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  Tarief 207 
 
 

HARMONIES – FANFARES – 
MUZIEKVERENIGINGEN 

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

Jaarcontract 

Exclusief geldig voor de repetities met publiek, één jaarconcert zonder inkom, de muzikale omlijsting (zonder 
uitkoopsom) bij het St.-Ceciliafeestmaal en de uitstappen welke louter en alleen voor rekening zijn van de 

muziekvereniging die een overeenkomst heeft onderschreven. 

Rechten: 81,25                                            BTW: 4,88                                                TOTAAL (€) : 86,13 

Gelegenheidsmanifestaties 

Het tarief is enkel van toepassing mits: 

 het indienen van een licentieaanvraag, minstens 5 dagen vóór de manifestatie; 

 het indienen van de opgave van de op- of uitgevoerde werken, binnen de 15 dagen volgend op de 
manifestatie. 

 

Concerten, concertfestivals en verbroederingen 

10% te innen op de bruto ontvangsten, met inachtneming van volgende minima (in €) : 

Aantal uitvoerende 
verenigingen 

Minimum bedrag te innen per manifestatie  

 Rechten BTW Totaal 

1 31,69 1,90 33,59 

2 50,80 3,05 53,85 

3 71,36 4,28 75,64 

4 88,87 5,33 94,20 

5 103,01 6,18 109,19 

6 114,24 6,85 121,09 

7 122,07 7,32 129,39 

8 126,76 7,61 134,37 

VANAF  9 128,33 7,70 136,03 

 

 

Uitstappen en wandelconcerten 

10% te innen op het bedrag van de uitkoopsom, met een minimum van 21,67 € + 1,30 € = 22,97 € per uitstap 

 

STOETEN 

10% te innen op het bedrag van de uitkoopsom, met volgende minima: 

Per deelnemende vereniging – praalwagen met muziek - majorettes 

Met gratis inkom Met betalende inkom 

Rechten            BTW                Totaal Rechten              BTW                 Totaal 

              36,57                  2,19               38,76         73,14                   4,39                     77,53 
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WEDSTRIJDEN EN TORNOOIEN 

10% te innen op de bruto ontvangsten, met inachtneming van volgende minima (€) : 

aantal uitvoerende verenigingen: 
harmonies, fanfares of koren 

minimum bedrag te innen per manifestatie 

 Rechten BTW Totaal 

1 23,79 1,43 25,22 

2 38,10 2,29 40,39 

3 53,50 3,21 56,71 

4 66,60 4,00 70,60 

5 77,29 4,64 81,93 

6 85,67 5,14 90,81 

7 91,57 5,49 97,06 

8 95,11 5,71 100,82 

VANAF  9 96,26 5,78 102,04 

Uitvoeringen door solisten of door ensembles minimum bedrag te innen per manifestatie 

Per reeks van 6 solisten of leden van 
éénzelfde ensemble 

15,80 0,95 16,75 

 
 

Taptoes EN MARSENFESTIVALS 

10% te innen op de bruto ontvangsten, met inachtneming van volgende minima (€) : 

Aantal uitvoerende verenigingen minimum bedrag te innen per manifestatie 

 Rechten BTW Totaal 

Tot 3 63,27 3,80 67,07 

4 69,48 4,17 73,65 

5 81,35 4,88 86,23 

6 91,12 5,47 96,59 

7 98,74 5,92 104,66 

8 104,12 6,25 110,37 

9 107,42 6,45 113,87 

VANAF  10 108,49 6,51 115,00 

Bruto-ontvangsten - definitie 

De bruto-ontvangsten worden berekend op basis van: 

 de inkomprijzen*, zoals hieronder bepaald; 

 de gratis kaarten die als tegenprestatie voor sponsoring worden voorbehouden en waarvan de in aanmerking 
te nemen waarde gelijk is aan het gemiddelde van de gehanteerde inkomprijzen; 

    alle andere vormen van directe en indirecte sponsoring. 

Inkomprijzen(*):  

Elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, aankoop verplicht programma, enz.) die betaald moet 
worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op- of uitvoeringen plaatshebben.  Indien er verschillende 
inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gewogen gemiddelde van de normaal gehanteerde inkomprijzen als basis 
genomen. 

Uitkoopsom:  

Alle bedragen worden in aanmerking genomen die door de organisator verschuldigd zijn voor het op- of uitvoeren 
van het programma. 

 

 


