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I. Toepasselijke tarieven 

Het tarief dat  een kabelmaatschappij aan PlayRight is verschuldigd voor de doorgifte via de kabel 

van prestaties van uitvoerende kunstenaars  is de som van de voor de doorgifte door die 

kabelmaatschappij toepasselijke specifieke tarieven per zender per regio, van het voor de 

doorgifte door die kabelmaatschappij toepasselijk forfaitair tarief TV en van het forfaitair tarief 

Radio, per abonnee per regio per jaar. 

Alle tarieven hieronder zijn exclusief BTW. 

 

1. Specifieke tarieven per zender: 

De tarieven per zender per abonnee per regio per jaar zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor abonnees in het Vlaams Gewest worden enkel de Nederlandstalige zenders (NL) in 

aanmerking worden genomen en voor de abonnees in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest enkel de Franstalige zenders (FR). 

 

  

ZENDER REGIO TARIEF 

EEN NL 0.64 € 

RTL-TVI FR 0.62 € 

VTM NL 0.54 € 

LA UNE FR 0.50 € 

TF1 FR 0.50 € 

AB3 FR 0.22 € 

FR3 FR 0.18 € 

FR2 FR 0.17 € 

LA DEUX FR 0.14 € 

Q2 NL 0.13 € 

VITAYA NL 0.13 € 

CLUB RTL FR 0.11 € 

KETNET NL 0.11 € 

VIER NL 0.11 € 

CANVAS NL 0.10 € 

PLUG RTL FR 0.06 € 

VIJF NL 0.02€ 
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2. Forfaitair tarief TV:  

Voor de overige televisiezenders geldt een forfaitair tarief van 0.01 € per zender per abonnee per 

jaar (met een maximum van 0.25 € per abonnee per jaar).  

Televisiezenders waarvan PlayRight aanneemt dat zij uitsluitend audiovisuele programma’s 

bevatten met geen of slechts minimaal aandeel prestaties van uitvoerende kunstenaars (zie de 

categorie MR – Minimal Rights, infra) of waarvan het land van oorsprong niet voorkomt op de lijst 

van landen voor wiens onderdanen PlayRight rechten op doorgifte via de kabel op Belgisch 

grondgebied vertegenwoordigt (infra) en dus geen of slechts minimaal rechten van doorgifte via de 

kabel van uitvoerende kunstenaars doet veronderstellen, zullen geen aanleiding geven tot een 

bijkomend forfaitair tarief. 

 

3. Forfaitair tarief Radio:  

Voor de radiozenders geldt een forfaitair globaal tarief van 0.04 € per abonnee per jaar.  

 

II. Basistarief en criteria om op basis van het basistarief het specifiek tarief per 

zender te bepalen 

Het specifiek tarief per zender wordt berekend door het basistarief ter vermenigvuldigen met het 

marktaandeel van de zender en het gewogen aandeel prestaties van uitvoerende kunstenaars 

op deze zenders. 

Basistarief 

Uitgaande van de gewogen gemiddelde economische waarde van het geheel van auteursrechten 

en naburige rechten voor de doorgifte via de kabel die kabelmaatschappijen aan hun abonnees 

hebben gefactureerd ten titel van auteurs- en naburige rechten (32 € per jaar per abonnee)1 en het 

beginsel van de gelijkwaardigheid van de betrokken repertoires (25%), wordt het basistarief voor 

de doorgifte via de kabel van prestaties van uitvoerende kunstenaars vastgelegd op 8 € per 

abonnee per jaar. 

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 

 

 
1 Cfr. Jaarverslag 2013 van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten 

en naburige rechten, p. 76, nr. 5.8. 
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- Marktaandeel per zender per regio 

Voor de volgende televisiezenders wordt een vergoeding aangerekend, rekening houdend met hun 

respectievelijk marktaandeel2 in het Vlaams Gewest (NL) en in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (FR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 CIM, 2017. 

ZENDER REGIO MARKTAANDEEL 

EEN NL 30.10 % 

RTL-TVI FR 19.20 % 

VTM NL 19.60 % 

LA UNE FR 16.80 % 

TF1 FR 14.80 % 

VIER NL 7.40 % 

FR2 FR 6.01 % 

AB3 FR 5.44 % 

CANVAS NL 5.40 % 

VITAYA NL 5.20 % 

LA DEUX FR 5.02 % 

FR3 FR 4.79 % 

Q2 NL 4.20 % 

CLUB RTL FR 4.05 % 

VIJF NL 3.20 % 

PLUG RTL FR 2.21 % 

KETNET NL 1.60 % 



Tarief voor doorgifte via de kabel (2015-2018) 
 

5 

- Percentages waarop het aandeel prestaties van uitvoerende 

kunstenaars in programma’s op deze zenders doorweegt op basis van de 

categorieën audiovisuele programma’s 

FIC FICTIE: Films en televisieseries. In deze programma’s staan de 

prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs) centraal. 

100% 

ARTS ARTS: Programma’s andere dan films en televisieseries, zoals 

muziekshows, concertopnames, opera’s, muziektheaters, musicals, 

etc. waarin de prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs of 

muzikanten) centraal staan. 

100% 

CAR CARTOON : Animatiefilms en -series. In deze programma’s staan de 

prestaties van stemacteurs centraal. 

100% 

LR LOW RIGHTS: Deze programma’s worden niet gedragen door de 

prestaties van uitvoerende kunstenaars, maar bevatten wel 

fragmenten van prestaties van uitvoerende kunstenaars (bijv. 

documentaires met muziek op de achtergrond, talkshows met vaste 

muziekrubrieken, etc.). 

20% 

MR MINIMAL RIGHTS: In deze programma’s hebben de prestaties van 

uitvoerende kunstenaars geen of slechts minimaal aandeel (bijv. 

sportuitzendingen, nieuwsuitzendingen, realityshow, 

spelprogramma’s, etc.). 

0% 

 

- Landen voor wiens onderdanen PlayRight rechten op doorgifte via de 

kabel op Belgisch grondgebied vertegenwoordigt 

 

België IJsland  Polen 

Bulgarije Italië Portugal 

Cyprus Kroatië Roemenië 

Denemarken Letland Slovenië 

Duitsland Liechtenstein Slowakije 

Estland Litouwen Spanje 

Finland Luxemburg Tsjechië 

Frankrijk Malta Verenigd Koninkrijk 

Griekenland Nederland Zweden  

Hongarije Noorwegen  Zwitserland 

Ierland Oostenrijk  
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- Aanvulling van de categorieën audiovisuele programma’s met gedubde 

programma’s die voor een bepaald percentage doorwegen in de 

berekening van het aandeel prestaties van uitvoerende kunstenaars in 

programma’s op deze zenders 

FIC DUB 
 

 

 

 

FICTIE GEDUBD: Films en televisieseries waarvoor in de originele 

versie PlayRight geen rechten vertegenwoordigt, maar wanneer 

gedubd, PlayRight wel rechten vertegenwoordigt (stemacteurs).  

20% 

CAR DUB CARTOON GEDUBD: Animatiefilms en -series waarvoor in de originele 

versie PlayRight geen rechten vertegenwoordigt, maar wanneer 
gedubd, PlayRight wel rechten vertegenwoordigt (stemacteurs). 

 

85% 

 

- Gewogen aandeel prestaties van uitvoerende kunstenaars op deze 

zenders3 

 

 

        

 
3 O.b.v. speellijsten van 2015. 

ZENDER ARTS CAR FIC LR MR TOTAAL 

KETNET 12.55 % 40.40 % 31.90 % 1.79 % 0.00% 86.63 % 

AB3 16.31 % 0.03 % 30.84 % 2.46 % 0.00% 49.63 % 

RTL-TVI 23.86 % 0.13 % 9.01 % 7.25 % 0.00% 40.26 % 

FR3 4.17 % 11.99 % 18.30 % 11.73 % 0.00% 46.19 % 

TF1 4.87 % 11.51 % 17.89 % 8.17 % 0.00% 42.44 % 

LA UNE 6.18 % 0.03 % 18.52 % 12.67 % 0.00% 37.41 % 

Q2 0.85 % 21.96 % 5.61 % 8.79 % 0.00% 37.21 % 

CLUB RTL 0.64 % 15.49 % 15.68 % 3.20 % 0.00% 35.01 % 

PLUG RTL 23.91 % 0.04 % 7.07 % 3.94 % 0.00% 34.96 % 

LA DEUX 9.62 % 0.07 % 11.4 % 13.80 % 0.00% 34.89 % 

FR2 9.57 % 0.05 % 10.19 % 14.87 % 0.00% 34.69 % 

VTM 9.57 % 0.46 % 13.87 % 10.80 % 0.00% 34.69 % 

VITAYA 13.84 % 0.00 % 13.63 % 3.32 % 0.00% 30.80 % 

EEN 2.15 % 0.12 % 9.03 % 15.31 % 0.00% 26.61 % 

CANVAS 3.00 % 0.00 % 4.89 % 14.31 % 0.00% 22.19 % 

VIER 3.76 % 7.67 % 2.11 % 5.11 % 0.00% 18.65% 

VIJF 4.50 % 0.00 % 1.16 % 1.33 % 0.00% 6.98 % 


