Kerklied in de GKv en het auteursrecht
De stand van zaken rond het beamen in relatie tot auteursrechten is als volgt:
Reproductierecht
Als er muziek tot klinken komt dan moeten daarover auteursrechten worden betaald. Dit heet reproductierecht.
Kerkdiensten vormen echter een uitzondering op die regel. Dat wil zeggen: over kerkmuziek die in het kader van
een kerkdienst tot klinken komt hoeven geen rechten te worden betaald. Deze uitzonderingsregel geldt alleen
voor kerkdiensten en niet voor uitvoeringen in het kerkgebouw e.a.
Copyright
Wat betreft bladmuziek: zodra dit op een of andere manier wordt uitgegeven/gekopieerd/vermenigvuldigd dat
moeten de auteursrechten worden afgedragen. Daaronder valt dus ook het beamen. Voor de GKv-kerken geldt
het volgende:
Liedboek voor de Kerken: Beamen uitsluitend toegestaan met gebruikmaking van een speciale beamuitgave. Dit
beampakket bij het Liedboek is verschenen bij uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer. Zie verder
www.boekencentrum.nl > zoekfunctie (zoekterm: liedboek). In de aanschafprijs van dit pakket zijn de rechten
verrekend.
Gereformeerd Kerkboek - Psalmen: De psalmen die zijn overgenomen uit de ISK-berijming ('Liedboekberijming')
mogen alleen worden gebeamd met het hierboven genoemde liedboek-beampakket (De lijst van deze psalmen
is te vinden in het Geref. Kerkboek, p. 890). De overige psalmen kunnen vrij worden gebeamd.
Gereformeerd Kerkboek - Gezangen: De rechthebbenden van de gezangen in het Geref. Kerkboek uitgave 2006
hebben toestemming gegeven voor het beamen van de liederen. Eigen digitale bestanden mogen niet worden
verspreid.
Liederen GS Zwolle-Zuid 2008: De liederen uit verschillende bronnen ('Luek' en 'Luab') die de synode van Zwolle
2008 vrijgaf worden voorlopig níet gepubliceerd, niet in een boekje en niet digitaal. Van gemeenten die wel uit
deze lijst met liederen willen zingen geldt dat ze zelf moeten zorgen voor voldoende legale exemplaren van het
lied. In de Notitie Liederen en Gezangen, verkrijgbaar bij het Steunpunt Liturgie, is op p. 17 en verder de
opsomming van deze liederen te vinden, en bij elk lied is vermeld uit welke bundel het afkomstig is (als dat van
toepassing is). Op p. 22-23 staan de gegevens van die bundels vermeld, met daarbij hoeveel liederen er uit de
betreffende bundel zijn overgenomen. Aan de hand daarvan kan een plaatselijke kerk bepalen of er wellicht een
aantal exemplaren van een bundel moeten worden aangeschaft.
Overige liederen: Voor alle liederen buiten Liedboek en Geref. Kerkboek om geldt dat de kerken dit zelf moeten
regelen. Doorgaans betekent dat: vooraf toestemming vragen aan de uitgever. Soms is het mogelijk om de
rechten af te kopen; voor veel repertoire van evangelicale herkomst (en religieuze liederen rond 1900 zoals de
bundel van Joh. de Heer) regelt CCLI dat (zie www.ccli.nl).
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