
De billijke vergoeding is de vergoeding die moet worden betaald voor het publieke 
gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. 
De billijke vergoeding is dus verschuldigd bovenop de aankoopprijs van een cd zodra 
men deze niet enkel in privékring maar ook publiek afspeelt. 
  
Het Regeerakkoord 2004 – 2009 bepaalt dat de Vlaamse overheid de billijke vergoeding 
financieel ten laste zal nemen van de lokale verenigingen die voornamelijk uit vrijwilligers 
bestaan.  
De regeling die in uitvoering van deze passus werd uitgewerkt, heeft de vorm gekregen 
van een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de beheersvennootschappen van 
de billijke vergoeding. In uitvoering van deze overeenkomst zal de Vlaamse overheid 
onder bepaalde voorwaarden als derdebetaler de billijke vergoeding ten laste nemen ten 
voordele van de lokale vrijwilligersverenigingen. 
  
De overeenkomst bevat samengevat de volgende elementen:  

 De beoogde actoren: de overeenkomst beperkt zich tot lokale verenigingen en 
vrijwilligersinitiatieven, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Dit betekent o.a 
verenigingen voor het jeugdwerk, sociaal-cultureel werk, sport, erfgoed, (roerend 
en vooral onroerend), amateurkunsten, noord-zuid (ontwikkelingssamenwerking), 
vrijwilligerswerk in de gezondheids-, welzijns- en verzorgingssectoren, buurt-, 
straat- en school/oudercomités, senioren, carnavalverenigingen enz.  

 De overeenkomst beperkt zich eveneens qua soort activiteiten: het betreft 
kleinschalige, occasionele en plaatselijke initiatieven die niet georganiseerd 
worden in zalen/gebouwen die speciaal voor feesten, fuiven enz. zijn bestemd. De 
reden voor deze uitsluiting: de grote meerderheid van gemeentelijke 
infrastructuur en een sterk groeiend aantal particuliere zalen (o.a parochiezalen) 
maken gebruik van het “jaartarief Billijke Vergoeding”. Door dit tarief wordt de 
prijs per georganiseerde activiteit verwaarloosbaar én vervalt de administratieve 
last voor de huurders.  

De lokale organisatoren die in aanmerking willen komen voor de derdebetalersregeling, 
zullen zich via een webstek (met simulator) kunnen aanmelden en hun activiteit ingeven 
door het beantwoorden van vragen en het verstrekken van basisgegevens. Aan de hand 
van de aangegeven informatie zal deze webstek de mogelijke betaling door de Vlaamse 
overheid melden. Hierbij spelen nog twee parameters een cruciale rol:  

 De toegangsprijs voor het initiatief (indien er toegangsprijs is) mag maximum € 6 
bedragen;  

 De factuur (die afgeleid wordt uit een combinatie van oppervlakte, maximaal 
aantal bezoekers, het schenken van drank, de mogelijkheid van dansen, het 
indoor of outdoor organiseren…) mag maximum € 100 bedragen.  

Indien de aanvrager tegemoet komt aan de vereisten voor een vrijstelling, ontvangt deze 
per kerende een e-mail. Deze mail geldt als bewijs van zowel aangifte als vrijstelling, 
maar bevat ook de parameters die door de aanvrager werd gemeld, zodat daarop een 
eventuele controle van de beheersvennootschappen kan gebeuren. De aangifte wordt dus 
“mechanisch” behandeld, maar kan aanleiding geven tot een kwaliteitscontrole.  
Voor het Nederlandse taalgebied geldt deze regeling voor elke lokale bestaande 

vereniging of een (eventueel ad hoc ontstane) lokale groep van voornamelijk 

vrijwilligers.  
  
Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt de ondersteuning toegespitst op 
evenementen georganiseerd door lokale groeperingen of verenigingen die aangesloten 
zijn bij een door de Vlaamse overheid erkende en / of gesubsidieerde organisatie en een 
regelmatige werking ontplooien in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  
  
Om toegang te krijgen tot de webstek zullen deze Brusselse verenigingen een speciale 

verificatiecode krijgen. Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal 

deze verficatiecodes aanmaken en verder verspreiden naar de betrokken 

Brusselse verenigingen. 


