
 

MMF NL: “De toekomst van de culturele sector is in gevaar” 

Music Managers Forum Nederland (MMF NL) is een organisatie van Nederlandse artiesten 
managers. Internationaal verenigd in zowel MMF als EMMA, met als doel om artiestenmanagers te 
verenigen, kennis en netwerk te delen en een platform en stem te geven aan onze leden en daarmee 
al onze gezamenlijke artiesten. MMF NL vertegenwoordigt meer dan 50 
managers/managementkantoren die gezamenlijk honderden Nederlandse artiesten 
vertegenwoordigen, zoals onder velen ook Kensington, Within Temptation, Di-Rect, Chef’Special, 
Sevdaliza, San Holo, Wende, de Jeugd van Tegenwoordig, My Baby, Merol & Bakermat. 

 
Niemand in de huidige crisis heeft het gemakkelijk en iedereen maakt zich -terecht- zorgen. 
Ook binnen de creatieve en culturele sector. Mensen vrezen voor hun baan of hun bedrijf, 
en een oplossing is, ondanks eerste maatregelen vanuit de overheid, nog niet in zicht. 
Hierdoor zijn veel onderdelen van deze sector zich momenteel aan het buigen over hoe ze 
deze crisis kunnen overleven. Het is volgens ons juist op dit moment goed om uit te zoomen 
en de gehele keten van deze culturele sector te bekijken en hopelijk te redden. 
In naam van al onze managers en vertegenwoordigde artiesten willen wij als bestuur van 
MMF NL het volgende onder de aandacht brengen: 

Wij willen drie zorgen uitspreken: 

1) De artiest ontbreekt in maatregelen 
2) De huidige maatregelen zijn niet omvattend genoeg voor onze sector 
3) De toekomst van de culturele sector is in gevaar 

 
Zorg 1: De artiest ontbreekt in maatregelen 
 
De culturele sector is op dit moment te ingezoomd aan het werk. Dat is begrijpelijk want er 
heerst paniek, maar het gaat om de complete keten en sector die nu geraakt wordt. De stem 
die momenteel ontbreekt in de regelingen die getroffen worden, is die van de artiest. Zonder 
artiest is er namelijk ook geen keten. Het wordt dus zaak om uit te zoomen en te kijken hoe 
we samen de gehele sector kunnen redden, zonder daarbij een onderdeel van die keten 
over te slaan.  
 
 



 
Uit het NTB onderzoek ‘Pop, wat levert het op’ blijkt dat een gemiddeld popmuzikant bruto  
€ 17.500 per jaar verdient met muziek. Ruim de helft echter verdient er niet meer dan € 
9.000 mee. Dit was in de situatie toen er nog geen crisis was.  
Met het wegvallen van de komende maanden aan live-optredens, is het grootste deel van 
het dus al minimale inkomen van een artiest weg, met als resultaat dat het grootste deel van 
de in Nederland werkzame artiesten momenteel vrijwel niets overhoudt. Artiesten verdienen 
niet genoeg aan overgebleven inkomsten. De marges waren al te klein, en als gevolg 
daarvan zijn er dus ook geen reserves.  
Het valt ons daarom des te meer op dat er wel over de infrastructuur gesproken wordt, maar 
niet over de makers.  
Zo is er nu overleg met OC&W en EZ over hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de 
cultuur- en evenementen vormgegeven kan worden. Uiteraard moedigen wij deze 
gesprekken aan, maar het ‘voucher systeem’ waar nu over gesproken wordt is een korte 
termijn oplossing en er gaat geen geld naar de artiest (zie dit vpro/3voor12 artikel). Terwijl 
juist de artiest diegene is waar het publiek een kaartje voor kocht. Wij zijn van mening dat 
een deel van dit geld direct aan artiesten uitgekeerd moet worden. Sterker nog: Dat is al wat 
het publiek denkt dat er gebeurt. Er is veel onduidelijkheid en op dit moment worden er 
oplossingen bedacht waar we nieuwe problemen mee creëeren.  
 
De sector en de rest van de keten is georganiseerd en probeert zichzelf nu te redden, maar 
het gaat niet goed. De creatieve en culturele sector met voorop de popmuziek gaat op deze 
manier failliet en verdient volledige steun van de overheid (zie ook de brief van PVDA, SP en 
GroenLinks in de Volkskrant), van makers tot infrastructuur. 
 
 
Zorg 2: De huidige maatregelen zijn niet omvattend genoeg voor onze sector 
 
De maatregelen “tegemoetkoming schade COVID-19” kunnen op dit moment voor een groot 
deel van onze leden en vertegenwoordiging niet gebruikt worden, terwijl zij wel geraakt 
worden. Zowel veel artiesten als hun managers hebben hun thuisadres als werkadres 
opgegeven bij de KVK. We begrijpen dat de regeling is voor bedrijven die kosten voor 
huisvesting hebben, maar artiesten huren vaak een oefenruimte en/of studio, en managers 
een kantoor.  
Veel managers werken vanuit verschillende SBI codes, waardoor ook zij niet in aanmerking 
komen voor deze regeling, terwijl de gevolgen ons zwaar raken.  
 
 
Zorg 3: De toekomst van de culturele sector is in gevaar 
 
In Amerika gaat het momenteel sneller met deze crisis dan hier. Daar zijn geen 
gesubsidieerde podia en is personeel vaak niet in dienst maar afhankelijk van fooien. Daar 
stort de keten nu al in. Mensen worden ontslagen, platenzaken zijn dicht, perserijen zijn 
gesloten. Doordat alle tours tot 2021 gecanceld zijn, zijn de meeste boekers hun baan kwijt 
of kunnen ze hun bedrijf niet meer in stand houden. Veel van de concertzalen en cafés die 
nu dicht zijn, kunnen niet meer open gaan op het moment dat dat weer mag omdat ze het 
verlies van gesloten zijn niet kunnen dragen. Dat zorgt voor een tekort aan speelplekken, 
waardoor ook de boekers die overblijven niet genoeg werk meer hebben. 
Platenmaatschappijen kunnen niet genoeg fysiek product meer verkopen terwijl inkomsten  

https://ntb.nl/wp-content/uploads/2016/01/Pop-wat-levert-het-op-2016.pdf
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/maart/Geld-terug--een-donatie--of-toch-een-voucher-.html
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/culturele-sector-verdient-een-noodfonds-stellen-pvda-sp-en-groenlinks~b255b050/)
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/culturele-sector-verdient-een-noodfonds-stellen-pvda-sp-en-groenlinks~b255b050/)


 
uit streamingdiensten dalen, waardoor ze geen investeringen in nieuwe artiesten kunnen 
doen en soms zelfs moeite hebben “schulden” aan artiesten te kunnen voldoen.  
 
Dit is geen ver-van-ons-bed-show, maar begint nu al hier: De Weijer in Boxmeer is het 
eerste culturele podium dat failliet is, merchandise.nl volgde al, releases worden uitgesteld, 
distributie-magazijnen van platenmaatschappijen zijn al dicht.  
De situatie in Amerika heeft ook direct effect op ons. Amerikaanse artiesten zullen dit jaar 
niet meer naar Europa reizen omdat het onmogelijk gaat zijn om te touren in een werelddeel 
met per land eigen corona-omstandigheden, eigen maatregelen en eigen regels. Dat 
betekent niet alleen dat veel van de festivals een groot deel van hun line-up missen, maar 
ook dat alle reeds verplaatste clubconcerten naar het najaar ook gecanceld moeten gaan 
worden. Dat zijn nog meer verdampte inkomsten voor deze podia en de boekers.  
 
We zijn nu bezig met korte termijn oplossingen voor de komende twee maanden. Maar wat 
als dit NIET op korte termijn opgelost gaat zijn?  
Dat betekent dat er geen festival meer doorgaat, geen internationale tour meer plaats kan 
vinden. Dan kunnen ook hier cafés en concertzalen niet meer open wanneer dat weer mag, 
en vallen boekingskantoren en platenmaatschappijen om of kunnen ze geen investeringen in 
nieuwe artiesten doen.  
 

CONCLUSIE 
Het is voor de culturele sector helaas geen kwestie van een winkel tijdelijk sluiten en weer 
openen zodra dat weer mag. De financiële gevolgen voor onze sector zullen nu al nog 
minstens een jaar voelbaar zijn, inkomsten zullen niet zomaar weer binnenkomen. De hele 
keten is dan te hard geraakt om er weer bovenop te komen.  
 
Artiesten zijn de spil van de hele keten maar ook afhankelijk van betalingen door de rest van 
diezelfde keten. Zalen, festivals, platenlabels en boekingskantoren draaien op inkomsten 
van onze artiesten. Ze zijn allemaal betrokken bij het innen van inkomsten die later 
afgerekend worden met de artiesten. Denk aan kaartverkoop van een show (geld komt eerst 
binnen bij de zaal), denk aan verkoop van albums en streams (geld komt eerst binnen bij 
labels). Zalen en festivals willen nu vouchers uitdelen voor reeds verkochte kaarten (zalen 
hebben dan dus nu wel geld, maar de artiest moet wachten tot de show doorgaat). Labels 
moeten achteraf afrekenen over verkochte albums/streams, maar komen nu in geldnood dus 
stellen betalingen aan artiesten uit. Als er nu labels of zalen failliet gaan zijn veel artiesten 
dus niet alleen huidige en toekomstige inkomsten kwijt, maar ook van de afgelopen 
maanden. 
 
Als wij allemaal in de toekomst ook van onze artiesten willen genieten moeten we ze NU een 
helpende hand bieden. Daarnaast moeten we NU handelen, om het omvallen van de 
complete keten hopelijk te kunnen voorkomen.  
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