
Sabam en Bilijke Vergoeding 

Organiseer je een activiteit waar muziek wordt gespeeld, dan moet je rekening houden dat er in sommige 
gevallen Sabam en Billijke Vergoeding moet worden betaald. 
 
Wat is het verschil tussen Sabam en Billijke Vergoeding? 
 
Sabam is een Belgische vereniging die geld int bedoeld voor auteurs, componisten en uitgevers van 
muziek.  
Billijke Vergoeding dient om de uitvoerders van muziek, nl. de artiesten en muziekproducenten, te 
betalen.  
 
Bij live-optredens wordt de uitvoerder rechtstreeks door de organisator betaald en is er dus enkel Sabam 
verschuldigd en geen Billijke Vergoeding. In principe is een privé-feest niet onderworpen aan Sabam of 
Billijke Vergoeding. 
 
Tip: Vraag zeker bij de zaaluitbater waar je evenement doorgaat of zij reeds een jaartarief Billijke 
Vergoeding betalen, want in dat geval hoef je het niet meer zelf te betalen. 
 

Wat met Sabam en Billijke Vergoeding in de stedelijke zalen? 

Voor zalen die eigendom zijn van de stad is het basistarief 101 betaald aan Sabam.  Dit tarief dekt alle 
kosteloze mechanische muziekuitvoeringen bij allerlei bijeenkomsten zonder winstgevend doel. Er mag 
dus geen inkomgeld gevraagd worden.  
Voorbeelden hiervan zijn kaartingen, quizzen, tentoonstellingen, diavoorstellingen, eetfestijnen, gezellig 
samenzijn, kerstfeesten, Paasvieringen,... 
Opgelet, filmvertoningen, toneelopvoeringen (zelfs met toegang gratis), fuiven met inkomgeld en feesten 
waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd of die opgeluisterd worden door een orkest of door kunstenaars 
met een artistiek budget vallen hier niet onder. 
 

De Billijke Vergoeding is in sommige gevallen volledig betaald (tarief ‘met drank en dans'), in andere 
gevallen is enkel het tarief ‘met drank' betaald. Indien er in het laatste geval toch gedanst wordt in de 
zaal, dan dien je als gebruiker van de zaal een bijkomende aangifte te doen voor het tarief ‘met dans'.  

 

Onderstaand een overzicht van de stedelijke zalen waar Sabam en BV voor werd betaald: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ontmoetingscentra Sabam – 

tarief 101 

Betaald tarief Billijke Vergoeding 

O.C. Eikenhove betaald met drank en dans 

O.C. De Coorenaar 

(uitsluitend verenigingen) 

betaald met drank en dans 

O.C. De Bilkhage betaald met drank 

O.C. De Biest betaald met drank en dans 

OC Nieuwenhove betaald met drank en dans 

O.C. ’t Gaverke – feestzaal betaald met drank en dans 

O.C. ’t Gaverke – sportzaal / met drank 

O.C. ’t Klokhuis 

(uitsluitend verenigingen) 

betaald met drank en dans 

O.C. De Kernelle betaald met drank en dans 

Wijkcentrum De Karmel  

(uitsluitend verenigingen) 
betaald met drank 

O.C. De Linde 
(uitsluitend verenigingen) 

betaald met drank en dans 



 
 
 

Contactgegevens Sabam en Billijke Vergoeding 

Gezien de complexe materie en om zeker te zijn dat je in orde bent met alles, neem je best altijd zelf 
contact op met Sabam en Billijke vergoeding om na te gaan welke formaliteiten en betalingen vervuld 
moeten worden. 

 

Sabam 

Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel 

tel. 02 286 15 81 - fax 02 230 05 89 

frontoffice@sabam.be - www.sabam.be  

Online aangifte via www.sabam.be:8080/esabam/pages/homepages.faces 

 

Billijke Vergoeding 

Outsourcing Partners s/a, Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent 

tel. 02 710 51 00 - fax 02 710 51 10 

info@bvergoed.be - www.bvergoed.be  

Online aangifte via www.ikgebruikmuziek.be  
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