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  Tarief 32A 
 

MUZIEKUITVOERINGEN BIJ FILM - DIA 
EN VIDEOVERTONING, QUIZ- PRAAT  
EN SPELPROGRAMMA, CLOWNS 
 

Met voorafgaande toelating 
Vanaf 01.01.2020 

 

Dit tarief is enkel van toepassing mits : 

 het indienen van een licentieaanvraag minstens 5 dagen voor de manifestatie  

 het indienen van de opgave van de uitgevoerde werken en de ontvangsten, binnen de 15 dagen volgend op de 
manifestatie. 

2,75% op de bruto-ontvangsten, met inachtneming van volgende minima: 

 

Minima 

Opper-
vlakte 
(m²) 

Inkomprijs (€) 

0 - 1,50 1,51 - 2,00 2,01 - 2,50 2,51 - 3,00 3,01 - 3,50 3,51 - 4,00 4,01 - 4,50 4,51 - 5,00 

Per aange-
vangen 

schijf van 

0,50 € 

    1 - 100 
   9,30    10,66    12,02    13,38    14,74    16,10    17,46    18,82     1,36 

101 - 200   13,39    14,75    16,11    17,47    18,83    20,19    21,55    22,91 
    1,36 

201 - 300   17,48    18,84    20,20    21,56    22,92    24,28    25,64    27,00 
    1,36 

301 - 400   21,57    22,93    24,29    25,65    27,01    28,37    29,73    31,09 
    1,36 

401 – 500   22,66    27,02    28,38    29,74    31,10    32,46    33,82    35,18 
    1,36 

501 en 
meer… 

  29,75    31,11    32,47    33,83    35,19    36,55    37,91    39,27 
    1,36 

 

 

 
Bovenstaande bedragen zijn uitgedrukt in € en dienen verhoogd te worden met 6% B.T.W. 

 
 

Cine-clubs ( Minstens 5 voorstellingen per seizoen) -  Filmfestivals 

Met een toegangsprijs van maximum 1,50 € per voorstelling of film :         6,82 € per voorstelling of film 
Met een toegangsprijs hoger dan 1,50 € per voorstelling of film :               10,23 € per voorstelling of film  

Inkomprijzen :  

 

 
Bruto-
ontvangsten : 

 

 

Filmconcerten  : 

Elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, 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 gemiddelde van de normale inkomprijzen als basis 
genomen.  
 

Het bedrag voortvloeiend uit de recette, bestaande uit de inkomprijzen, zoals hierboven bepaald, en de 
gratis kaarten die als tegenprestatie voor sponsoring verplicht worden voorbehouden en waarvan de in 
aanmerking te nemen waarde gelijk is aan het gemiddelde van de gehanteerde inkomprijzen. Indien de 
organisator de ontvangsten niet opstuurt, zullen de rechten berekend worden op basis van een volle zaal 
bezetting. 
 

tijdens filmconcerten wordt de muziek van de film live gebracht door een muziekgroep of orkest. De 
gebruikelijke tarieven voor live muziekuitvoeringen zijn hier van toepassing. Afhankelijk van het type 
repertoire dat gebruikt wordt, is ofwel tarief 210 ‘Concerten’ van toepassing, ofwel tarief 212 ‘Klassieke 
muziek’. 


