Tarieven webradio’s/muziekstreaming 20201

Kleine webradio’s – beperkte streaming
Forfait van € 578,71 / jaar
→ Voorwaarden:
Forfait van € 347,22 / jaar
→ Voorwaarden:

max. 2 kanalen aanbieden
én streamingcapaciteit van max. 25 simultane streams
max. 2 kanalen aanbieden
én streamingcapaciteit van max. 25 simultane streams
én jaarlijks ≤ 180 dagen uitzending van radioprogramma’s
(ongeacht de duur van deze programma’s)

Gewone webradio’s – gewone streaming
Forfait van € 1.157,39 / jaar
→ Voorwaarden: max. 2 kanalen aanbieden
én totale omzet excl. BTW ≤ € 25.000 1
én streamingcapaciteit van max. 250 simultane streams
Forfait van € 636,57 / jaar
→ Voorwaarden:

max. 2 kanalen aanbieden
én totale omzet excl. BTW ≤ € 25.000
én streamingcapaciteit van max. 250 simultane streams
én jaarlijks ≤ 180 dagen uitzending van radioprogramma’s
(ongeacht de duur van deze programma’s)

Grote webradio’s – onbeperkte streaming
→ Voorwaarden:

min. 3 kanalen aanbieden
of totale omzet excl. BTW  € 25.001
of streamingcapaciteit van min. 251 simultane streams

→ Tarief: Het hoogste bedrag van: ofwel 12,5 % van de totale omzet excl. BTW
ofwel € 0,0010 per fonogramstream 2, rekening houdend
met onderstaande kortingstabel

De totale omzet exclusief BTW die in aanmerking wordt genomen is deze die gerealiseerd wordt met de
omroepactiviteiten van de webradio. Zij omvat onder meer de subsidies, dotaties, toelagen, reclame- en
sponsoringinkomsten, partnershipovereenkomsten, evenals giften, bijdragen en andere gelijkaardige
inkomsten.
2
Fonogramstream= één fonogram (song) die naar één luisteraar wordt gestreamed
1
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Korting per tranche van het aantal fonogramstreams 3
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Minimum kwartaalfacturatiebedrag
€ 1.099,53
→ Voorwaarden: geldt per kanaal
bij start webradio: eerste betaling pro-rata resterende maanden kwartaal
te betalen na einde 1e, 2e en 3e kwartaal: ¼ van het facturatiebedrag van
het vorige jaar, met een minimum van € 1.099,53. Eind 4e kwartaal wordt
de eindfactuur opgemaakt. Het eventuele saldo wordt niet terugbetaald.
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Van alle kanalen binnen één contract
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