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Bestuur 
 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats in Restaurant Colour Kitchen te Utrecht 
op 11 mei 2015 en werd deels voorgezeten door de voorzitter van de Groep 
Uitgevers Anja Wester (statutair aftredend) en de vice-voorzitter Bèr Deuss. Sinds 
2014 zijn er nogal wat verschuivingen geweest binnen het bestuur. De 
(blad)muziekwereld blijft zich roeren en faillissementen, fusies en overnames zijn aan 
de orde van de dag. 
Penningmeester Waldo van Leeuwen is in december 2014 voortijdig afgetreden als 
bestuurslid vanwege zijn vertrek bij Strengholt. Davo van Peursen heeft zijn 
penningmeesterschap ad interim overgenomen.  
Michiel Mulder is tijdens de Algemene Ledenvergadering 2015 verkozen als 
bestuurslid binnen het uitgeversbestuur, maar moest in juli 2015 deze zetel helaas al 
opgeven vanwege zijn vertrek bij Hal Leonard MGB. Zijn bestuurszetel wordt sinds 
die tijd waargenomen door Garmt van der Veen (Hal Leonard MGB). 
Anja Wester heeft inmiddels 2x 4 jaarlijkse termijnen de voorzittershamer mogen 
beroeren binnen het bestuur en is statutair aftredend. Zij had in haar takenpakket 
tevens de coördinatie van de buitenlandse beurzen en namens de VMN een zetel in 
de besturen van Sociaal Fonds Buma en ICMP (International Confederation of Music 
Publishers). Zij is bereid deze taken onder haar hoede te blijven nemen. Interim-
penningmeester Davo van Peursen neemt het voorzitterschap van haar over en Bèr 
Deuss zal het penningmeesterschap op zich nemen. 
 
Voor het handelarenbestuur hebben zich nog steeds geen kandidaten aangediend. 
Het uitgeversbestuur neemt haar taken waar. 
 
Na de bestuursverkiezingen wordt het bestuur van VMN gevormd door: 
Davo van Peursen, voorzitter 
Erik Janssen, vicevoorzitter/secretaris 
Bèr Deuss, penningmeester 
Michiel Mulder (vanaf juli 2015 waargenomen door Garmt van der Veen) 
 
Erevoorzitter Piet van Zuylen woonde nagenoeg alle vergaderingen van het bestuur 
bij.  
 
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 2015 op de volgende data: 
16 februari, 9 april, 22 juni, 17 september, 9 november en 15 december. 
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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. 
 
 
Leden 
Het ledental van de vereniging was op 1 januari 2015: 36 uitgevers en 69 
handelaren, waarvan 4 leden staan ingeschreven als handelaar en uitgever. Er 
waren 5 opzeggingen, waarvan 1 uitgever en 4 handelaren.  
EMC (European Music Centre) is per 1 januari 2015 overgenomen door Hal Leonard 
MGB. Annie Bank Edition is overgenomen door een Duitse collega. 
 
 
Vertegenwoordiging van de VMN in andere organisaties: 
Gezamenlijk bestuur Vereniging Buma en Stichting Stemra: Bèr Deuss. 
Ledenraad Vereniging Buma: Davo van Peursen (voorzitter). 
Stichting Reprorecht: Erik Janssen. 
Stichting Sociaal Fonds Buma: Anja Wester (voorzitter tot mei 2015) 
International Confederation of Music Publishers (ICMP): Anja Wester (Populair 
Bureau) en Bèr Deuss (Serious Bureau). 
 
 
Buma/Stemra 
Namens de VMN had Bèr Deuss zitting in het gezamenlijke bestuur van Vereniging 
Buma en Stichting Stemra. Als bestuurslid nam hij deel aan alle formele 
vergaderingen van bestuur en commissies.  
 
Naast een punt dat voor de VMN leden van bijzonder belang is, namelijk de Toeslag 
Ernstig waarover hierna meer volgt, stonden een aantal algemene zaken op de 
bestuursagenda, die hier puntsgewijs worden genoemd. Een uitvoeriger verslag kunt 
u vinden in het jaarverslag van Buma/Stemra. 
• De statutair directeur van Buma valt onder de Wet normering topinkomens. De 

directeur gaf te kennen hiermee buitengewoon ongelukkig te zijn. Dit leidde tot het 
einde van zijn dienstbetrekking. Voor zover andere topfunctionarissen van 
Buma/Stemra onder deze wet vielen, of zouden gaan vallen bij de aangekondigde 
aanscherping van de inkomensnormen, informeerden zij allen het bestuur dat zij 
zich aan de wettelijke normen zullen houden. 

• De deelneming aan ICE (de gezamenlijke werkendatabank van PRS, Gema, 
Sabam, Buma en de Scandinavische CBO’s) vergde een grote inspanning op het 
gebied van automatisering. De noodzakelijke conversies liepen en lopen niet 
soepel, waardoor er ernstige vertragingen in de werkenadministratie ontstonden, 
die zelfs nu nog niet zijn ingelopen. Dit zal in 2016 nog veel inspanning vergen. De 
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leden is enig geduld gevraagd omdat deze gezamenlijke werkendatabank nu 
eenmaal noodzakelijk is voor de online-incasso. Besloten werd alle systemen 
zodanig in te richten dat er vanaf 2017 voor het Nederlands repertoire overgegaan 
kan worden tot pan-Europees licenseren. 

• Veel aandacht was er voor de incasso uitvoeringsrecht die aanzienlijk kon stijgen, 
in het bijzonder op terreinen als media en online, zonder dat de tarifering werd 
veranderd. Daarentegen is de incasso van mechanisch recht, en daarmee de 
positie van Stemra, zeer zorgelijk. Er werd in 2015 uitvoerig onderzocht of 
samenwerking met een buitenlandse partner soelaas kon bieden. De uitkomst was 
echter negatief, zodat de vraag “hoe verder met Stemra?” nog niet beantwoord is. 

• Stemra stopte met de exploitatie van grafisch recht per 31-12-2015. 
• De Wet Toezicht Collectief Beheer werd drastisch gewijzigd. Het toezicht door het 

CvTA (College van Toezicht Auteursrechten) is duidelijk verscherpt en de 
beleidsruimte van Buma en Stemra bij verandering van de tarieven, hetzij in 
systematiek, hetzij in hoogte, is zeer beperkt gebleken; zelfs in gevallen waarbij 
gebruiker en Buma/Stemra akkoord waren met een wijziging. 
De wet wordt in 2016 nogmaals veranderd ter implementatie van de Europese 
Richtlijn Collectief Beheer. Enige weinig ingrijpende reglementswijzigingen werden 
al op de Algemene Ledenvergadering Buma van 2015 goedgekeurd, andere 
worden op de komende ALV voorgesteld en in 2017 volgen er nog een aantal, 
zoals de implementatie van het interessante voorstel om op afstand de ALV te 
volgen en te stemmen. Misschien had de wetgever beter eerst een onderzoek 
kunnen laten doen naar de kosten van een dergelijk systeem, in het bijzonder de 
beveiliging tegen misbruik. 

• De evaluatie van de in 2012 ingevoerde bestuursstructuur leidde tot een paar 
wijzigingen, zoals het afschaffen van de gemengde commissies en het vergroten 
van de beleidsruimte voor de ledenraad. Deze zullen op de ALV van Buma in 
2016 worden besproken. 

• De reserve voor sociaal-cultureel beleid is intussen vrijwel opgesoupeerd, zodat in 
de zeer nabije toekomst alle uitgaven op dit terrein uit de lopende opbrengsten 
van de 8% inhouding moeten worden gefinancierd. 

• De subsidie aan Buma Cultuur met werd 1 miljoen gekort.  
• De pensioenregelingen voor auteurs en uitgevers werden gecontinueerd. Ze 

zullen in de komende jaren worden geëvalueerd. 
• Buma Cultuur stelde de Buma Awards in de plaats van de Gouden Harpen. Er is 

nu (2016) een Classical Award. 
	
De toeslag ernstig, voor veel van onze leden van belang, stond in 2015 volop ter 
discussie. Misschien heeft ons gewaardeerde bestuurslid ooit de hoop gekoesterd 
dat hij zijn hele bestuursperiode hiervoor gespaard zou blijven. Die hoop is ijdel 
gebleken, wat eigenlijk na de bestuurshervorming van 2012 ook wel te verwachten 
was. Immers, alle zaken betreffende incasso en repartitie moeten nu elke drie jaar 
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tegen het licht worden gehouden en het was wel duidelijk dat de tegenstanders van 
het systeem hun krachten zouden mobiliseren.		
In januari werd er door het bestuur besloten dat het systeem op zichzelf ten 
principale niet onjuist of onrechtvaardig was maar eiste wel dat per repartitierubriek 
dit voorlopige oordeel onderbouwd moest worden. Daartoe werden een aantal 
criteria geformuleerd; deels harde, deels zachte. Teleurstellend was dat alle criteria 
even zwaar wogen in het eindoordeel. Evenzo was teleurstellend dat Buma zelf niet 
in staat bleek de gegevens te achterhalen die nodig waren om de criteria goed te 
beoordelen. Voor vier rubrieken lukte het om via andere wegen deze gegevens te 
verkrijgen. Toch wenst het bestuur over alle rubrieken te beslissen en eventuele 
wijzigingen in te voeren per 1 januari 2017. Bij het schrijven van deze tekst is de 
besluitvorming nog niet afgerond. 
	
Het bestuur van de VMN besloot in het voorjaar van 2016 Bèr Deuss nogmaals 
kandidaat te stellen voor het bestuur van Buma/Stemra. Dat is statutair zijn laatste 
termijn. Deze kandidatuur draagt hij op aan Sander Molenaar, wiens onverwacht en 
zwaar ziekbed zijn opvolging heeft verhinderd. 
 
 
Ledenraad Buma  
De Ledenraad kwam in 2015 acht maal bijeen. Vanaf 1 april was de 
vertegenwoordiger vanuit de VMN, Davo van Peursen, tevens voorzitter van de 
Ledenraad. Tussen Bestuur en Leden van Buma/Stemra is het de taak van de 
Ledenraad om in beide richtingen een brugfunctie te vormen. Wensen vanuit de 
leden en ook vanuit de beroepsverenigingen worden na bespreking in de Ledenraad 
vertaald in een advies aan het Bestuur. Ook stelt de Ledenraad vragen aan het 
Bestuur of verzoekt zij om gedetailleerde informatie van het kantoor van 
Buma/Stemra zelf. 
 
Maar ook de andere kant op communiceert de Ledenraad met de achterban over 
bestuursbesluiten, over strategische lijnen of over praktische zaken. Door onder 
andere de aanwezigheid op Buma Cultuur-dagen als Noorderslag, Buma Classical of 
de Jazzdag heeft de Ledenraad presenties en discussies georganiseerd. Op deze 
manier poogt de Ledenraad de afstand tussen Buma/Stemra en de leden te 
verkleinen. Het imago van onze auteursrechten-organisatie kan nog sterk worden 
verbeterd. 
 
In 2015 werden twintig adviezen uitgebracht. Daarbij waren de onderwerpen onder 
andere: 
- Verbeteringen aan de portal 
- Meer helderheid in het commentaren-traject 
- Provinciaal referentie repertoire 
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- Workshops voor auteurs 
 
Ook binnen de Ledenraad is veel gesproken over de Toeslag Ernstig. De 
argumenten die pleiten voor deze toeslag, of liever compensatie, worden erkend. 
 
De Ledenraad werkte in 2015 aan concrete voorstellen rond de invulling van het 
‘sociale gezicht’ van Buma en is daarover in gesprek met het Sociaal Fonds Buma. 
Dit advies zal in 2016 worden afgerond en zal leiden tot een vernieuwde invulling van 
dit aspect van Buma. De teruglopende reserves van de Sociaal Culturele pot is wel 
een rem op meer investeringen. Ook de Toeslag Ernstig en de Oudedagsvoorziening 
worden hieruit betaald. Daarom zoekt de Ledenraad naar activiteiten met een sociaal 
karakter waarvan de financiële consequenties beperkt zijn. 
 
De Ledenraad is ook gesprekspartner wat betreft de verdere bestuurlijke 
hervormingen binnen de Buma. In 2016 zal dit leiden tot meer invloed van de 
Ledenraad op terreinen waarover in 2015 nog de gemengde bestuurscommissies 
zich buigen. Daarmee zullen de onderwerpen van de Commissie Repartitie en de 
Commissie Socu straks door de Ledenraad worden uitgewerkt tot concrete adviezen 
aan het Bestuur. 
 
 
ICMP 
De VMN is, net als onze zusterorganisatie NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers 
Vereniging), lid van deze internationale organisatie van uitgevers. De ICMP lobbyde 
in Brussel actief in het kader van de Richtlijn Collectief Beheer. Andere internationale 
aspecten, zoals het uitgeversaandeel van secundaire exploitatie van bladmuziek en 
het aandeel van de auteursrechthebbenden in de online rechten hadden de aandacht 
van de ICMP. 
 
 
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 is namens de VMN bestuurslid van het Sociaal Fonds 
Buma. Tot mei 2015 was zij voorzitter. Onder haar voorzitterschap is er binnen het 
SFB vooral gewerkt aan herstructurering en het helder krijgen van de taakstelling. 
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Stichting Alsbach 
In 2015 was er wederom erg veel belangstelling voor de vakopleiding voor 
muziekuitgevers, verzorgd door de Johann A. Alsbach-Stichting met financiële steun 
van de VMN en de NMUV. Er zijn in 2015 twee opleidingen gegeven: van 10 februari 
t/m 19 februari en 24 september t/m 6 oktober.  
In februari waren er 12 kandidaten voor de reguliere cursus en 4 medewerkers van 
Buma voor de verkorte cursus. De Onder de externe cursisten waren 2 medewerkers 
van een produktiemaatschappij die ook in 2014 medewerkers heeft aangemeld. Eén 
van hun gezakte deelnemers uit 2014 heeft in 2015 herexamen gedaan om alsnog 
het diploma te behalen. In 2014 waren er nogal wat kandidaten van Buma gezakt en 
de opleiding is inmiddels verplicht gesteld voor de Buma-afdeling Service 
Rechthebbenden. 
Vanwege het vertrek van Anja Wester uit het VMN-bestuur per mei 2015 is 
structurele input nodig richting de VMN. Besloten wordt dat tweemaal per jaar en in 
ieder geval na afloop van de cursus verslag zal worden uitgebracht aan het bestuur 
van de VMN.  
Aan de najaarscursus eind september hebben 23 cursisten deelgenomen: 12 Buma-
medewerkers, 6 deelnemers uit Bestuur en Ledenraad Buma, 5 externen, waarvan 1 
alleen examen gedaan heeft. Van het bestuur en de ledenraad heeft 1 deelnemer 
examen gedaan.  
Gebleken is dat de organisatie van de Alsbachopleiding ten kantore van Buma het 
intern belang van de interactie tussen Buma en externen stimuleert, wat goed is voor 
het imago van zowel Buma als de VMN.  
 
Op aanraden van de nieuwe administrateur van de VMN is uitgezocht of de Stichting 
Alsbach nog steeds in aanmerking komt voor vrijstelling van BTW volgens de nu 
geldende wettelijke eisen. De hiervoor benodigde verplichte aansluiting bij het CRKB 
(Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) brengt nogal wat administratie en kosten 
met zich mee en besloten wordt om de Stichting hier niet voor aan te melden. Per 
2016 zal er BTW geheven gaat worden op de kosten van de opleiding.  
 
De docenten van de Alsbach-opleiding 2015 waren: Anja Wester, Robin Simonse, 
Johanna Eijsbouts en Guus Bleijerveld. 
Het bestuur van de Stichting Alsbach bestond in 2015 uit: Guus Blijerveld (voorzitter), 
Robin Simonse (secretaris), Marianne van Hooren (penningmeester). Anja Wester 
ondersteunde het bestuur als ambtelijk secretaris. 
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Beurzen 
De VMN organiseerde in 2015 wederom de Nederlandse stand op de Musikmesse in 
Frankfurt (15 t/m 19 april) en op Music China in Shanghai (14 t/m 17 oktober). Ook 
heeft de VMN deelgenomen aan de netwerkbeurs Classical Next:2015 in Rotterdam 
(20 t/m 23 mei). 
 
 
 
Musikmesse Frankfurt 2015 
De bezoekersaantallen waren in 2015 veel lager dan het jaar daarvoor. De 
Musikmesse is inmiddels een netwerkbeurs geworden. Directe verkoop is vrijwel niet 
meer aan de orde. Animo voor deelname aan de beurs loopt erg terug. De kosten 
voor de standhouders blijven onverminderd hoog, terwijl de opbrengst voor de 
deelnemers behoorlijk afneemt. Inmiddels is binnen de VMN besloten in 2016 geen 
gezamenlijke stand meer te organiseren. 
Deelnemers aan de VMN-stand in 2015 waren: Deuss Music, Donemus en KVNM.  
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Music China 2015  
In tegenstelling tot de Frankfurter Musikmesse zit Music China enorm in de lift. Met 
meer dan 80.000 internationale bezoekers en 1782 standhouders uit 30 landen is de 
beurs ten opzichte van 2014 met 12% gegroeid. De Nederlandse deelnemers waren 
na afloop uitermate tevreden en enthousiast gestemd over deelname in de toekomst. 
Deelnemers aan de VMN-stand in 2015 waren: Molenaar, Tierolff, KVNM, 
Albersen/Deuss Music. 
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Classical Next:2015 
In 2015 is de VMN gevraagd om deel te nemen aan dit netwerkevenement in de 
Rotterdamse Doelen. De VMN was aanwezig in gezamenlijk “Dutch Pavilion” met 
alle Nederlandse branche-organisaties, te weten VSCD (podia), NAPK (musici), 
FNCI (impresario’s), Nieuw Geneco (componisten) en Dutch Performing Arts.  
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CAO 
Voor de VMN en de NPMB worden de cao-onderhandelingen gevoerd door Rob 
Klugkist (NPMB). De huidige cao heeft een looptijd tot en met 2 juli 2015. De 
onderhandelingen voor de nieuwe cao gaan onverminderd voort en de huidige cao 
blijft gelden tot een nieuw akkoord is bereikt. De belangrijkste onderhandelings-
afspraken voor onze branche die in 2015 zijn gemaakt op een rij: 
 

1. Alle nominale bedragen in de cao worden éénmalig geïndexeerd met een 
structurele loonstijging van 2% structureel vanaf 1/7 2015 

2. De loontabel wordt aangepast in die zin dat de leeftijd van 16 jaar wordt 
geschrapt (16jarigen worden beloond als 17jarigen). Tevens wordt 
functiegroep IV met één trede opgehoogd en functiegroep V met twee treden. 
De ophoging bedraagt per trede 2% t.o.v. de voorgaande ingaande 1/4 2014 
na verrekening van de structurele loonsverhoging van die maand. 
Werknemers die reeds langer dan een jaar op het maximum van deze functie-
groepen zitten gaan per 1/4/2014 over naar de nieuwe hogere trede. 

3. Wat betreft de afschaffing van de toeslagen is het volgende overeengekomen: 
de treden van de loonschalen én de feitelijke lonen worden (naar rato 
dienstverband) met € 25 verhoogd. De toeslagen voor het werken op avonden 
komt hiermee te vervallen voor de duur van de looptijd van deze cao. 

a. Dit onderzoek is sectorbreed en algemeen bindend. Hiermee vervallen 
eerdere rechten op de avondtoeslagen en wordt tegelijkertijd de duur 
van het onderzoek binnen de looptijd van de cao afgebakend. 

b. Op 1 juli 2015 vervalt de toeslagverhoging van € 25 en de 
zeggenschap van de werknemer over de werktijden als verwoord onder 
c. In dat geval herleven de rechten op koopavond toeslag zoals 
verwoord in de cao SBD 2011-2013. Dit tenzij partijen op basis van de 
evaluatie, die start op 1 mei 2015, anders besluiten. Het overeenkomen 
van een nieuwe cao SBD vanaf 2 juli 2015 heeft op geen enkele wijze 
invloed op het te nemen besluit over herleving van deze rechten. 
Genoemde evaluatie bestaat uit een nader door partijen in te vullen 
werknemers- en werkgeverstevredenheid.  

c. Werknemers krijgen het recht om 25% van de werktijden zelf in te 
vullen op basis van minimale bezettingsgraad welke minimaal een 
maand vooraf wordt vastgesteld door de werkgever. Indien werknemers 
in gezamenlijkheid niet tot een minimale bezettingsgraad besluiten 
bepaalt de werkgever minimaal 2 weken vooraf wat de werktijden zijn. 

4. Mantelzorg: Partijen komen overeen een protocol mantelzorg op te nemen. Dit 
wordt nader uitgewerkt tijdens de looptijd van de cao. In dat protocol is 
aandacht voor voorlichting, het functioneringsgesprek, bestaande 
verlofregelingen en flexibele werktijden. Partijen bespreken nog in hoeverre 
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het Sociaal Fonds SBD hierin een rol kan vervullen. Het onderwerp duurzame 
inzetbaarheid zoals verwoord in het cao protocol wordt hierin meegenomen. 

5. Extra verlofdag 65+: In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgen 
werknemers van 65 jaar en ouder 1 extra verlofdag, indien dit niet in strijd is 
met Wet Gelijke Behandeling. Tevens krijgen werknemers met 50 dienstjaren 
1 extra verlofdag  

6. Ruimte volgen studie: De regeling arbeidstijden wordt zo aangepast dat de 
werknemer in staat is om een studie te volgen, het gaat hier om een vaste dag 
of avond in de week, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 

7. Werkgeverspartijen nemen de inspanningsverplichting om als SBD 20 
werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan de redactionele bijdragen van 
 
Bèr Deuss (Buma/Stemra – ICMP) 
Erik Janssen (Stichting Reprorecht) 
Davo van Peursen (Ledenraad Buma) 
Anja Wester (SFB – Beurzen – Alsbach Stichting) 
 
 
April 2016 – Sonja van Meer (ambtelijk secretaris VMN) 
 


