COLLECTIEVE LICENTIEOVEREENKOMST BLADMUZIEK
——————DE ONDERGETEKENDEN:
de Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers, statutair gevestigd te Krommenie, Zonnelaan
2, 1561 ES, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.J. Loon
(hierna te noemen: FEMU);
EN
Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV), statutair gevestigd te Amsterdam (KvK nummer:
40532854) en feitelijk gevestigd aan de Juweellaan 68, 2179BJ te Zoetermeer hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door J. van Herk.
(hierna te noemen: Licentienemer);
FEMU en Licentienemer hierna tevens aan te duiden als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij;
OVERWEGENDE DAT:

- FEMU opgericht is in 2016 om de grafische reproductierechten in Nederland te exploiteren voor
-

de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen;
KNZV de koepelorganisatie is voor zangkoren en waarvoor geldt dat bij het KNZV 4 (regionale)
verenigingen zijn aangesloten en dat deze KNZV-verenigingen zelfstandige organisaties zijn die
tezamen het KNZV vormen;
KNZV gemandateerd is om namens de bij haar aangesloten KNZV-koren en haar regionale
KNZV verenigingen, de Overeenkomst te sluiten.
de zogenoemde KNZV-koren, welke Bladmuziek gebruiken direct zijn aangesloten bij een
regionale KNZV-vereniging;
Licentienemer ten behoeve van het Gebruik van Bladmuziek uit het FEMU Repertoire door
KNZV-koren een collectieve licentieovereenkomst met FEMU wil sluiten voor het Gebruik van
Bladmuziek, en daarvoor aan FEMU toestemming vraagt;
individuele KNZV-koren voorafgaand aan het Gebruik toestemming nodig hebben van FEMU en
deze toestemming met deze Collectieve regeling via Licentienemer wensen te verkrijgen;
indien Bladmuziek permanent ‘out of print’ is en dus niet meer in de handel verkrijgbaar is, dan
begrijpen Partijen dat daardoor niet meer kan worden voldaan aan de voorwaarde dat voor iedere
Muzikant Originele Bladmuziek moet worden aangeschaft;
Licentienemer garandeert dat KNZV-koren onder tenminste dezelfde en gelijkluidende
voorwaarden als in de Overeenkomst staan de onderhavige Collectieve regeling wordt
aangeboden ten behoeve van de deelname daaraan;
FEMU namens de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen gemandateerd is om voor het Gebruik
toestemming te verlenen met deze Collectieve regeling en dat FEMU bereid is om deze
toestemming aan Licentienemer te verlenen onder de in de Overeenkomst gestelde en de daarop
van toepassing zijnde voorwaarden (hierna te noemen: de Overeenkomst).
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Van toepassing zijnde voorwaarden
Op de Overeenkomst zijn van toepassing de tarieven zoals gepubliceerd op de website van FEMU
en zoals voor het jaar 2021 bijgesloten in BIJLAGE 2, en de Algemene voorwaarden, welke
voorwaarden Licentienemer expliciet aanvaardt met het ondertekenen van de Overeenkomst. De
Algemene Voorwaarden Koren en Orkesten zijn als BIJLAGE 1 in een apart document bijgesloten
en zijn tevens te raadplegen op de website van FEMU: www.femu.nl.

Artikel 2. Definities
2.1

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn op de Overeenkomst de navolgende
definities van toepassing:
2.2.1 Collectieve regeling: de in de Overeenkomst vastgelegde collectieve regeling;
2.2.2 KNZV-koor: een koor dat direct lid is van één van de vier regionale
verenigingen van het KNZV.
2.2.3 Koorleden: natuurlijke personen die lid zijn van een KNZV-koor.

2.2.4

Definities gelden zowel wanneer de gedefinieerde begrippen in enkelvoud staan vermeld als
wanneer zij in hun meervoudsvorm staan vermeld.

Artikel 3. Gehele Overeenkomst
De tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst bestaat uit de Overeenkomst, de
bijlagen en de FEMU Algemene voorwaarden kopiëren Bladmuziek koren en orkesten (hiervoor en
hierna te noemen: de Algemene voorwaarden). Alle standaard tarieven worden jaarlijks
gepubliceerd op de website.
Artikel 4. Rangordebepaling
Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en bepalingen in de FEMU Algemene
voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
Artikel 5. Toestemming
Onder de voorwaarden en beperkingen zoals in de Overeenkomst gesteld, verleent FEMU voor de
duur van de Overeenkomst en voor het territoir Nederland de niet-exclusieve en niet overdraagbare
toestemming om Bladmuziek, behorende tot het FEMU repertoire, additioneel (digitaal) te
verveelvoudigen en te beheren.
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Artikel 6. Voorwaarden
6.1

6.2

KNZV-koren schaffen voor ieder koorlid Originele Bladmuziek aan, indien en voor zover
Originele Bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Hierbij geldt dat wanneer een KNZVkoor incidenteel groeit met enkele leden een enkel exemplaar voor deze leden additioneel
mag worden gekopieerd zonder dat voor deze enkele leden een origineel exemplaar hoeft te
worden aangeschaft. .Hierbij wordt gedacht aan maximaal 5 nieuwe leden.
De additionele (digitale) verveelvoudiging en beheer van Bladmuziek is uitsluitend
toegestaan als deze is ten behoeve van:
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

een enkel, incidenteel, later bijgekomen koorlid; of
het maken van aantekeningen op het kopie-exemplaar opdat de Originele
Bladmuziek onbeschreven blijft; of
het vervangen van beschadigde of zoekgeraakte Bladmuziek; of
het vergroten en/of verkleinen van de Originele Bladmuziek, teneinde de
leesbaarheid te vergroten; of
het van een tablet kunnen lezen; of
het digitaal beheren van Bladmuziek.

De Bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd.
Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de Bladmuziek zijn zonder
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de desbetreffende rechthebbenden
niet toegestaan. KNZV-koren zullen derhalve bij het Gebruik, het persoonlijkheidsrecht
van de desbetreffende auteurs, zoals dat in artikel 25 van de Auteurswet is vastgelegd,
eerbiedigen.
Onder de toestemming als bedoeld in artikel 5, valt ook het drukken van Songteksten in
programmaboekjes van het KNZV voor en het tonen van Songteksten met behulp van
beamers en/of beeldschermen op evenementen van het KNZV met maximaal 500 bezoekers
per evenement ten behoeve van meezingen, waaronder het tonen van kerstliederen tijdens
een kerstconcert.
Op evenementen (korenfestivals) georganiseerd door Licentienemer worden geen
Songteksten gedrukt in programmaboekjes van het KNZV en worden geen Songteksten
getoond met behulp van beamers en/of beeldschermen, ten behoeve van meezingen. Indien
en voor zover dat toch anders zou zijn, dient Licentienemer voorafgaand aan het gebruik van
Songteksten op evenementen apart toestemming aan FEMU te vragen welke FEMU zal
kunnen verlenen tegen de daarbij behorende vergoeding en voorwaarden.
Voor overige evenementen, die niet onder de 6.4 en 6.5 vallen, dient Licentienemer apart
toestemming aan FEMU te vragen.
Licentienemer voert zijn administratie overeenkomstig de Overeenkomst op een dusdanige
wijze dat FEMU volledig administratief wordt ontlast en ontzorgd, hetgeen in ieder geval
betekent dat FEMU slechts twee keer per jaar een factuur stuurt aan Licentienemer voor het
Gebruik door KNZV-koren en Licentienemer namens de KNZV-koren deze factuur
voldoet binnen de daar voor gestelde termijn.
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Artikel 7. Vergoeding, tarief en de modulaire vergoedingsregeling

7.1
7.2

7.3

7.4

Uit hoofde van de Overeenkomst is Licentienemer aan FEMU een vergoeding verschuldigd.
FEMU brengt jaarlijks de vergoeding in rekening op basis van het tarief als omschreven op
de website van FEMU en zoals beschreven in BIJLAGE 2. Op deze vergoeding wordt een
jaarlijkse indexatie toegepast.
Indien Licentienemer de Overeenkomst niet nakomt heeft FEMU het recht om een direct opeisbare boete op te leggen van maximaal 30% van de in rekening te brengen vergoeding.
Het gestelde in 6.2 van de Algemene Voorwaarden is hierop van toepassing.
FEMU biedt Licentienemer de modulaire vergoedingsregeling aan met maximaal 19,5%
korting op het door Licentienemer te betalen tarief, onder de geldende voorwaarden zoals
deze zijn bijgesloten in Bijlage 4.

Artikel 8. Additionele instroomkorting
8.1

FEMU is verleent aan Licentienemer, gedurende de eerste drie achtereenvolgende jaren
waarin Licentienemer een licentieovereenkomst heeft met FEMU, een zogenoemde
eenmalige instroomkorting te verlenen bovenop de modulaire vergoedingsregeling. Deze
instroomkorting wordt verleend met het oog op de door Licentienemer te leveren
inspanningen ten behoeve van een soepele instroom van KNZV-koren in de licentieovereenkomst tussen Licentienemer en FEMU. De instroomkorting kan worden verleend
indien en voor zover Licentienemer voldoet aan de navolgende voorwaarden dat:
• Licentienemer voldoet aan alle in de Overeenkomst gestelde voorwaarden; EN
• Licentienemer voldoet aan alle voorwaarden als gesteld in de modulaire
vergoedingsregeling, zoals deze is bijgesloten in Bijlage 4; EN
• alle KNZV-koren deelnemen aan de Collectieve regeling in de Overeenkomst; EN
• Licentienemer namens al deze KNZV koren de vergoeding afdraagt aan FEMU; EN
• alle KNZV-koren gezamenlijk minimaal een totaalaantal van 5000 Koorleden hebben; EN
• De totale jaarlijks door Licentienemer, namens de KNZV-koren, te betalen vergoeding
minimaal 9.000 (Zegge: negenduizend) euro exclusief BTW bedraagt,
• De totalen van de KNZV en Holland Harmony mogen bij elkaar worden opgeteld om op die
manier gezamenlijk te voldoen aan het ledenaantal, minimum aantal koren en minimum te
betalen vergoeding. De voorwaarden in de licentie zijn voor beide partijen identiek en aan
elkaar gekoppeld.

8.2

De instroomkorting zoals eerder door beide partijen goedgevonden bedraagt bij een
doorlopende licentie:
• 30% korting op het in 2022 te betalen tarief, zoals dat op de website (www.femu.nl) van
FEMU staat vermeld; en
• 20% korting op het in 2023 te betalen tarief, zoals dat op de website (www.femu.nl) van
FEMU staat vermeld; en
• 10% korting op het in 2024 te betalen tarief, zoals dat op de website (www.femu.nl) van
FEMU staat vermeld.
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8.3

8.4

Het te betalen tarief per koorlid voor 2021 na aftrek van 19,5% korting op basis van de
modulaire vergoedingsregeling en de 30% instroomkorting een tarief van € 1,85 (Zegge: één
euro en vijfentachtig eurocent) exclusief btw. Door de grote gevolgen van de Covid-19
uitbraak (waardoor bijvoorbeeld ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst nauwelijks
Bladmuziek wordt gebruikt), geldt voor 2021 eenmalig een speciaal tarief van € 1,39
(Zegge: één euro en negenendertig eurocent). De FEMU geeft namelijk alle koren op de
factuur van 2021 25% korting i.v.m. de Covid-19 gevolgen.
Licentienemer gaat samen met enkele andere bonden in overleg in 2021 met de FEMU over
een mogelijk gezamenlijk voordelig tarief vanaf 2022. Wanneer die afspraken leiden tot een
gunstig tarief voor licentienemer dan vervalt 8.2 en zal er een nieuwe licentieovereenkomst
worden opgemaakt met de nieuwe tarieven. Daarbij is de intentie om gezamenlijk collectie
namens minimaal 30.000 individuele koorzangers een licentie af te sluiten

Artikel 9. Deelname aan de Collectieve regeling

9.1

9.2

KNZV-koren nemen Collectief deel aan de regeling. Nieuwe leden nemen per definitie deel
aan collectieve overeenkomsten van het KNZV. Zij worden per 1 januari van het jaar
volgend op de aanmelding door het KNZV opgegeven
FEMU behoudt zich het recht voor om een koor dan wel een door Licentienemer
aangemelde KNZV-koor van deelname aan de Collectieve regeling uit te sluiten, indien
geen, onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, hetgeen ertoe heeft geleid of ertoe zou
leiden dat FEMU een te laag bedrag in rekening heeft gebracht of zou brengen, of in het
geheel geen bedrag in rekening heeft gebracht voor het Gebruik.

Artikel 10. Gegevensverstrekking aan FEMU
10.1

10.2

Licentienemer verplicht zich om uiterlijk op 10 maart aan FEMU, voor zover
mogelijk, volledige en juiste opgave te doen van de (organisatie)gegevens over de
KNZV koren, welke in ieder geval zijn:
▪ naam KNZV-koor;
▪ adres secretariaat KNZV-koor (zowel de statutaire zetel als de feitelijke
vestigingsadressen) inclusief woonplaats en postcode;
▪ Het aantal Koor- en/of groepsleden gespecificeerd per KNZV-koor.
▪ Het totaal aantal Koor- en groepsleden van alle KNZV-koren gezamenlijk.
▪ Als peildatum wordt uitgegaan van 1 januari van het betreffende jaar.
Licentienemer zal uiterlijk op 10 januari aan FEMU, voor zover
mogelijk, gespecificeerd per KNZV-koor, opgave doen van alle in het voorafgaande jaar
gebruikte FEMU Repertoire in een door FEMU vastgesteld digitaal formaat, waarop in ieder
geval per Gebruikte song staat aangegeven wie de componist, arrangeur en de
muziekuitgeverij zijn (hierna te noemen: de Repertoirelijst) en wat de hoeveelheid van het
Gebruik is geweest. Dit formaat is als BIJLAGE 3 bijgesloten.
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10.3

10.4

In geval sprake zou zijn van zgn. medleys worden de in de medley gebruikte individuele
liedjes/songs apart vermeld op de in het vorige lid bedoelde Repertoirelijst, tenzij sprake is
van een door een muziekuitgever uitgegeven medley, dan volstaat het noemen van de naam
van de uitgever van de medley.
Licentienemer verplicht zich om op verzoek van FEMU aan FEMU schriftelijk alle overige
nodige en bij Licentienemer of de Deelnemers beschikbare gegevens te verschaffen die voor
FEMU redelijkerwijs van belang zijn om de vergoeding zoals genoemd in artikel 7 te
kunnen vaststellen en controleren.

Artikel 11. Informatieverstrekking aan koren
11.1

Licentienemer bevestigt dat alle KNZV-koren deelnemen aan de Collectieve regeling en dat
Licentienemer voldoende voorlichting heeft gegeven over het gebruik van Bladmuziek en
over de door FEMU verstrekte toestemming onder de Overeenkomst.

11.2

Licentienemer biedt de Collectieve regeling aan haar KNZV-koren aan onder dezelfde en
gelijkluidende voorwaarden als in de Overeenkomst staan.

Artikel 12. Betaling

12.1
12.2
12.3

Licentienemer betaalt de aan FEMU verschuldigde vergoeding in twee termijnen. De eerste
termijn op uiterlijk 24 maart en de tweede termijn op uiterlijk 25 september.
Licentienemer zal de door FEMU in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na
factuurdatum aan FEMU betalen.
In geval van niet of niet tijdige betaling raakt de Deelnemer van rechtswege in verzuim. In
dat geval is FEMU gerechtigd de kosten van incasso en de wettelijke rente op de
Licentienemer of de Deelnemer te verhalen. De incassokosten worden tussen Partijen bij
voorbaat vastgesteld op 15% (vijftien procent) van de totale vordering.

Artikel 13. Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging
13.1
13.2
13.3

De Overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2021 en heeft de looptijd van 1 jaar.
De Overeenkomst wordt steeds van rechtswege verlengd met de duur van 1 jaar,
De Overeenkomst kan eenzijdig schriftelijk worden beëindigd door één der Partijen met in
achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
13.4 Voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst bespreken Partijen de passendheid van
een daarop volgende overeenkomst, in het bijzonder gelet op toekomstige (technische)
ontwikkelingen, omdat bijvoorbeeld (Blad)muziek in de toekomst digitaal wordt aangeleverd of
omdat sprake is van andere veranderingen die relevant zijn voor de Overeenkomst.
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ALDUS OPGEMAAKT IN TWEEVOUD EN ONDERTEKEND:
Krommenie, d.d. …./…. 2021

……………………, d.d. …../….. 2021

namens Stichting FEMU

namens het KNZV

………………………….

………………………………

E.J. Loon

J. van Herk

……………………………….
W. Zoet
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Bijlage 1. Algemene voorwaarden
De FEMU ALGEMENE VOORWAARDEN KOREN EN ORKESTEN zijn als een apart document
bij de Overeenkomst aan Licentienemer verstrekt.
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Bijlage 2. Tarief
Licentienemer betaalt aan FEMU voor het Gebruik de onderstaande tarief:
Tarief per koorlid per jaar: € 3,28 (excl. Btw en excl. eventuele instroomkorting)
Het tarief geldt voor een jaar (van 1 januari t/m 31 december 2021) en is exclusief btw.
Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden.
Het tarief 2021 is met 1,4% verhoogd ten opzichte van 2020 op basis van het CBS prijsindexcijfer
juni 2020.
De jaarlijkse indexatie is van toepassing op deze licentie. De tarieven worden gepubliceerd op de
website van FEMU.
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Bijlage 3. de Repertoirelijst
Naam KNZV- Titel song *
koor

Componist

Arrangeur

Muziek
uitgeverij

(geschat) aantal
verveelvoudigen

*Indien sprake is van een medley, bestaande uit verschillende titels, dan de titels apart benoemen
die in de medley zijn opgenomen, tenzij de uitgever van de medley bekend is, dan kan worden
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volstaan met de titel van de medley,

Bijlage 4. Samenwerking en de Modulaire vergoedingsregeling
Samenwerking brancheorganisaties
De FEMU is graag bereid samen te werken met brancheorganisaties. Met meerdere brancheorganisaties bestaan al speciale afspraken, onder meer met ABMP, de KNMO, Cultuurconnectie.
Samenwerking resulteert in:
• Maatwerk (regelingen met parameters die voor de sector goed herkenbaar en hanteerbaar
zijn, wat zorgt voor efficiency en een lagere administratieve belasting);
• Betere communicatie;
• Korting op de reguliere vergoedingen in het geval de brancheorganisatie diensten verricht
die FEMU een besparing opleveren (zie hierna).
Modulaire vergoedingsregeling
FEMU biedt Licentienemers (gebruikers van Bladmuziek, waarmee FEMU een licentieovereenkomst heeft gesloten) de modulaire vergoedingsregeling aan. Deze modulaire
vergoedingsregeling is overeengekomen tussen de CBO’s, MKB Nederland, VNO-NCW en
VOI©E.
Brancheorganisaties die met FEMU een licentie-overeenkomst hebben gesloten en die voldoen aan
alle van de navolgende voorwaarden kunnen - afhankelijk van de diensten die zij wensen te
verrichten - een korting ontvangen op de voor hen geldende bruto-tarieven, zoals die staan vermeld
op de website van FEMU.
• de brancheorganisatie vertegenwoordigt minimaal 30 koren of orkesten;
en
• de brancheorganisatie vertegenwoordigt in totaal minimaal 675 muzikanten of zangers; en
• de brancheorganisatie betaalt namens de door haar vertegenwoordigde koren of orkesten
jaarlijks minimaal een vergoeding voor het Gebruik van Bladmuziek van € 1750,- exclusief Btw
aan FEMU.
Kortingen kunnen worden gegeven op de geldende bruto tarieven onder de navolgende
voorwaarden:
• 5% voor de elektronische aanlevering van deelnemergegevens volgens een door de FEMU
vastgesteld format en voor het zorg dragen voor de facturatie.
Deelnemers zijn koren of orkesten van de brancheorganisatie die zich hebben aangemeld
voor deelname aan de licentie-overeenkomst van de brancheorganisatie met FEMU. Door
deelname krijgt het deelnemende koor of orkest toestemming voor het additioneel kopiëren
van Bladmuziek tegen betaling van de geldende vergoeding (Zie de website www.FEMU.nl
voor de actuele vergoedingen).
• 5% voor de elektronische aanlevering van de gegevens van niet-deelnemers. Deze
vergoeding wordt standaard direct in het eerste jaar gegeven aan brancheorganisaties die
hiervoor een inspanningsverplichting op zich nemen om van zoveel mogelijk koren of
orkesten die lid zijn van de brancheorganisatie deze gegevens aan te leveren aan FEMU.
Afhankelijk van de wel/niet geleverde inspanning en het daarmee bereikte resultaat (en de
inspanning van het jaar erop), wordt door FEMU vastgesteld of de korting in het
daaropvolgende jaar opnieuw wordt verleend.
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•

•

5% voor het op zich nemen van het zgn. debiteurenrisico en de tijdige betaling (binnen de
op de factuur door FEMU gestelde termijn) van de door FEMU aan de Brancheorganisatie
verstuurde facturen (tenzij de vertraging is veroorzaakt door de FEMU). Bij de deelnemers
oninbare bedragen wegens faillissement vallen ook onder het debiteurenrisico;
4,5% voor communicatie en het creëren van rust in de markt: het betreft hier een vergoeding
voor communicatie met de leden van de Brancheorganisatie, via onder andere
nieuwsbrieven, websites, periodieken en kwartaalberichten. De communicatie heeft
betrekking op de regeling, maar zal (periodiek) ook van wervende aard zijn. De concrete
inhoud van deze verplichting bestaat in beginsel uit het informeren van nieuwe leden, het
beschikbaar stellen van informatie op de (in ieder geval voor leden toegankelijke) website
van de brancheorganisaties en periodieke publicaties via ledenbulletins. De inhoud en
frequentie van communicatie kan in overleg nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast maakt
ook het assisteren bij klachten of geschillen deel uit van deze vergoeding. Deze vergoeding
wordt standaard direct in het eerste jaar gegeven en - afhankelijk van de wel/niet geleverde
inspanning in het daaropvolgende jaar - van jaar tot jaar verlengd.
De vergoeding voor communicatie en rust in de markt kan alleen in combinatie met
tenminste een van de andere diensten worden verkregen.

De maximale te ontvangen vergoeding bedraagt 19,5%. Bovenvermelde percentages zijn geldend
voor 2021.
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