
Buma/Stemra jaarverga-
dering op 12 juni
Op woensdag 12 juni 2019 
vindt (van 10.00 uur tot 15.00 
uur) de algemene ledenver-
gadering van Buma/Stemra 
plaats in het Filmmuseum Eye 
te Amsterdam. Voornaamste 
agendapunten zijn vaststelling  
van de jaarrekening en benoe-
ming van het interim-bestuur 
(de CEO, directie-voorzitter 
Cees van Steijn, en CFO, finan-
cieel directeur Siebe van Elsloo) 
die na de extra vergadering 
van vorig jaar tijdelijk door de 
Raad van Toezicht benoemd 
werden. VCTN en Ntb/Kun-
stenbond raden hun leden 
aan de jaarrekening goed te 
keuren en het interim-bestuur 
voor een redelijke periode te 
benoemen. 
Wel blijven wij van mening dat 
de nieuwe bestuursstructuur 
zo spoedig mogelijk aanpassing 
behoeft, nu de vertegenwoor-
digers van rechthebbenden in 
de Raad van Rechthebbenden 
(voorheen: de Ledenraad) lou-
ter nog adviesrechten hebben 
en de mogelijkheid voor een 
professionele vertegenwoor-
diging van auteurs in zowel de 
Raad van Toezicht als Raad van 
Rechthebbenden blijft ontbre-
ken. Over beide onderwerpen 
zal tijdens deze jaarverga-
dering echter geen definitief 
besluit genomen worden.

ren. Bij het ter perse gaan van 
deze Muziekwereld hadden 
zich nog geen tegenkandida-
ten gemeld.

Stukken zullen uiterlijk twee 
weken voor de vergadering 
gepubliceerd worden op het 
ledendeel van onze website. 
Locatie: De Observant, Stad-
huisplein 7 te Amersfoort

Procedure tegen kick-
backcontracten omroe-
pen: geld moet terug 
naar de makers
Zoals wij al eerder aan u 
berichtten: VCTN en Ntb/Kun-
stenbond bereiden namens 
benadeelde leden een proce-
dure voor tegen de publieke en 
commerciële omroepen en de 
aan hen gelieerde muziekuitge-
vers (waaronder Crossmex).
Nog altijd worden compo-
nisten en tekstschrijvers van 
opdrachtmuziek gedwongen 
hun werk onder te brengen 
bij een omroepuitgeverij. Veel 
anderen moeten – náást de 
publishing royalty – een forse 
kickback betalen over hun 
auteursdeel in de Buma/Stemra 
inkomsten. Dat gaat al snel om 
duizenden euro’s per persoon, 
en soms om veel meer.

Namens de betrokken leden 
hebben wij voor de zomer de 
betrokken partijen aange-
schreven om deze onredelijke 
contractbepalingen te vernieti-
gen. Het gaat zowel om oudere 
contracten van vóór 2015 als 
om recentere contracten. Wij 
streven ernaar muziekauteurs 
te helpen hun recht te halen 
door samen op te trekken, 
namelijk door met een col-
lectief (en niet als individu) 
een procedure aanhangig te 
maken. De omroepen weigeren 
vooralsnog te erkennen dat ze 
fout zaten. Hiervoor hebben 
wij voldoende belangstellen-
den nodig om daadwerkelijk de 
veiligheid van het collectief te 
kunnen bieden.
Heb jij ooit een kickback 
moeten afdragen aan een 
omroep, en/of een verplichte 
publishing-deal moeten 
tekenen? Meld je dan nu bij de 
Kunstenbond, Ntb of VCTN 
om je belangstelling kenbaar 
te maken voor de gezamenlijke 
procedure! Het aanmelden 
als belangstellende betekent 
niet dat je daarmee vastzit aan 
het voeren van de procedure. 
Daarnaast zullen wij uiteraard 
vertrouwelijk met de ontvan-
gen gegevens omgaan.

VCTN Congres 2019  
op 21 juni 
Het congres 2019 van de 
Vereniging Componisten en 
Tekstdichters Ntb (VCTN) zal 
op vrijdagmiddag 21 juni, van 
13.00 uur tot 14.00 uur plaats-
vinden. Direct aansluitend is 
de jaarvergadering van de vak-
groep Muziek/Ntb, op dezelfde 
locatie in Amersfoort (zie p. 5 
van deze Muziekwereld).
Voorlopige agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag activiteiten  
 congresperiode
• Financieel Jaarverslag 2018
• Bestuursverkiezing *
• Voorstel bestuur rooster van  
 aftreden
• Rondvraag
• Sluiting
* Secretaris Erwin Angad-

Gaur is conform de nieuwe 
statuten in 2018 afgetreden 
en benoemd tot directeur van 
de vereniging. Het VCTN-
bestuur heeft in deze zetel 
tussentijds voorzien door 
Henk Westbroek op de vrij-
gekomen zetel in het bestuur 
te benoemen. Het bestuur 
draagt hem voor voor ver-
kiezing op deze zetel. Leden 
kunnen zich (ondersteund 
door vijf handtekeningen van 
VCTN-leden en minimaal 4 
weken voor de vergadering) 
als tegenkandidaat kandide-

Mail ons uw Buma/Stemra-nummer!
Mail ons uw Buma/Stemra-nummer! Leden van Kunstenbond 
en Ntb/vakgroep Muziek die (tevens) actief zijn als muziek-
auteur zijn aangesloten bij de VCTN. Voor ‘erkenning’ van de 
VCTN vraagt Buma/Stemra ons ( jaarlijks) een ledenlijst met 
Buma/Stemra-nummers van de leden aan te leveren aan een 
onafhankelijke instantie, die deze gegevens vertrouwelijk zal 
behandelen. Wij vragen onze leden, voor zover zij dat nog niet 
gedaan hebben, ons daartoe hun 7 cijferige (!) Buma/Stemra-
relatienummer te mailen en onze inzet voor een sterkere positie 
voor auteurs en een beter Buma/Stemra te steunen. 
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