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Het gebruiken en kopiëren van bladmuziek 
Inleiding 
Alle werken waarvan de maker (een componist, bewerker of tekstschrijver) nog geen 70 jaar 
dood is, is auteursrechtelijk beschermd en dat betekent dat de maker (= de eigenaar) of 
haar/zijn uitgever om toestemming moet worden gevraagd het werk te gebruiken en/of te 
vermenigvuldigen. Ook in de kerk ontkomen we daar niet aan - immers, ook kerkmusici of - 
componisten moeten kunnen leven….. 
De uitvoering van de muziek is deels afgevangen door een collectieve regeling van onze 
kerken bij Buma, de reproductie of digitalisering van werken echter niet.  
 
De vijf meest gebruikte bronnen voor onze liederen (Gooi en Sticht, Nieuwe Liefde Leerhuis, 
Nieuwe Liedfonds, Verzameld Liedboek, Gezangen voor Liturgie) hebben eigen regelingen, 
waarbij er voor een partituur en voor individuele kopieën betaald moet worden. Alleen Gooi 
en Sticht heeft een regeling voor eenmalig 30 kopieën. De prijzen ontlopen elkaar niet veel.  
Zie hieronder voor een overzicht. 
 

Voorstel 
 We vragen toestemming aan de maker en betalen de verschuldigde auteursrechten als 

we een werk als koor zingen (met eigen te zingen onderdelen/- stemmingen) op basis 
van 30 stuks plus evt. partituur/piano of andere bijbehorende partij. 

 

De vijf uitgeverijen/bronnen 
Gooi en Sticht  
In de webwinkel van Gooi en Sticht worden in principe twee basistarieven aangehouden.  
Een gedownloade partituur (P) van een lied (met orgel- en/of pianobegeleiding) kost 
doorgaans € 3,05. Voor enkele grotere muziekwerken, zoals complete missen en 
(kerst)oratoria, gelden afwijkende tarieven die steeds staan aangegeven. 
 
Een koorzetting (K) van een lied (zonder begeleiding) kost doorgaans € 10,16. In dit bedrag is 
de auteursrechtelijke toestemming om het werk maximaal dertig keer te kopiëren 
inbegrepen. Heeft u meer kopieën voor uw koor nodig, dan kunnen de aanvullende kopieën 
aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is opvraagbaar 
via: gens@kok.nl. 
 

De meeste composities op teksten van Huub Oosterhuis 
 Koorpartijen en partituren van de meeste oudere liederen (tot 2004) zijn afzonderlijk 

verkrijgbaar via de website www.gooiensticht.nl (zie hierboven). De door de gemeente 
mee te zingen delen van de liederen en gezangen ('volkspartijen') zijn te vinden in het in 
2004 verschenen Verzameld Liedboek (Kok, Kampen), in het protestantse liedboek en in 
verschillende andere zangbundels.  

 Recente partituren (sinds 2004) worden uitgegeven onder de naam Ekklesia Music 
Publishing en zijn via de website (http://nieuweliefdeleerhuis.com/bladmuziek.264.html) te 
bestellen. Zie hiervoor het Liederenoverzicht, waar bladmuziek van veel liederen zowel 
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digitaal als op papier gedrukt besteld kan worden. Zie ook het overzicht van bladmuziek 
verkrijgbaar bij het Nieuwe Liefde Leerhuis; daar zijn ook andere partituren, meest van 
grotere werken, (op papier gedrukt) te bestellen. Prijzen variëren sterk.  

 

Nieuwe Liedfonds 
Elk lied is uitgegeven als partituur, koorpartij en gemeentepartij. In een apart overzicht zijn 
de prijzen te vinden van alle beschikbare partituren. Meeste prijzen zijn €15, €18, €20 of €25 
plus verzendkosten €4. Vrienden van het Nieuw LiedFonds krijgen een korting van €1 per 
partituur: vermeld dus dat we een vriend zijn. 

De koorpartijen van deze uitgaven kunnen vrij gefotokopieerd worden voor de leden van uw 
eigen koor.  
Er moet een mail gestuurd worden naar het emailadres ‘nieuwliedfonds@gmail.com’ om de 
partituur aan te vragen en het gewenst adres op te geven. Zodra de storting is ontvangen, 
wordt de bestelling opgestuurd. 
  

Verzameld Liedboek  
We dienen minimaal één originele kooruitgave1 in ons bezit te  hebben. 
Door middel van een formulier (zie bijlage; invullen, afdrukken en ondertekenen - één lied 
per formulier) is een aanvraag in te dienen voor het maken van legale kopieën.  
De kosten daarvoor zijn € 0,50 per kopie / per lied - excl. BTW. De kopieën zijn vervolgens 
zelf te maken na verkregen toestemming.  
De afrekening vindt eenmaal per jaar plaats. 
 

Gezangen voor Liturgie 
Voor de GVL-bundel als geheel lijkt niets speciaal geregeld, behalve dan wat het reguliere 
auteursrecht vraagt, kortom: voor elk lied terug naar de oorspronkelijke 
rechthebbende/uitgever. Bij de GVL-bundel bestaat overigens ook een begeleidende bundel 
met vierstemmige bewerkingen van de gezangen (nr. 401 – 659). 
 

En nog wat informatie: 
Koormuzieknet.nl 
Gelezen op Koormuzieknet.nl, een veelzijdige informatiebron voor koordirigenten en -zangers 
en alle andere liefhebbers van koormuziek (http://www.koormuziek.net/kmn/nl/frame.htm) de 
volgende relevante passages: 
 
Wat is copyright? 
Het recht om te kopiëren. Iedereen die een stuk muziek componeert, een melodie bewerkt of 
een tekst schrijft heeft automatisch het copyright. Hij of zij heeft iets gemaakt en is dan de 

                                                           
1 De koorbundel is niet hetzelfde als de gemeentebundel. In de koorbundel zijn in principe alle liederen 
opgenomen die meerstemmig kunnen worden gezongen. Daarnaast zijn er éénstemmige liederen opgenomen 
waarvan in de gemeentebundel alleen de refreinen met muzieknoten zijn afgedrukt. Het koor zingt de strofen 
vanuit de koorbundel, de gemeente de refreinen uit de gemeentebundel. 
Sommige liederen zijn niet opgenomen in de koorbundel, omdat ze alleen éénstemmig geschreven zijn en dus 
volledig te zingen zijn vanuit de gemeentebundel. In de gemeentebundel zijn ook enkele eenvoudige liederen 
meerstemmig of canons opgenomen.  
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eigenaar van dat werk. Met dat werk kan hij naar een uitgever gaan aan wie hij onder bepaalde 
voorwaarden toestemming geeft om het te vermenigvuldigen. Een van de voorwaarden is 
doorgaans een financiële vergoeding, bijv. op basis van het aantal verkochte exemplaren. 
Wordt dat werk zonder toestemming, dus illegaal, gefotokopiëerd dan is dat diefstal. 
 
Dit staat in de auteurswet  
Eén van de belangrijkste artikelen met betrekking tot het fotokopiëren is artikel 16b uit de 
auteurswet. De eerste twee artikelen: 
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt 
niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke 
uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder 
direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het 
verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft. 
2. Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de 
partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere 
werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk ... 
Derhalve: een auteursrechtelijk beschermd werk mag nooit in zijn geheel worden 
gefotokopieerd, ook niet voor eigen gebruik.  
 
Veel gestelde vragen  
1. Voor in de kerk mag je toch alles kopiëren?! Nee, er is geen uitzonderingsregel voor 

kerkelijk gebruik. 
2. We betalen (bijv. als PKN) aan Buma en dan mag ik toch kopiëren? Nee, u betaalt aan 

Buma om het werk te mogen uitvoeren: het uitvoeringsrecht. Het kopiëren valt onder het 
drukrecht, het recht om iets te mogen vermenigvuldigen. 

3. Na hoeveel jaar mag een werk gekopieerd worden? De beschermingsduur in de meeste 
Europese landen is 70 jaar na de dood van de maker. Een maker kan een componist, 
bewerker of tekstschrijver zijn.  

4. Mogen we een door ons zelf bewerkt arrangement van de uitgever kopiëren? U maakt 
een arrangement van een arrangement. Als de arrangeur van het arrangement nog geen 
70 jaar dood is, dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen voor het 
maken van kopieën.  

5. Wat te doen als er een lang levertijd is? Als een werk dat u wilt uitvoeren bij uw leverancier 
niet in voorraad is, dan mag u geen kopieën maken, ook niet voor de repetities.  

6. Wat te doen als er een werk uitverkocht of in herdruk is? Dan dient u bij de oorspronkelijke 
uitgever toestemming te vragen om kopieën te mogen maken.  

 
Bladmuziek digitaliseren 
Als je gebruik wil maken van bladmuziek, door bijv. (een deel van) een liedtekst op je eigen 
website te plaatsen, dan maak je gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk. Voordat 
daarvan gebruik kan worden gemaakt is toestemming nodig van de rechthebbenden.  


