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Onafhankelijke muzieklabels ingenomen met garantstelling EC 

 

STOMP (de Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten) is verheugd over het recente 

voorstel van Eurocommissaris Androulla Vassiliou. Zij wil als onderdeel van het budget 2014-

2020 een nieuw fonds opzetten voor kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en 

creatieve industrieën. Via dit fonds stelt het Europese Investeringsfonds - dat gelieerd is aan 

de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie - zich garant voor leningen die 

banken aangaan met partijen uit genoemde sectoren. Het risico wordt dus effectief verlegd, 

zodat banken de leningen zonder terughoudendheid kunnen verstrekken. 

Het doel van het fonds is tweeledig: het voor kleine en middelgrote organisaties in de 

culturele en creatieve sector makkelijker maken projecten gefinancierd te krijgen, en bij 

financiële instellingen de kennis over deze sectoren vergroten. 

 

Kees van Weijen, voorzitter STOMP, is bijzonder enthousiast over dit initiatief. “Wij 

omarmen dit uiteraard van harte. Deze regeling biedt mogelijkheden voor onafhankelijke 

muziekproducenten om nieuwe activiteiten op te zetten en een innoverende rol te blijven 

spelen. Wij zullen zo snel mogelijk met de Nederlandse regering om de tafel gaan om te 

kijken hoe we dit voorstel naar de Nederlandse situatie kunnen vertalen.” 

 

Het voorgestelde fonds, met een grootte van €210 miljoen, maakt deel uit van een groter 

financieel plan genaamd Creative Europe, dat een totale waarde heeft van €1,8 miljard. Dit is 

35% meer dan in de begroting 2007-2013 was opgenomen. De verhoging is onder meer 

bedoeld om culturele uitwisseling te stimuleren en innovatieve businessmodellen te 

ontwikkelen. 

Het begrotingsvoorstel moet vóór eind 2012 door de lidstaten en het Europees Parlement zijn 

goedgekeurd en wordt dan per 1 januari 2014 van kracht. 

 

STOMP behartigt de belangen van onafhankelijke muziekmaatschappijen. Doelstelling is de 

independents te vertegenwoordigen in de contacten met onder meer de internationale 

belangenorganisatie van onafhankelijke muziekmaatschappijen Impala en de nationale 

organisatie NVPI. 
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