
 

Koornetwerk Nederland  r 

info@koornetwerk.nl 

www.koornetwerk.nl 

 

Koornetwerk Nederland  1 

 

Aan het bestuur van de Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers 
p.a. Zonnelaan 2 
1561 ES KROMMENIE 
 
Per email via erik.janssen@femu.nl  
 

Utrecht, 7 februari 2020 
 

Betreft: voorstel voor een anders vormgegeven licentie 
 
 
Geacht bestuur,  
 
De korenbonden, samenwerkend in de werkgroep FEMU-licentie van Koornetwerk Nederland, richten 
zich tot u om te komen tot een effectieve regeling voor het gebruik van door uitgeverijen in de markt 
gezette koormuziek. Evenals FEMU zijn wij voor het terugdringen van illegaal gebruik van uitgegeven 
bladmuziek, maar biedt de huidige licentie-regeling van FEMU naar onze mening niet datgene waar in 
de koorwereld behoefte aan is. Als gevolg daarvan gaan de stappen op dit gebied moeizaam, en levert 
het muziekuitgeverijen en rechthebbenden niet op waar ze recht op hebben.  
 
Als alternatief stellen wij een andere licentie-vorm voor, namelijk een die aanvullend aan afzonderlijk 
gekochte bladmuziek kan worden verworven. Een dergelijke licentie biedt koren dan het recht om  
a) werkkopieën te maken tot een maximum van het aantal gekochte exemplaren (waarbij voorop blijft 
staan dat elk koor zoveel exemplaren inkoopt als het zangers telt),  
b) de aangekochte bladmuziek digitaal te beheren en te gebruiken (o.a. op tablets) en  
c) de bijbehorende songtekst te publiceren/projecteren bij concerten.  
Voor deze licentie zou een meerprijs kunnen gelden, als percentage van de aangekochte papieren, of 
digitale, bladmuziek. Of er zouden – als cafetariamodel – meerdere percentages kunnen gelden, 
gerelateerd aan de afzonderlijke onderdelen.  
 
Het voordeel van deze methode is dat het gebruik van de uitgegeven muziek niet aan een koor is 
gerelateerd, maar aan het concrete muziekwerk dat een koor gebruikt. Wij constateren dat de 
overleggen tussen FEMU en de korenbonden mede beperkt resultaat boeken, omdat de behoeften van 
koren aan het voorzieningenpakket van FEMU nogal verschilt. Daarnaast is de licentie behoorlijk duur 
(ook met de  kortingen die FEMU aan korenbonden aanbiedt), mede omdat het een all-in pakket 
inhoudt. Naar onze inschatting is het draagvlak bij koren om een percentage extra per koorwerk te 
betalen voor een of meer additionele voorzieningen waar concreet behoefte aan is vele malen groter 
dan aan een algemene jaarlijkse premie.  
 
Uiteraard vraagt dit voorstel nog nader overleg, onder meer over de hoogte van het additionele 
percentage dat de muziekuitgevers op de bladmuziek willen leggen. Daarover kunnen we overleggen. 
Daarnaast blijft het van belang dat koren bladmuziek legaal verwerven en binnen de kaders van de 
additionele licentie blijven handelen. Wij zijn bereid dit te ondersteunen via voorlichting en positieve 
communicatie. Van een controle- en handhavingsmodel aan de achterkant zijn wij geen voorstander. 
Aanschrijvingen op dreigende toon, zoals FEMU nu doet, leiden bij koren tot vragen en misverstanden 
en kosten veel tijd. Ook dat is dan verleden tijd.  
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Het zal daarbij zeker helpen als FEMU in cijfers aan kan geven dat legaal aangekochte bladmuziek (al 
dan niet met een additionele licentie) bijdraagt aan een gezonde en vernieuwende koorsector, en 
nodigen FEMU dan ook uit daarover meer opening van zaken te geven. Ons is bekend dat FEMU er 
naar streeft minimaal 85% van de inkomsten uit licentie-premies uit te keren aan de aangesloten 
uitgeverijen en rechthebbenden, maar wij hebben geen inzicht in de vraag welke bedragen er 
uiteindelijk jaarlijks aan componisten, arrangeurs en tekstschrijvers worden uitgekeerd. Wij weten 
ook niet op welke berekeningswijze het huidige licentie-tarief is gebaseerd. Open communicatie 
hierover kan het draagvlak voor een legale, gezond werkende koorsector wezenlijk vergroten.  
 
Graag zien wij uw schriftelijke reactie op dit voorstel tegemoet.  
Indien daar ruimte voor is, kunnen we daarna overleggen over de uitwerking en invoering van dit 
model. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep FEMU-licentie 
 
 
 
 
In de werkgroep zijn de volgende korenbonden vertegenwoordigd: 
BALK  
BVSL 
Holland Harmony 
KBZON 
KNZV 
LOVOK 
Shanty Nederland 
VTN 
 
  
Emailadres van de werkgroep: thomas@koornetwerk.nl 
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