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Maurits Fondse

Speelzucht
Na een dikke twee maanden in de ‘intelligente’ lockdown te hebben gezeten, maak
ik de rekening op.
Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? En hoe ‘intelligent’ hebben wij,
musici, ons gedragen afgelopen tijd?
Ik heb veel ‘speelzucht’ gezien. De enorme hebzucht van muzikanten aan gigs.
Hamstergedrag. Er was een run op verpleeghuis-gigs (op zichzelf prachtig werk
natuurlijk, ik doe het zelf ook, Fair Practice Proof), maar je zag meteen een daling
van de prijs tot aan gratis optredens toe. Veel ophef op sociale media, maar wel
een goed voorbeeld van hoe weinig solidariteit er is tussen musici als de pleuris
uitbreekt. Natuurlijk waren er zij-instromers uit de amateurwereld, maar ook professionals boden hun diensten onder de prijs aan. Er zijn collega’s die roepen ‘we
leven in een vrij land, ik doe wat ik wil’, maar ik hoop dat het gros zichzelf serieuzer neemt.
We lijden zeer aan speelzucht. We willen zo graag spelen, dat de prijs onder
druk komt te staan. Misschien moeten sommigen zich maar weer aansluiten bij
de amateurs, gewoon lekker spelen voor bijna niks, voor ‘50 pop of een envelop’.
Prima. Maar als je een professional bent, gedraag je er dan ook naar.
Want we zijn hoogopgeleide professionals. Op het niveau van de advocaat,
politicus en viroloog. We vergelijken ons graag met de loodgieter, maar we hebben
langer en harder gestudeerd. Men verwacht van ons volwassen gedrag, om met
de woorden van de minister te spreken, van wie je het trouwens ook zou mogen
verwachten.
De coronacrisis raakt ons snoeihard in ons bestaan. De toekomst is onzeker. Er
zijn legio creatieve oplossingen, maar die zijn risicovol qua verdienmodel of kortweg potsierlijk. Ik zag mensen dansen in vakken met een breedte van 1,5 m en de
tranen sprongen in mijn ogen. Het was het schrikbeeld van een toekomstig festival.
Ruggengraat. Ook in deze crisis moeten we Fair Practice-handelen en gages
vragen. Ik wil best een loonoffer brengen en solidair zijn met alle andere bedrijven
en werknemers, maar ik heb nu eenmaal geen vet op de botten. Onder de prijs
gaan werken holt mijn eigen werkkansen op termijn uit.
Ook ik zal mijn speelzucht moeten beteugelen. Blijven nee zeggen tegen
financieel onmogelijke opdrachten. Ben ik daarmee stoer of onrealistisch? Ik denk
het niet. Ik denk dat het leidt tot kwalitatief goede optredens, van opdrachtgevers
die net zo denken als ik. Die een FPC-entreeprijs vragen en daarmee FPC-gages
betalen. We zullen doorgaan!!
Maurits Fondse is pianist, zanger en songwriter
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Branche-overeenkomst
tussen auteurs en
uitgevers
Op 15 juni sloten de gezamenlijke verenigingen voor muziekuitgevers (NMUV en VMN) en
muziekauteurs (VCTN, BAM!,
Popauteurs.nl, BCMM, Nieuw
GeNeCo en Kunstenbond/Ntb)
een branche-overeenkomst af
waarin onder meer afspraken
werden gemaakt over de toekomstige verdeling van Thuiskopie- en Leenrechtgelden
(zie ook eerdere berichtgeving
hierover in de Muziekwereld).
Onderdeel van de overeenkomst is een Code of Conduct waarin de gezamenlijke
partijen ook verdere afspraken
maken over de inhoud van
muziekuitgavecontracten.
Onder meer werd afgesproken
dat muziekauteurs minimaal
twee derde van de in Nederland
via collectief beheer geïncasseerde auteursrechtinkomsten
dienen te ontvangen en uitgevers hiervan dus nooit meer
dan een derde kunnen claimen.
Ook behoren auteurs helder
inzicht te krijgen in subuitgave
in het buitenland en wordt herbevestigd dat ‘kickback-contracten’ (contracten waarin een
muziekauteur meer dan het
uitgeversdeel aan de uitgever
of opdrachtgever moet terugof doorbetalen) onredelijk

www.ntb.nl

zijn. Verder bepaalt de Code
of Conduct dat uitgevers in de
toekomst, na de zgn. wettelijke
‘reprobelfix’ bij invoering van
de implementatiewet Richtlijn
Digitale Eengemaakte Markt,
bij nieuwe contracten enkel in
thuiskopie- en leenrechtvergoedingen audio en video kunnen meedelen als dit expliciet
in het contract is afgesproken.
Voor oude contracten geldt
dat de uitgever enkel mee kan
delen als de auteur(s) daar
geen bezwaar tegen maakt of
maken.
Lees de afspraken en de Code
of Conduct op de Ntb website.
En check deze altijd voordat je
een nieuw contract aangaat!

Buma/Stemra jaarvergadering op 26 augustus
Op woensdag 26 augustus
vindt de (als gevolg van de
coronacrisis uitgestelde)
Algemene Ledenvergadering
van Buma/Stemra plaats. Hier
zal het financieel jaarverslag
worden besproken en ter
goedkeuring worden vastgelegd. Ook zal de nieuwe CFO
(financieel directeur), Marleen
Klopper, ter benoeming worden voorgedragen. De VCTN
en Ntb/Kunstenbond steunen
de voordracht en roepen haar
leden op die te steunen.
Daarnaast vinden verkiezingen
van enkele belangrijke posities
plaats. Zo treden VCTN-vertegenwoordigers Ben van den

Dungen (Raad van Rechthebbenden) en Rene Meister (Raad
van Toezicht) af. Voor de Raad
van Rechthebbenden draagt de
VCTN Wiboud Burkens voor.
Voor de positie in de Raad van
Toezicht heeft de VCTN, VCTNen Ntb-voorzitter Alexander
Beets voorgedragen. Wij
roepen uiteraard onze leden op
onze kandidaten op 26 augustus te steunen.

VCTN Congres 2020
Het congres 2020 van de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb (VCTN) dat op
maandagmiddag 30 maart zou
plaatsvinden, werd afgelast. De
vergadering wordt gehouden
op 14 oktober van 14.00 tot
15.00 uur, in de Observant in
Amersfoort, voorafgaand aan
de jaarvergadering van de Ntb/
vakgroep muziek op dezelfde
datum.

Voorlopige agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag activiteiten
congresperiode
• Financieel Jaarverslag 2019
• Bestuursverkiezing *
• Rondvraag
• Sluiting
* Bestuurslid Henk Westbroek heeft
eind 2019 besloten af te treden. Het
bestuur draagt Ben van den Dungen
(namens VCTN de afgelopen jaren
lid van de Buma/Stemra-Raad van
Rechthebbenden en namens de Ntb
lid van de Ledenraad van Kunstenbond) voor voor verkiezing op deze
zetel. Leden kunnen zich (ondersteund
door vijf handtekeningen van VCTNleden en minimaal 4 weken voor
de vergadering) als tegenkandidaat
kandideren.

Stukken zullen uiterlijk twee
weken voor de vergadering
gepubliceerd worden op het
ledendeel van onze website.

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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