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Bestuur 
 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats in Hotel De Witte Bergen te Hilversum 
op 12 mei 2014 en werd voorgezeten door de voorzitter van de Groep Handelaren 
Hans Schouten. Tijdens deze ALV waren bestuursverkiezingen aan de orde en er 
waren nogal wat veranderingen. 
In het bestuur van de Groep Uitgevers waren twee vacante zetels te bezetten; Kiwan 
Leung heeft kort na de Algemene Ledenvergadering 2013 het bestuur verlaten 
vanwege zijn vertrek bij Strengholt, en Jan Tiemersma vertrok in december 2013 bij 
De Haske en gaf dientengevolge zijn bestuurszetel en penningmeesterschap bij de 
VMN op. Voor de twee vacante zetels waren twee kandidaten: Waldo van Leeuwen 
en Sander Molenaar. Sinds mei 2014 was Waldo van Leeuwen al actief in het 
bestuur als waarnemer van Kiwan Leung en sinds december 2013 waarnemend 
penningmeester in de plaats van Jan Tiemersma. Sander Molenaar had bij zijn 
aanstelling in het handelarenbestuur al te kennen gegeven te willen doorschuiven 
naar het uitgeversbestuur wanneer hier een zetel vrij kwam. Beide kandidaten 
werden door de Algemene Ledenvergadering gekozen als bestuurslid in het 
uitgeversbestuur. 
 
Het bestuur van de Groep Handelaren bestond op dat moment dus nog uit 2 
personen, te weten: Hans Schouten (voorzitter) en Marianne van Hooren 
(penningmeester). Beiden waren aftredend en vanwege het verlopen van hun 
tweede ambtstermijn niet meer herkiesbaar. Over verlenging van hun ambtstermijn 
was al gesproken binnen het hoofdbestuur, maar om verscheidene redenen wilde 
geen van beiden de bestuurszetel continueren. Er hadden zich geen nieuwe 
kandidaten voor het handelarenbestuur aangediend. Met toestemming van de 
Algemene Ledenvergadering werd besloten dat het bestuur van de Groep Uitgevers 
de taken van het handelarenbestuur zou waarnemen. Zo gauw zich nieuwe 
kandidaten voor de Groep Handelaren aandienen, zal weer een apart 
handelarenbestuur worden ingesteld. 
 
Na de bestuursverkiezingen wordt het bestuur van VMN dus gevormd door: 
Anja Wester, voorzitter 
Bèr Deuss, vicevoorzitter/secretaris 
Waldo van Leeuwen, penningmeester 
Davo van Peursen. 
 
Erevoorzitter Piet van Zuylen woonde alle vergaderingen van het bestuur bij. 
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Sonja van Meer was gedurende het hele verslagjaar ambtelijk secretaris. 
De financiële administratie werd gevoerd door administratiekantoor RAAD, gevestigd 
in Bunnik. 
 
Het hoofdbestuur vergaderde in 2014 op de volgende data: 
10 februari, 14 april, 16 juni, 15 september, 3 november en 15 december. 
 
Namens de Groep Handelaren werden de cao-onderhandelingen gevoerd door Rob 
Klugkist (algemeen directeur Clavis Piano’s), die zowel voor de NPMB als voor de 
VMN onderhandelt. 
 
 
Vertegenwoordiging van de VMN in andere organisaties: 
Gezamenlijk bestuur Vereniging Buma en Stichting Stemra: Bèr Deuss. 
Ledenraad Vereniging Buma: Davo van Peursen. 
Stichting Reprorecht: Sander Molenaar. 
Stichting Sociaal Fonds Buma: Anja Wester (voorzitter). 
International Confederation of Music Publishers (ICMP): Anja Wester (Populair 
Bureau) en Bèr Deuss (Serious Bureau). 
 
 
Leden 
Het ledental van de vereniging was op 1 januari 2014: 37 uitgevers en 77 
handelaren, 3 leden staan ingeschreven als handelaar en uitgever. Er waren 20 
opzeggingen, waarvan 7 uitgevers en 13 handelaren.  
 
 
Buma/Stemra  
Namens de VMN had Bèr Deuss zitting in het gezamenlijke bestuur van Vereniging 
Buma en Stichting Stemra. Als bestuurslid nam Bèr Deuss deel aan 29 formele 
vergaderingen van bestuur en commissies.  
Op aandringen van de Algemne Ledenvergadering werd door het bestuur een 
rooster van aftreden opgesteld. In mei 2016 is Bèr Deuss aftredend. Het 
verkiezingsreglement werd gewijzigd om de diversiteit van genres beter te 
waarborgen. Voor de verdeling van de uitgeverszetels had dit geen gevolgen. De 
staande afspraak met de NMUV (75% zetels NMUV, 25% VMN) werd bekrachtigd. 
Voor een gedetailleerd verslag van de activiteiten van Buma/Stemra wordt hier 
verwezen naar het Jaarverslag 2014 van deze organisaties, dat intussen is 
gepubliceerd (www.bumastemra.nl/over-bumastemra/jaarverslag/). Het streven is dit 
jaarverslag zo transparant mogelijk te maken, in het bijzonder op financieel terrein. 
De resultaten van incasso en repartitie zijn nu in groter detail zichtbaar dan 
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voorheen. Hierna volgt een korte samenvatting van een aantal saillante punten die 
voor de VMN leden van bijzonder belang zijn. 
 
De incasso over 2014 steeg, zowel voor Buma als voor Stemra. Bemoedigend is de 
sterk gestegen incasso online (van ca. € 770.000 in 2010 naar € 5.500.000 in 2014). 
Ook de radio/TV- en live-podium incasso’s stegen. De kosten stegen weliswaar, 
maar de zeer complexe migratie van de werkendatabank naar ICE bleek 
beheersbaar, zij het op het nippertje. Het beleggingsresultaat was bevredigend. 
Het hele jaar 2014 werd binnen het bestuur gediscussieerd over de Toeslag Ernstig 
en de zogenaamde herinrichting Ernstige Rubrieken. De Toeslag Ernstig werd ten 
slotte in januari 2015 op voordracht van de Commissie Sociaal-Cultureel, na een 
presentatie van Bèr Deuss, voor drie jaar gecontinueerd. De Toeslag (die eigenlijk 
Compensatie moet heten) over 2014 werd direct uitgekeerd. Onderdeel van het 
bestuursbesluit is dat opnieuw wordt bekeken of alle 11 rubrieken waarop de 
Compensatie nu van toepassing is inderdaad voor deze compensatie in aanmerking 
blijven komen, en of het percentage opnieuw moet worden vastgesteld. De aloude 
percentuele verdeling van de schouwburgincasso over diverse lichte en ernstige 
rubrieken gaat veranderen, waarbij de lichte rubrieken een hoger aandeel krijgen en 
zoveel mogelijk 1:1 worden gereparteerd. 
De flexibilisering van de repertoireaanmeldingen werd in de zomer van 2014 
doorgevoerd. Tot nu toe heeft dit geen waarneembare gevolgen gehad voor de 
collectiviteit van Buma/Stemra. Er werd van de mogelijkheid om bijvoorbeeld online 
uit te sluiten nauwelijks gebruik gemaakt. Wel kwam een interessant en principieel 
juridisch probleem tevoorschijn, namelijk of uitgevers op dezelfde manier van de 
flexibilisering gebruik mogen maken als auteurs, dan wel dat de uitgevers hun 
auteurs moeten volgen. De VMN stelt zich, samen met de NMUV, op het eerste 
standpunt; Buma/Stemra huldigt het tweede. De uitgeversverenigingen besloten 
extern juridisch advies in te winnen en daarna naar bevind van zaken dit punt verder 
te voeren. 
De grafische rechten worden beheerd door Stemra. Stemra beslist in 2015 of deze 
activiteit door haar wordt voortgezet. Het repartitiereglement werd gewijzigd en op 
basis van dit nieuwe reglement werd in december 2014 gereparteerd. Omdat de 
Stichting Leenrecht dit reglement tot nu toe niet heeft goedgekeurd is deze repartitie 
voorlopig. Zelfs terugvordering is nog mogelijk. Discussiepunt is de verdeling naar de 
auteurs. De uitgevers verplichten zich de auteurs te laten delen in de repartitie en 
tekenen daarvoor. Blijkbaar stelt Stichting Leenrecht zich op het standpunt dat, 
anders dan voorheen, grotere waarborgen ingebouwd horen te worden. Deze zaak 
sleept nu al een half jaar en er is nog geen uitsluitsel.  
De Europese Richtlijn Collectief Beheer moet in april 2016 zijn omgezet in nationale 
wetgeving. Buma/Stemra is er klaar voor. In de komende jaarvergadering worden 
alvast een aantal statutaire wijzigingen voorgesteld om de formele kanten hiervan te 
regelen. Het standpunt van het bestuur aangaande de WNT (Wet Normering 
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Topinkomens) bleef ongewijzigd, ook al vindt de directie dat er een oneigenlijke en 
onwettelijke inbreuk op de contractvrijheid plaatsvindt. Eind 2014/begin 2015 werd de 
nieuwe bestuursstructuur geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie komen ter 
sprake op de ALV van Buma/Stemra op 20 mei 2015, die wordt gehouden in de 
Heineken Music Hall in Amsterdam.  
 
 
Ledenraad Buma 
Davo van Peursen werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma op 21 
mei 2014 gekozen tot lid van de ledenraad van deze organisaties, nadat hij al sinds 
januari 2014 waarnemend lid was. 
De Ledenraad heeft het bestuur geadviseerd over tal van onderwerpen die werden 
aangedragen uit de achterban. Deze adviezen werden veelal door het bestuur 
overgenomen. De Ledenraad heeft zich ingespannen om Buma/Stemra beter op de 
kaart te zetten. Naast directe contacten met de achterban organiseert de Ledenraad 
ook panel-discussies op belangrijke festivals (zoals Noorderslag/Jazzdag). Op deze 
wijze wil de Ledenraad meer bekendheid geven aan Buma/Stemra als belangrijke 
partner voor het brede spectrum van componisten en rechthebbenden. 
 
De achterban geeft regelmatig aan dat de portal van Buma/Stemra, waar auteurs 
nieuwe werken alsmede muziekgebruik kunnen aanmelden, verre van optimaal 
functioneert. Belangrijke features ontbreken en de snelheid laat sterk te wensen 
over. Ook over het commentaren-traject hoort de Ledenraad veel klachten. De 
Ledenraad houdt dit onderwerp op de agenda richting bestuur en het kantoor van 
Buma/Stemra. Na de migratie naar de databank ICE (begin 2015) zullen portal-
verbeteringen een hoge prioriteit moeten hebben. 
 
 
ICMP; anti-diefstal Comité 
In  2014 heeft de ICMP haar inspanningen omtrent de illegale verspreiding van 
bladmuziek op het internet voortgezet middels het in 2013 opgerichte anti-diefstal 
Comité. Bèr Deuss heeft namens de VMN zitting in dit Comité. Het eerste succes 
werd geboekt in april 2014, toen het Europese Hof van Justitie oordeelde dat 
blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. op 2 december 
2014 werd pianofiles.com stopgezet. Inmiddels is de oprichter van deze site een 
nieuwe illegale site gestart, genaamd Sheeto.com. Het verhaal wordt dus vervolgd 
en zal waarschijnlijk uitdraaien op een rechtszaak. 
De VMN continueert haar ondersteuning van het comité door haar leden te blijven 
stimuleren om illegale websites door te geven via het meldformulier op haar website. 
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Sociaal Fonds Buma 
De belangrijkste taak van het Sociaal Fonds Buma is het verlenen van materiële en 
immateriële hulp en bijstand aan daarvoor in aanmerking komende Buma-
deelnemers. Anja Wester zit namens de VMN in het bestuur van het Sociaal Fonds 
Buma en bekleedt daar de functie van voorzitter. 
 
 
Stichting Alsbach 
In 2014 was de belangstelling voor de vakopleiding voor muziekuitgevers, verzorgd 
door de Johann A. Alsbach-Stichting met financiële steun van de VMN en de NMUV, 
ongekend groot. Voor de reguliere cursus hebben zich 11 cursisten aangemeld, 
waaronder 2 Buma-medewerkers; 16 medewerkers van Buma hebben de verkorte 
cursus gevolgd. De cursus is in 2014 tevens aangeboden aan de leden van het 
Buma-bestuur en de Ledenraad; hiervoor hebben zich 9 deelnemers aangemeld: 5 
deelnemers zijn daadwerkelijk op de cursus verschenen. Waarschijnlijk werd het 
aanbod van de cursus binnen het bestuur als te vrijblijvend ervaren, omdat er geen 
examenverplichting was. In totaal zijn er 2 kandidaten gezakt en is er 1 herexamen 
afgenomen. 
De cursusdagen zijn zeer bevredigend verlopen, mede omdat er veel interactie was 
tussen de deelnemers en de docenten. 
Er is een handelarenmodule verstuurd naar een van de leden. 
Veel aanmeldingen kwamen van uitgevers van populaire muziek, waaronder zowel 
werknemers van uitgeverijen als zelfstandige starters. 
 
In december 2014 bereikte Piet van Zuylen de leeftijd van 80 jaar en besloot hij 
zowel zijn werkzaamheden voor de firma Strengholt als zijn docentschap bij de 
Stichting Alsbach definitief te beëindigen. Hij zal bij de Stichting Alsbach opgevolgd 
worden door Roland de Vries. Guus Bleijerveld zal het voorzitterschap van de 
Stichting Alsbach van Piet overnemen. 
 
De docenten van de Alsbach-opleiding 2014 waren: Piet van Zuylen, Anja Wester, 
Robin Simonse, Johanna Eijsbouts en Guus Bleijerveld. 
Het bestuur van de Stichting Alsbach bestond in 2014 uit: Piet van Zuylen 
(voorzitter), Robin Simonse (secretaris), Marianne van Hooren (penningmeester tot 
mei 2014). 
 
 
 
Beurzen 
De VMN organiseerde in 2014 wederom de Nederlandse stand op de Musikmesse in 
Frankfurt (12 t/m 15 maart) en op Music China in Shanghai (8 t/m 11 oktober). 
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Musikmesse Frankfurt 2014 
Er waren ruim 65.000 bezoekers en 1345 standhouders. De Musikmesse is 
inmiddels een netwerkbeurs geworden. Directe verkoop is vrijwel niet meer aan de 
orde. De VMN had daarom een standontwerp met de uitstraling van een 
netwerkplek. Deelnemers daarin waren Deuss Music, Donemus, KVNM en Molenaar 
Edition.  
 
Music China 2014 
De Chinese beurs is inmiddels groter dan de beurs in Frankfurt. Er waren bijna 
72.000 bezoekers en 1775 exposanten. De Nederlandse deelnemers in de VMN-
stand waren Deuss Music, EMC, KVNM, Molenaar Edition en Tierolff. 
 
 
CAO 
De huidige CAO loopt tot en met juli 2015. In mei 2014 is de CAO aangemeld voor 
de Algemeen Verbindend Verklaring. Hierover is tot op heden nog niets bekend. De 
onderhandelingen voor de nieuwe CAO zijn inmiddels weer in volle gang. Voor de 
VMN en de NPMB worden de Cao-onderhandelingen gevoerd door Rob Klugkist. 
Onze CAO staat nu boven aan de lijst bij de bonden. Dit om reden dat een aantal 
bedrijven uit onze branche als proef zullen dienen om de toeslagen voor 
koopavonden af te schaffen. In 2014 bleek dat het Sociaal Fonds (Syntrus/Achmea)  
de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor opleidingen. Het bedrag dat 
gereserveerd staat, valt zowel de NPMB als de VMN ten deel. Echter: de verdeling 
van de gelden over beider verenigingen is nog niet duidelijk. Begin 2015 is de 
pensioenuitvoering overgegaan van Syntrus/Achmea naar TKP en deze uitvoering 
verloopt uitermate stroef. De subsidie-uitgiften van het Sociaal Fonds zijn om die 
reden tot op heden stopgezet. 
 
 


