Taksen & auteursrechten
U hebt een zaal gevonden !
Mooi zo, maar hier houdt het in de meeste gevallen niet op. Vaak zijn er nog een aantal andere
verplichtingen en/of formaliteiten waar u best rekening mee houdt.
Om u voor onaangename verassingen te behoeden zetten we voor u de belangrijkste op een rijtje, een
verwittigde organisator is er immers twee waard.

SABAM
SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.
Wat houdt dit in?
Het auteursrecht is een uitgesteld loon, dat wil zeggen dat de auteur niet wordt vergoed bij de
schepping van zijn werk, maar wel bij de openbare uitvoering ervan. Bijvoorbeeld: een auteurcomponist wordt niet betaald wanneer hij een liedje maakt, maar pas wanneer het (op een
geluidsdrager) in de handel wordt gebracht of op de radio wordt gedraaid, enz.
Contactgegevens:
SABAM / ARTES / UNISONO
Aarlenstraat 75/77 te 1040 Brussel
Tel: 02 286 82 11 – Fax: 02 230 05 89
contact@sabam.be

BILLIJKE VERGOEDING
Zoals je Sabam moet betalen voor de auteurs van muziekstukken, zo moet je als organisator ook een
vergoeding betalen voor de uitvoerders en producenten van de muziekstukken. De billijke
vergoeding is alleen verschuldigd indien er vooraf opgenomen muziek wordt gespeeld dus NIET in
geval van een LIVE-concert.
De aangifte van de tijdelijke activiteit moet tenminste vijf werkdagen voor aanvang in het bezit zijn
van de inningsmaatschappij en de betaling zelf moet gebeuren vóór de activiteit plaatsvindt. Doe je
dat niet, dan wordt het tarief met 15 % verhoogd.
Vraag wel vooraf aan de zaaluitbater of er een jaartarief werd betaald waardoor je als organisator
vrijgesteld bent van aangifte. De vergoeding is eveneens NIET verschuldigd in geval van
schoolactiviteiten*.
(*onderwijs- & vormingsactiviteiten ongeacht wie dit verstrekt. Ook vormingsactiviteiten door en binnen de
werking van een VZW vallen hier onder!)

Contactgegevens
Outsourcing Partners N.V.
PB 10.181
9000 Gent 12
Tel.: 070 66 00 16, elke werkdag van 9u tot 15u30.
Fax: 070 66 00 12
www.bvergoed.be

Cultuur, Sport, Jeugd & Onderwijs

Lokaal Cultuurbeleid
Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 65 15 | Fax: 03 338 20 30

