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Instanties
Wat innen zij?

 Buma: Uitvoeringsrechten

 Stemra: Licenties voor muziek op geluidsdragers
Ook voor muziek op websites/bedrijfskantines

 Femu: Auteursrechten (CBO en CvTA)

 Stichting Leenrecht: Leenrecht (bibliotheek)



Wat houdt de licentie in?

Je mag binnen deze licentie additioneel kopiëren:

 Voor een enkel later bijgekomen lid 

 Om aantekeningen op te maken

 Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen

 Om de originele partij bladmuziek te vergroten of te
verkleinen



Digitale faciliteit:
 Van een tablet of Ipad zingen

 Muziek digitaal beheren

 Songteksten in programmaboekjes of op beeldscherm
gebruiken tot maximaal 250 bezoekers
Voor de KNZV wordt dit aangepast in 500!

 KNZV mag 4 evenementen organiseren (songteksten
tot 1500 personen) 



Wat kost het:
 Standaardtarief voor hele licentie € 3,92 (incl. btw) per 

koorlid per jaar
 Na onderhandelingen met FEMU (30 aug. 2019):
 Eerste jaar € 2,20 (30% korting + modulaire kortingen)
 Tweede jaar € 2,52 (= 20% korting)
 Derde jaar € 2,84 (= 10% korting)
 Vanaf vierde jaar € 3,15 (is minder dan standaardtarief)
 Doen andere bonden mee dan nog eens 20% korting
 Een koor zonder licentie kan een schadevergoeding 

verwachten van € 5,77 + incasso + wettelijke rente
 Of bij auteursinbreuk een rechtszaak door 

muziekuitgever



Bezwaren andere bonden:

 Extra kosten waar maar weinig tegenover staat
 FEMU kan geen boetes opleggen (Dit is geen

vrijbrief om de wet (auteurswet) te overtreden)
 Er wordt steeds meer digitale muziek verstrekt
 Bezwaar tegen aanleveren contactgegevens
 Bezwaar tegen het recht op controle bij repetities

en optredens
 Bezwaar tegen de prijs
 Geen inzicht in de verdeling van gelden



Te volgen traject:

 Op 22 november 2019 bespreking met alle bonden
en Koornetwerk Nederland en standpuntbepaling

 Als het niet tot een collectieve regeling met KNN 
of met enkele andere bonden komt, dan weer om
de tafel met FEMU voor een collectieve regeling
met KNZV of met de regionale Vereniging

 Is dat niet haalbaar een nieuwsbrief met advies
naar de koren.

 Koren beslissen dan zelf of zij een licentie afsluiten
en welke risico’s zij lopen



Wat is FEMU-proof

De basis is altijd, dat u evenveel koorpartijen
aanschaft als het aantal leden.

Als u geen licentie hebt, mag u niet kopiëren en 
digitaliseren, tenzij u muziekstukken heeft uit
het publieke domein (zie www.cpdl.org) of van 
het KNZV waarvan het KNZV de rechten heeft
afgekocht.

In principe dient onderaan de partituur of koorpartij
de uitgever vermeld te staan. 


