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TARIEVEN VAN REPROPRESS  
Een secundaire gebruik is een gebruik na de oorspronkelijke verkrijging van het artikel of van het magazine (op papier of elektronisch), zoals het maken van een persoverzicht, 
of het online zetten op een website enz. 

  

 

 
Gebruik/Doel Middel van reproductie/ 

mededeling 
Oorspronkelijk
e drager 

Bestemmingsdrager Vast 
deel 

Variabel deel 
  

1 (Scannen) met de 
bedoeling om het te 
reproduceren via 
intranet/extranet en/of 
e-mail en/of Internet 

scannen papier allen   1,320 € per artikel (+ prijs reproductie/mededeling 
intranet/extranet, e-mail, internet) 

  

2a Gebruik in een ander 
betalend of 
promotioneel werk 

allen allen 
(papier en 
digitaal) 

allen 
(affiche, boek,  
CD, DVD,…) 

550 
€ 

+ 0,1009 € x aantal exemplaren nieuwe werk (van 1 
tot 1.000 exemplaren) x aantal gebruikte artikelen 
+ 0,066 € x aantal exemplaren nieuwe werk (van 
1.001 tot 2.000 exemplaren) x aantal gebruikte 
artikelen 
+ 0,033 € x aantal exemplaren nieuwe werk (meer 
dan 2.000 exemplaren) x aantal gebruikte artikelen 

  

2b Gebruik in een ander 
gratis of niet-
promotioneel werk 

allen allen (papier en 
digitaal) 

allen (affiche, boek, 
CD, DVD,…) 

550 
€ 

+ 0,033 € x aantal exemplaren nieuwe werk x aantal 
gebruikte artikelen 

  

3a Dagelijkse verspreiding 
van persoverzichten 

Intranet/extranet 
(opmerking : als de 
perscontent bewaard is op 
een elektronische drager op 
een georganiseerde manier 
voor meer dan 3 maanden 
worden de rechten ook 
berekend volgens het tarief 
"Intranet/Extranet") 

allen (papier en 
digitaal) 

allen   + voor het 1ste jaar : 0,033 € x aantal artikelen 
(schijf*) x 310 (dagen) x aantal gebruikers x 
wegingsfactor Intranet/extranet** 
+ per bijkomend jaar : 0,011 €  x aantal artikelen 
(schijf*) x 310 (dagen) x aantal gebruikers x 
wegingsfactor Intranet/extranet** 

* Schijven : 
1-10 artikelen/dag : 10 
11-25 artikelen/dag : 25 
26-50 artikelen/dag : 50 
+ dan 50 artikelen/dag : 
exacte aantal 

**Wegingsfactor Intranet/extranet: 
       meer dan 100 gebruikers : 10% 
       21-100 gebruikers : 20 % 
       1-20 gebruikers : 100 % 

3b Dagelijkse verspreiding 
van persoverzichten 

e-mail allen (papier en 
digitaal) 

allen   0,033 € x aantal artikelen (schijf*) x 310 (dagen) x 
aantal bestemmelingen x wegingsfactor e-mails*** 

***Wegingsfactor e-mails : 
          meer dan 50 bestemmelingen : 30% 
          26-50 bestemmelingen : 45 % 
          6-25  bestemmelingen : 60 % 
          1-5  bestemmelingen : 100% 

 
BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW (6%)     
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Gebruik/Doel Middel van reproductie/ 

mededeling 
Oorspronkelijk
e drager 

Bestemmingsdrager Vast 
deel 

Variabel deel     

4a Occasionele 
verspreiding en 
mededeling 

Intranet/extranet 
(opmerking : als de 
perscontent bewaard is op 
een elektronische drager op 
een georganiseerde manier 
voor meer dan 3 maanden 
worden de rechten ook 
berekend volgens het tarief 
"Intranet/Extranet") 

allen (papier en 
digitaal) 

allen   voor het 1ste jaar : 
       + tussen 1 en 200 artikelen per jaar :  
0,980 € x aantal artikelen per jaar x aantal gebruikers  
x wegingsfactor Intranet/extranet** 
       + tussen 201 en 300 artikelen per jaar :  
0,220 €  x aantal artikelen per jaar x aantal gebruikers  
x wegingsfactor Intranet/extranet** 
per bijkomend jaar : 
       + tussen 1 en 200 artikelen per jaar :  
0,550 € x aantal artikelen per jaar x aantal gebruikers  
x wegingsfactor Intranet/extranet** 
       + tussen 201 en 300 artikelen per jaar : 
 0,110 € x aantal artikelen per jaar x aantal gebruikers  
x wegingsfactor Intranet/extranet** 

* Schijven : 
1-10 artikelen/dag : 10 
11-25 artikelen/dag : 25 
26-50 artikelen/dag : 50 
+ dan 50 artikelen/dag : 
exacte aantal 

**Wegingsfactor Intranet/extranet: 
       meer dan 100 gebruikers : 10% 
       21-100 gebruikers : 20 % 
       1-20 gebruikers : 100 % 

4b Occasionele 
verspreiding en 
mededeling 

e-mail allen 
(papier en 
digitaal) 

allen   + tussen 1 en 200 artikelen per jaar : 0,980 € x aantal 
artikelen per jaar x aantal 
bestemmelingen/gebruikers x wegingsfactor e-
mails*** 
+ tussen 201 en 300 artikelen per jaar : 0,220 € x 
aantal artikelen per jaar x aantal 
bestemmelingen/gebruikers x wegingsfactor e-
mails*** 

***Wegingsfactor e-mails : 
          meer dan 50 bestemmelingen : 30% 
          26-50 bestemmelingen : 45 % 
          6-25  bestemmelingen : 60 % 
          1-5  bestemmelingen : 100% 

4c Occasionele 
verspreiding en 
mededeling 

Internet allen (papier en 
digitaal) 

allen   + private sector behalve vzw's (en buiten 
promotioneel/commercieel gebruik) : 550 € per 
artikel voor het eerste jaar en 38,505 € per bijkomend 
jaar 
+ publieke sector/onderwijs/vzw's : 220 €  per artikel 
voor het eerste jaar en 16,505 € per bijkomend jaar 

    

 
BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW (6%)     
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Gebruik/Doel Middel van 

reproductie/ 
mededeling 

Oorspronkelijk
e drager 

Bestemmingsdrage
r 

Vast deel Variabel deel     

5a Systematische verspreiding op 
internet,  
niet promotioneel/commercieel 
gebruik  

Internet allen 
(papier en 
digitaal) 

allen Forfait 1 tot 5 artikels per maand :  
1.320200 € 1ste jaar en 850 935 € 
per bijkomend jaar 
Forfait 6 tot 20 artikels per maand :  
3.3000 €  1ste jaar en t 2.2000 € per 
bijkomend jaar 

  
  

5b Verspreiding op internet, 
promotioneel/commercieel 
gebruik  

Internet allen 
(papier en 
digitaal) 

allen   3300 € per artikel het eerste jaar en 2200 € per bijkomend jaar 
  

6 Allen allen allen (papier en 
digitaal) 

audiovisuele 
werken 

  2200 € per minuut per uitzending (+ indien op aanvraag beschikbaar 
wordt het tarief "verspreiding op internet" of "verspreiding op intranet" 
toegevoegd) 

  

 
BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW (6%) 
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