsten’
te sluiten en leidt tot onnodige
bureaucratie die de gemiddelde
artiest en poppodium er
absoluut niet bij kan hebben.
Wij vragen de politieke partijen
zich in te zetten specifieke
regelingen binnen de DBA voor
zelfstandig ondernemers met
veel opdrachtgevers.
13. Geef ZZP’ers toegang
tot goede regelingen voor
pensioenen en arbeids
ongeschiktheidsverzekering.
In 2013 heeft de overheid haar
steun aan het pensioenfonds
voor componisten (AENA) opge
zegd; juist terwijl uit verschil

lende onderzoeken blijkt dat
deze beroepsgroep bijzonder
gebaat is bij een pensioenvoor
ziening omdat ze hier op eigen
kracht vaak niet voldoende mid
delen voor heeft. Om hieraan
tegemoet te komen heeft Buma/
Stemra onlangs zelf een nieuwe
pensioenregeling in het leven
geroepen. Op dit moment wordt
deze voor 100% gefinancierd uit
eigen middelen. Voor het ge
middelde lid levert dit slechts
een zeer beperkt pensioen op.
Overheidssteun op dit vlak zou
daarom zeer welkom zijn. Het
zelfde geldt voor de als onder
deel van het pensioenakkoord
voorziene verplichte arbeidson
geschiktheidsverzekering; deze
moet ook voor componisten en
artiesten redelijk en uit te voe
ren zijn.
14. Bescherm het Collectief
Beheer.
De meeste wetgeving die
zicht richt op de werking van
Collectieve Beheersorganisaties
is in Europees geregeld. In
de Nederlandse wetgeving,
is op een aantal punten
strengere overheidsbemoeiing
opgenomen dan Europese

regels voorschrijven. De
achtergrond hiervan is dat
veel Europese regelgeving
erop gericht is de concurrentie
tussen CBO’s te bevorderen,
terwijl de Nederlandse wetgever
juist als uitgangspunt de
monopoliepositie van de CBO’s
had, en vanuit die optiek
beperkingen op het handelen
oplegde. Voorkomen moet
worden dat in Nederland de
overheidsbemoeienis ten
opzichte van Nederlandse
CBO’s zo groot wordt dat
de concurrentiepositie van
Nederlandse CBO’s slechter is
dan die van de buitenlandse
CBO’s. Wij pleiten er voor dat
aanvullende bepalingen op
de Europese regels geschrapt
worden. Vanaf 2021 zal de in
2014 vastgestelde Richtlijn
Collectief Beheer geëvalueerd
worden. Collectief Beheer is in
het belang van Nederlandse
auteursrechthebbenden:
wij vragen u het Collectief
Beheer te ondersteunen en te
beschermen. CBO’s hebben in
toenemende mate te maken
met concurrentie. Soms lijkt
het een goed idee om meerdere
aanbieders van muziek(rechten)

te hebben, maar het is niet
in het belang van de makers,
vooral niet van de kleinere.
Lagere tarieven leiden immers
tot lagere inkomsten.
15. Beperk de machtspositie
van overmachtige opdrachtgevers.
In de relatie met makers
hebben omroepen veel macht.
Componisten en tekstschrijvers
worden in sommige gevallen
verplicht hun composities
(met name jingles en tunes)
onder te brengen bij een eigen
uitgeverij en er wordt bovendien
soms van hen verlangd dat ze
contracten tekenen waarbij
ze verplicht zijn (een deel
van) de auteursrechten die ze
ontvangen aan deze uitgeverij
terug te betalen. Door middel
van deze route worden zo de
tarieven die aan de hand van
jarenlange onderhandelingen
worden ontstaan zijn, via
een omweg ondermijnd ten
koste van de positie van
makers. Doordat de omroepen
ook bepalen welke muziek
gedraaid wordt, ontstaat
hiermee een onwenselijke en
ongepaste situatie die ook door

het Ministerie van OCW als
zodanig onderkend wordt. Wij
hopen dat politieke partijen
zich, zeker waar sprake is van
het aanwenden van publieke
middelen, tegen deze praktijken
verzetten, en er maatregelen
tegen nemen.
In Nederland kan een werkgever
makkelijk het auteursrecht
verwerven. Dit is een typisch
Nederlands fenomeen en
in andere landen is de
bescherming beter geregeld
en kan de werkgever alleen
als maker beschouwd worden
als de auteur dat expliciet met
de werkgever afspreekt. Het
auteursrecht als regel bij de
maker laten liggen draagt bij
aan een betere bescherming van
componisten en tekstschrijvers.

