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EVENEMENTEN - SPORTIEVE MANIFESTATIES 
ALGEMENE & INDIVIDUELE SONORISATIE  (MECHANISCHE MUZIEK)                          TARIEF 106 
>  Met voorafgaande toelating 
    Consumptieprijsindex 151,12 (Basis 100 = 1996) vanaf 01.09.2018 
 

 

Toepassingsgebied 

Deze toestemming is beperkt tot het gebruik van mechanische (niet live) voor- of achtergrondmuziek tijdens 
gelegenheidsevenementen en sportieve manifestaties (op occasionele basis), waarvoor de rechten niet op basis van een 
ander geldend tarief worden berekend (in casu : fuiven, concerten, modeshows, filmvertoningen, …) 
 
Zowel in- als outdoor: 

a. achtergrondmuziek : FANCY-FAIRS – VLAAMSE KERMISSEN – OPENDEURDAGEN – LUIDSPREKERS OP 

DE OPENBARE WEG, IN GALERIJEN,… 
b. voorgrondmuziek : RITMISCHE-ACROBATISCHE GYMNASTIEK – IJSSCHAATSEN – 

PAARDENDRESSUUR – SYNCHROONZWEMMEN… 
 

A. Achtergrondmuziek 

 

gesonoriseerde 
oppervlakte (m²) 

BEDRAGEN (€) 

tarief per evenement per dag (gratis) tarief per evenement per dag (met inkom) 

rechten               BTW 6%              totaal rechten               BTW 6%                totaal 

          1   -        250 48,93 2,94 51,87 73,40 4,40 77,80 

      251    -       500 65,36 3,92 69,28 98,03 5,88 103,91 

      501    -     1.000 84,18 5,05 89,23 126,27 7,58 133,85 

   1.001    -     2.000 117,00 7,02 124,02 175,50 10,53 186,03 

   2.001    -    3.000 149,84 8,99 158,83 224,76 13,49 238,25 

   3.001    -    4.000 182,68 10,96 193,64 274,01 16,44 290,45 

   4.001   -     5.000 215,51 12,93 228,44 323,27 19,40 342,67 

   5.001   -     7.500 277,08 16,62 293,70 415,62 24,94 440,56 

     7.501   -   10.000 338,66 20,32 358,98 507,99 30,48 538,47 

 10.001   -   15.000 420,74 25,24 445,98 631,12 37,87 668,99 

   15.001   -   20.000 502,83 30,17 533,00 754,24 45,25 799,49 

Per aangevangen 
schijf van  5.000m² 
boven de  20.000m² 

82,07 4,92 86,99 123,11 7,39 130,50 

Specifiek voor sportmanifestaties worden de hierboven vermelde minima toegepast in functie van de aard 
van de wedstrijd : 

LOKAAL/PROVINCIAAL/GEWESTELIJK: schijf 1-250 m² 
NATIONAAL: schijf 3.001-4.000 m²  (*) 
INTERNATIONAAL: schijf 4.001-5.000 m² (*) 
MEGA-SPORTMANIFESTATIES EN BIJZONDERE GEVALLEN (racing, motocross, wielrennen, vliegmeeting, 
paardensport,…): schijf 5.001-7.500 m²  
 
(*) voor kleinschalige manifestaties wordt deze schijf toegepast tenzij de berekening op basis van de reële oppervlakte 

voordeliger is voor de organisator. 
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Indien meer dan 5 identieke manifestaties met dezelfde parameters georganiseerd worden binnen de 30 
dagen, wordt het totaal verschuldigd bedrag beperkt tot 5 manifestaties. 

B. Voorgrondmuziek 
Voor manifestaties met voorgrondmuziek worden de rechten berekend a rato van  6% op de bruto-ontvangsten, doch 

rekening houdend met de minima in de kolom  ‘met inkom’ in de tabel hierboven. 
 
 
 
Definities :  

- Onder voorgrondmuziek wordt verstaan :  muziek die noodzakelijk is voor de organisatie van het evenement of 

voor de uitoefening  van de betrokken sportdiscipline  (zie concrete voorbeelden hierboven onder het 
toepassingsgebied). Onder achtergrondmuziek daarentegen wordt verstaan muziek die niet noodzakelijk is 

voor het uitoefenen van de sportdiscipline.  Indien meer dan 50% van het volledig programma bestaat uit 
achtergrondmuziek, worden de rechten berekend volgens de bedragen onder punt A hierboven. Indien 50% of 
meer van het programma besteed wordt aan voorgrondmuziek, zullen de rechten berekend worden op basis van 
punt B hierboven. 

- Onder bruto-ontvangsten wordt verstaan: de ontvangsten uit de ticketverkoop met inbegrip van de waarde van 

de tickets die gegeven worden in ruil voor sponsoring. Sponsortickets worden in rekening gebracht aan nominale 
waarde. Wanneer deze waarde niet kan vastgesteld worden, wordt de gemiddelde ticketprijs in rekening 
gebracht.  Van de ontvangsten uit de ticketverkoop kunnen reservatiekosten, de btw en eventueel verschuldigde 
gemeentebelastingen op vermakelijkheden afgetrokken worden op voorwaarde dat  al deze kosten op 
éénduidige wijze door de organisator aangetoond worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIEN TOELATING PAS AANGEVRAAGD BINNEN DE 48 U VOOR DE MANIFESTATIE:  

VERHOGING VAN 10%  OP DE VOORMELDE BEDRAGEN MET EEN MINIMUM VAN 10 € 

 

BIJ AFWEZIGHEID VAN VOORAFGAANDE AANVRAAG OF BIJ ONVOLLEDIGE/ONJUISTE AANVRAAG: 

VERHOGING VAN 15 % OP DE VOORMELDE BEDRAGEN MET EEN MINIMUM VAN 25 € 


