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  Tarief 129 
 
 

SPORT MECHANISCHE MUZIEK – 
JAARCONTRACT 

Met voorafgaande toelating  
Consumptieprijsindex 109,04          
(Basis 100 = 2013)                                                     
vanaf 01.01.2020 
 

Toepassingsgebied 

 
Dit tarief is van toepassing voor het gebruik door sportverenigingen zonder winstoogmerk van mechanische 
achter- en voorgrondmuziek (zie definitie) in het stadion, zaal of ander type locatie tijdens de wedstrijden, 
toonmomenten of de trainingen (met publiek, al dan niet met betalende inkom) alsook alle andere sportieve 
activiteiten, ongeacht de discipline.  
 
Dit tarief dekt echter geen soupers, fuiven, live op- of uitvoeringen (optredens),… noch het muziekgebruik door 
organisaties en/of initiatieven met een commercieel doel of winstoogmerk (vb. dansscholen, fitnesscentra, …). 
Hiervoor wordt verwezen naar de tarieven die specifiek van toepassing zijn op deze vormen van muziekgebruik.  
 
Dit tarief maakt een onderscheid tussen sportbeoefening op nationaal en niet-nationaal (geen internationaal) 
niveau, ongeacht de discipline en al dan niet in ploegverband. Indien een sportvereniging zowel nationaal als op 
een lager niveau actief is, wordt het hoogste niveau in aanmerking genomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITEIT VAN HET STADION / ZAAL / LOCATIE                                            JAARLIJKS BEDRAG (excl. BTW 6%) 

Lager dan nationaal niveau € 108,82     

1 - 1.000 plaatsen (nationaal niveau) € 272,05     

1.001 - 2.500 plaatsen (nationaal niveau) € 544,10     

2.501 - 5.000 plaatsen (nationaal niveau) € 816,15     

Supplement per aangevangen schijf van 5.000 
plaatsen (nationaal niveau) 

€ 544,10     
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Definities :  

Onder achtergrondmuziek wordt verstaan muziek die niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van de 
sportdiscipline. Onder voorgrondmuziek wordt a contrario verstaan muziek die wel noodzakelijk is voor het 
uitoefenen van de betrokken sportdiscipline.  

Opmerking  

- Andere vormen van muziekgebruik tijdens sportevenementen (vóór of na de wedstrijd of tijdens de 
pauze) die niet onder het toepassingsgebied van dit tarief vallen (vb. een live-optreden tijdens de 
sportmanifestatie) dienen het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke aanvraag tot toelating. De 
rechten hiervoor zullen berekend worden volgens de normaal geldende standaardtarieven. 

- De sonorisatie van horecaoppervlaktes (bars, restaurants, loges, tenten,…) zitten niet vervat in de 
hierboven vermelde forfaits en dienen eveneens het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke 
overeenkomst. De rechten hiervoor zullen berekend worden volgens de normaal geldende 
standaardtarieven. 

 
- Indien een sportvereniging (op nationaal niveau) simultaan gebruik maakt van verschillende locaties, 

wordt de som van alle oppervlaktes in aanmerking genomen voor de berekening van de rechten.  
 
 

Tijdelijke exploitatievormen 

 

Tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken trimester: 50% van het bovenstaand jaartarief 

Tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken semester: 75% van het bovenstaand jaartarief 

 

Periodieke betalingen 

Per semester = 53% van jaartarief  
Per trimester = 28,50% van jaartarief 
 
 
 

 


