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TARIEVEN 2022 
 

 
1. Kleine besloten voorstellingen zonder promotie (voor eigen leden) 

 
Dit betreft kleinschalige vertoningen voor verenigingen en lokale groepen, voor leden en sympathisanten, met 
zeer beperkte reclame (enkel intern). Het hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn. 
 
tot 20 toeschouwers:  € 30 (= het minimumtarief) 
tot 26 toeschouwers:  € 40 
tot 33 toeschouwers:  € 50 
tot 40 toeschouwers:  € 60 
tot 46 toeschouwers:  € 70 
tot 53 toeschouwers:  € 80 
tot 60 toeschouwers:  € 90 
tot 66 toeschouwers:  € 100 
Vanaf 67 toeschouwers  € 1,5 per toeschouwer 
 

2. Publieke voorstellingen “borderel” 
 

Wanneer er openbare promotie wordt gevoerd (pers, sociale media, internet, affiches, flyers,.. ), wordt er 
gewerkt met borderel van de inkomsten (45 %) met een minimumtarief van 100 euro. In de praktijk komt dit 
neer op: 
 
0 tot 66 toeschouwers:  € 100 
67+ toeschouwers:   € 1,5 per toeschouwer 
 
of 45% van de inkomsten (wanneer deze meer bedraagt dan bovenvermelde bedragen) 
 

3. Openluchtvertoningen 
 
Bij betalende grootschalige openluchtvoorstellingen (meer dan 100 toeschouwers) betaalt u 45 % van de 
inkomsten, met een minimumgarantie van 250 euro. 
 
Gratis grootschalige openluchtvertoningen (meer dan 100 toeschouwers) worden verrekend volgens het aantal 
toeschouwers @ ratio van 1,5 euro per toeschouwer, met een minimumgarantie van 250 euro. 
 
Openluchtvertoningen die op kleinere schaal georganiseerd worden (max 100 toeschouwers), betalen 45 % van 
de inkomsten, met een minimumgarantie van 150 euro.  
 

4. Vertoningsvergunningen 
 
Vanaf 2022 worden de gewone vertoningsvergunningen (vanaf 5 vertoningen) niet meer toegepast. Wil je 
beeldmateriaal gebruiken in een gesloten circuit of bij expo’s en evenementen, contacteer ons voor een 
oplossing op maat. 
 

5. Extra kosten 
 
Op de vertoningsrechten en -vergunningen geldt een btw van 6 %. 
 
Vanaf 2022 rekenen we een administratieve kost van € 3 per factuur aan. Vragen hieromtrent kan u richten aan 
de facturatiedienst. 

http://www.bevrijdingsfilms.be/

