10 jaar VCTN
In 2011 besloten de auteursleden van de Ntb tot
oprichting van de Vereniging Componisten en
Tekstdichters Ntb, eerst als ‘informele vereniging’.
In juli 2012 formeel als rechtspersoon. In combinatie met de Ntb en Kunstenbond zet de VCTN zich in
voor een sterker auteursrecht en vooral een open
en transparanter Buma/Stemra. Tijd voor een korte
terugblik.
Gezamenlijk belang
centraal
Erwin Angad-Gaur (directeur
van VCTN): “De VCTN is opgericht vanuit twee gedachten: we willen de stem van
onze leden beter laten horen,
maar ook zo nauw mogelijk
samenwerken, allereerst
met Ntb en Kunstenbond,
maar ook met alle andere
organisaties van journalisten,
van acteurs, schrijvers en
regisseurs. We moeten in de
auteursrechtlobby zoveel mogelijk met één mond spreken.
We zijn daarom actief lid van
Platform Makers en van het
Europese ECSA (the European
Composers and Songwriters
Alliance). We geloven niet dat
een beroepsvereniging voor
muziekauteurs tot een genre
beperkt moet zijn: de meeste
musici werken door alle
genres heen. De gezamenlijke
belangen zijn groter dan de
gescheiden belangen, met oog
voor de kwetsbare groepen;
die stem wilden en willen
we laten horen, samen met
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anderen en waar nodig zelf.”
“Omdat de grote bonden via
bestuurlijke truuks stelselmatig buiten de overlegstructuren van Buma/Stemra en Buma
Cultuur gehouden werden,
was een eigen beroepsvereniging in 2011 onvermijdelijk
geworden.”

Een open en transparanter
Buma/Stemra
Op zich had de Ntb toch ook
al invloed? Angad-Gaur: “Dat
is waar. We hebben via de
ledenvergadering van Buma/

Stemra veranderingen bewerkstelligd. En ook hebben
wij succesvol aangedrongen
op ingrijpen van de overheid, toen Buma/Stemra zelf
weigerde de salarissen van
directieleden aan te passen
bijvoorbeeld. In de jaren erna
hebben we als VCTN onder
meer in samenwerking met
het Financieele Dagblad het
interne disfunctioneren van
de organisatie aan de kaak
gesteld. Maar verbeteringen
moeten niet alleen op die manier, met veel kabaal. Liefst
praten wij via bestuursvertegenwoordigers intern mee.”
Alexander Beets maakt
namens VCTN deel uit van
de nieuwe Raad van Toezicht
van Buma/Stemra. Wiboud
Burkens is lid van de Raad
van Rechthebbenden en dit
jaar is Ben van den Dungen
verkozen in het bestuur van
Buma Cultuur. “Dat zijn
belangrijke plekken. Ook al
gaat verandering niet snel
en is het best een zware taak

Mail ons uw Buma/Stemra-nummer!
Mail ons uw Buma/Stemra-nummer! Leden van Ntb/Kunstenbond
die (tevens) actief zijn als muziekauteur 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.

een veranderingsagenda na te
streven binnen zo’n complexe
organisatie.”

Wat moet er volgens de
VCTN beter?
“Om een paar punten te
noemen: Buma/Stemra blijft
een erg gesloten organisatie.
Dat kan nog steeds opener
en transparanter. [zie ook
p. 26 van deze Muziekwereld, red.] En ook bij Buma
Cultuur kunnen nog stappen
gemaakt worden.” Zoals Ben
van den Dungen in de vorige
Muziekwereld vertelde: “Er
kan nog steeds beter worden
samengewerkt. Belangrijk is
dat we allemaal aan dezelfde
kar trekken, voor alle genres,
met een aantal gedeelde
principes: de muzikant en
de muziekauteur centraal,
eerlijke betaling en inzetten
op werk, werk, werk: begin
bij de werkvloer, in plaats van
hoog in de boom om dan te
hopen dat er voor de musici
en auteurs ook nog iets over
zal blijven. Dat moet het uitgangspunt zijn.” Angad-Gaur:
“Hetzelfde geldt wat ons
betreft voor Buma/Stemra
zelf: de auteur moet centraal
staan. Daar staan we voor
en daar blijven we ons voor
inzetten.”
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