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Wat speelt er?
Nederland al aan deze redelijke
normen voldoen.

Regering voorzichtig positief over Radiomodel
De Ntb stelde enkele jaren
geleden voor het auteursrecht
online soepeler te regelen door,
zoals ook in de offline-wereld,
te kiezen voor collectief beheer:
afrekening en licentieverstrekking door Buma en Sena voor on
demand muziek streaming diensten. De Tweede Kamer-fractie
van D66 nam dit voorstel, inmiddels gesteund door onder meer
FNV Kiem en Consumentenbond,
eind vorig jaar over en vroeg de
regering het model in Europa te
bepleiten. Staatssecretaris Teeven liet inmiddels aan de Tweede
Kamer weten het voorstel nader
te willen onderzoeken. Helaas

wijst de regering toepassing van
het model voor films en tv-series
online vooralsnog af. Dit is met
name jammer omdat legale modellen voor audiovisuele werken
niet van de grond willen komen.
Een positief stapje daarom in
de goede richting, maar uiteindelijk een voorzichtige kleine
stap waar fundamentele stappen
nodig zijn.

Maximering salarissen
bij rechtenorganisaties
Rond het ter perse gaan van
deze Muziekwereld zal de Wet
Toezicht op Collectief Beheersorganisaties worden besproken
in de Tweede Kamer. Behalve
een verbreding van het over-

Nieuw: De Nationale Kunstles Bon
Naast de al bekende cadeaubonnen is nu De Nationale Kunstles Bon
op de markt gebracht. Met deze bon kun je lessen kopen op het
gebied van kunsteducatie: b.v. pianoles, een beeldhouwcursus, lessen
in kunstschilderen, fotografie, ballet of schrijven.
Degene die de bon krijgt gaat ermee naar een
kunsteducatieve instelling of gediplomeerd particulier (ZZP-er).
Bovendien hebben zowel kunstinstellingen als particuliere docenten
baat bij vermelding in het bestand van de Nationale Kunstlesbon. De
bon is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in vormen van
kunst.
Een mooi verjaardagscadeau voor kinderen, maar ook volwassenen
met gemiste kansen kunnen hiermee aangezet worden een eerste (of
vervolg-) stap te nemen. Het kan zelfs (b.v. met een aantal bonnen)
een vorm van sponsoring zijn.
De initiatiefnemers achter de bon willen hiermee onder meer de
aandacht vestigen op het maatschappelijke belang van kunst en
kunstonderwijs en de participatie stimuleren. Bovendien hebben
zowel kunstinstellingen als particuliere docenten door vermelding in
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heidstoezicht bevat de wet ook
een maximering van salarissen
die rechtenorganisaties aan ‘topfunctionarissen’ mogen betalen.
Daarnaast wordt het geven van
omzetgerelateerde bonussen
verboden.
Verbreding en versterking
van het overheidstoezicht kan
naar de mening van de Ntb
van groot belang zijn voor de
maatschappelijke legitimatie
van het auteursrecht en het
Nederlandse collectief beheer.
Het stellen van normeringen
voor de salarissen en het invoeren van regels over inspraak en
transparantie zijn daarbij van
groot belang. Wel benadrukken wij dat de meeste CBO’s in

Internationaal jazzknooppunt biedt unieke
kans aan NL jazzmusici
Een groot internationaal gezelschap van jazzorganisatoren
bezoekt op 13 mei a.s. Amersfoort om de jazznetwerken uit 28
landen te verknopen met het NL
jazznetwerk. Klinkt abstract maar
is juist heel praktisch. Musici die
het evenement bezoeken kunnen
in 1 dag tijd contacten leggen met
bijvoorbeeld de organisatoren
van vrij entrée- jazzfestivals in
Australië en Azië en de programmeurs van jazzclubs in Groot
Brittanië, Duitsland en de resorts
van Thailand.
Bovendien geven diezelfde organisatoren een presentatie van
de optreedmogelijkheden in hun

het bestand van de Nationale Kunstlesbon hier baat bij.
De Nationale Kunstlesbon is ontwikkeld en op de markt gebracht
door Alexandra Lindeboom, pianodocente aan de Muziekschool Amsterdam en bij Stichting Muziek op Maat in Amsterdam ZO.
Meer info op: www.denationalekunstlesbon.nl
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