Video-streamen en auteursrechten tijdens de coronacrisis
Utrecht, 1 september 2020

Geachte abonnee op Weerklank Online,
Omdat door de coronacrisis kerken en gemeenten nog steeds niet volledig kunnen samenkomen,
zoeken we terecht naar alternatieven om toch de viering en verkondiging voort te zetten. Dat gaat
veelal via de bestaande kanalen Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Daarnaast wordt ook gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die andere platforms, zoals YouTube en Facebook bieden.
Ons wordt gevraagd of via deze platformen liedteksten getoond mogen worden, en of dit allemaal
auteursrechtelijk gedekt is in het abonnement op Weerklank Online? En zo nee, hoe kan dat snel en
correct geregeld kan worden?
Inderdaad zijn beelduitzendingen waarin gezongen wordt uit het Weerklank, en teksten in beeld komen
op bijvoorbeeld YouTube en Facebook niet geregeld in uw abonnement. Dit zijn kanalen met andere
auteursrechtelijke voorwaarden, dan die waarvoor de Weerklank Online licentie u toestemming mag en
kan geven namens de makers van de liederen.
Uitzendingen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist, die qua vorm en inhoud min of meer aansluiten bij
de normale praktijk, worden beschouwd als een tijdelijke uitbreiding van de kerkruimte naar luisteraars
of kijkers thuis. Die zijn wel afgedekt in uw Weerklanklicentie.
Hoe zijn de regels?
Voor streaming van tekst en beeld buiten Kerkomroep en Kerkdienstgemist hebt u geen rechten. Voor
de openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals muzieknoten en teksten, hebt u
een licentie nodig die in ons land wordt verleend door BUMAStemra en andere instellingen die daartoe
een afspraak hebben gemaakt met BUMAStemra. De regeling is echter nog niet uitgekristalliseerd.
Hier wordt nu aan gewerkt, zodat u dit na de coronacrisis goed kunt regelen via een nieuwe licentie.
Wat verwachten we van u?
We gaan ervan uit dat streaming via YouTube en andere social media tijdelijk is, namelijk zolang de
crisismaatregelen de wekelijkse kerkdienst belemmeren. Daarom kiezen wij voor het tijdelijk toestaan,
met het dringende verzoek de diensten na een week te verwijderen van de platforms buiten
Kerkdienstgemist en Kerkomroep, of de liedteksten en zang hieruit te verwijderen. Deze regeling geldt
tot 1 april 2021.
Intussen werken wij dus aan een licentie voor streaming via alle mogelijke platformen. die na de crisis
gekocht moet worden als u dan door wenst te gaan met publiceren buiten de kaders van het
abonnement.
Wij wensen veel sterkte in deze tijd en hopen dat de liederen uit Weerklank u mogen bemoedigen.
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