
 
 
betreft: Auteursrechten van muziek gebruikt in bijeenkomsten vrijzinnigen 
 
In deze notitie wordt ingegaan op de auteursrechtelijke aspecten van bijeenkomsten en vieringen van 
lokale verenigingen van Vrijzinnigen Nederland en het streamen (openbaar maken) van zulke 
bijeenkomsten en vieringen. 
 
1) De auteurswet stelt “gemeentezang” vrij van auteursrechten; voor gemeentezang is dus geen 
toestemming van  de auteursrechthebbende van het lied noodzakelijk. 
Daarnaast heeft Vrijzinnigen Nederland een afspraak met Buma/Stemra waaronder veel lokale 
verenigingen tegen betaling van een vast bedrag alles wat te maken heeft met het uitvoeren van 
muziek tijdens (kerkelijke) activiteiten is afgedekt. 
 
2) YouTube filmpjes kunnen worden vertoond zonder een licentie maar alleen voor eigen (privé) 
gebruik; het gebruik in lokale verenigingen van YouTube filmpjes valt niet onder “privé gebruik”: Voor 
zover YouTube filmpjes in bijeenkomsten van VN en lokale verenigingen worden gebruikt, en in de 
YouTube filmpjes muziek voorkomt die auteursrechtelijk beschermd is, is voor het vertonen van zulke 
filmpjes een licentie vereist die al dan niet door tussenkomst van CCLI bij Buma/Stemra kan worden 
verkregen. 
 
3) Iedereen die zijn filmpje op YouTube zet, verliest zijn auteursrechten. Wel zijn auteursrechten 
verschuldigd als het filmpje "verplaatst" wordt; bijv. door het te downloaden en op een ander kanaal te 
zetten, of door het te streamen en op "kerkdienst gemist" te zetten. Als VN of een lokale vereniging de 
opname van haar bijeenkomst op YouTube zet, kan dat, maar moet er, voor zover er muziek  in 
voorkomt die auteursrechtelijk is beschermd, auteursrechten betaald worden. 
 
4) Bij streamen zijn auteursrechten niet verschuldigd als teksten, filmpjes of muziek vallen onder het 
"citaatrecht". Als het binnen de context van een presentatie, preek, inleiding, toespraak valt, mag 
iemand geciteerd worden. Daar valt ook onder (een deel van) een filmpje, gedichten, een stuk muziek 
als het maar "een redelijk gebruik" van het geciteerde is. Het werk waaruit geciteerd wordt moet 
bovendien rechtmatig openbaar gemaakt zijn, en het citeren moet respectvol gebeuren, en de bron 
moet vermeld worden. 
 
De materie is niet eenvoudig, vooral omdat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie. Indien u 
vragen heeft kunt u daarvoor het landelijk bureau benaderen. 
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