TARIEF VOOR DE ONLINE DISTRIBUTIE
VAN MUZIEKWERKEN - 2021

Algemene principes van de tarieven
Het hierna vermelde tarief geldt slechts in het geval dat de gebruiker de voorafgaandelijke toelating voor het
muziekgebruik heeft aangevraagd. Indien de online-aanbieding van muziekwerken wordt vastgesteld zonder dat
hiervoor een voorafgaandelijke aanvraag tot toelating werd ingediend, zal het tarief tijdens het eerste jaarcontract
met 30% worden verhoogd. Sabam behoudt zich tevens het recht voor de bijkomende vaststellingskosten te verhalen
op de gebruiker.
Alle tarieven zijn exclusief btw, die momenteel 6% bedraagt.
De tarieven zijn geldig vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2021.
De tarieven zijn gebonden aan de index van de consumptieprijzen 109,49 (basis 100 = 2013) van 31/12/2020, en
kunnen jaarlijks worden aangepast.

Distributie van ringtones
12% van de netto-omzet/inkomsten1 die met de distributie van de muziek wordt gegenereerd met
een minimum van:
0,1057 € per gedownloade ringtone

Downloaden van muziekwerken
12% van de netto-omzet/inkomsten1 die met de distributie van de muziek wordt gegenereerd met
een minimum van :
1) 0,0899 € per gedownload muziekwerk voor individueel muziekaanbod
2) 0,8988 € per gedownload album voor individueel muziekaanbod
Het absoluut minimumbedrag voor zowel ringtones en downloads wordt bepaald in functie van het online
muziekaanbod maar zal per jaar nooit lager liggen dan 1.586,20 €.

1 Worden als inningsbasis beschouwd :
alle inkomsten van de provider die worden gegenereerd met het gebruik van het muziekrepertoire in de uitbating van een ringtone- of download
platform van muziekwerken, daaronder begrepen maar niet uitsluitend verkoop- en/of abonnementsinkomsten. Ingeval de uitbating, geheel of gedeel
telijk, gefinancierd wordt door middel van andere bronnen van inkomsten, daaronder begrepen maar niet uitsluitend het ter beschikking stellen van tijd
en/of ruimte ten behoeve van reclame uitingen, zoals banners, pop-ups, sponsoring, commissies of ruilovereenkomsten, dan zullen deze inkomsten
beschouwd worden als integraal deel uitmakend van de inningsbasis.
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