
DE BILLIJKE VERGOEDING 
 
Wat is de "Billijke Vergoeding" ? 
 
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van 
het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende 
artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor 
weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten 
en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn 
verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, 
maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers 
 
De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters 
zoals aard van de ruimte (winkel, cultureel centrum, ?), aantal m? van de ruimte, de aard van 
de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, ?).  
 
Er zijn twee mogelijkheden om als organisator de vergoeding te betalen: ofwel per afzonderlijke 
activiteit (tijdelijke activiteit), ofwel via een jaartarief voor een specifieke ruimte of permanente 
uitbating (bijvoorbeeld voor een jeugdhuis of voor een cultureel centrum). Wanneer voor de 
ruimte waarin de activiteit gehouden wordt een jaarovereenkomst werd afgesloten, hoeven de 
gebruikers van die ruimte geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke 
aangifte meer te doen voor hun activiteit. 
 
In vele gevallen sluiten de gemeenten of andere actoren/eigenaars nu al jaarovereenkomsten 
af voor wat men de ?usual places? noemt, nl. infrastructuur die specifiek gebouwd is voor 
activiteiten waarbij mechanische muziek wordt gebruikt. (gemeentelijke culturele infrastructuur, 
parochiezalen enz.) 
 
U kan in het consultatie-gedeelte van deze website nakijken voor welke plaatsen het jaartarief 
reeds is betaald. 
 
Begrippen  
 
Tijdelijke activiteit 
- Elke uitbating of activiteit die plaatsvindt naar aanleiding van een gebeurtenis van 
voorbijgaande aard. 
Tijdelijke activiteiten 'zonder drank' 
- Dit zijn tijdelijke activiteiten waarbij geen dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld 
worden of bereid worden (of waarbij dit marginaal gebeurt) en waarbij niet gedanst wordt. 
Tijdelijke activiteiten 'met drank' 
- Dit zijn tijdelijke activiteiten waarbij dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld worden 
en/of bereid worden en waarbij niet gedanst wordt door de aanwezigen.  
Tijdelijke activiteiten 'met dans'  
- Dit zijn tijdelijke activiteiten waarbij door de aanwezigen gedanst wordt en waarbij eventueel 
ook dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld worden en/of bereid worden. 
Inkomprijs  
- De hoogst aangerekende inkomprijs voor de activiteit. Gratis consumpties die in de inkomprijs 
verrekend zijn, worden niet afgetrokken.  
Aan te geven oppervlakte  
- voor tijdelijke activiteiten moet de oppervlakte aangegeven worden die door de organisatoren 



als toegankelijk voor publiek (gewoon publiek, VIP', gasten, pers, ?) is voorzien. Bij het 
berekenen van deze oppervlakte wordt rekening gehouden met afscheidingen die door de 
organisatoren zijn aangebracht. 
- Indien het activiteiten in open lucht betreft waarvoor de oppervlakte moeilijk te bepalen is 
(bijvoorbeeld een braderij in straten of rond een plein, een sportomloop, aankomstzone voor 
een wielerwedstrijd, ?) wordt het aantal op het circuit geplaatste luidsprekers in rekening 
gebracht.  
Uitbatingsoppervlakte in open lucht  
- Dit is de oppervlakte die door de organisator van een tijdelijke activiteit in open lucht 
voorbestemd wordt om gebruikt te worden door het publiek en onder de verantwoordelijkheid 
van de organisator valt. 
 
Aangifte  
 
Het koninklijk besluit van 8 november 2001, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 
december 2004 en 21 december 2006 (B.S. van 29 november 2001, 30 december 2004 en 28 
december 2006), regelt de inning van de Billijke Vergoeding in de socio-culturele sector.  
U dient uw activiteit ten minste 5 werkdagen op voorhand aan te geven. Indien u dit nalaat of 
indien u uw aangifte te laat doet, dan wordt het bedrag van de Billijke Vergoeding met 15% 
verhoogd, met een minimum van 108,12 euro (ge�exeerd bedrag op basis van de 
gezondheidsindex van december 2006, van toepassing voor het jaar 2007). 

 

Verkoopsactiviteiten 
(6% BTW niet inbegrepen, bedragen in EURO, geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex 
van december 2006 en geldig voor het refertejaar 2007.) 



 
 
 

U ontving waarschijnlijk reeds een aangifteformulier.  Het is mogelijk een nihil 
aangifte te doen maar het formulier moet toch worden ingestuurd – anders krijgt u 
“ambtshalve” een verhoogde aanslag.  Voor een nihil aangifte kruist u het vakje 
aan op de achterzijde van het formulier zoals hier onder aangegeven. 
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