Leidraad jeugdhuistarief 127
Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen bij SABAM gebruik maken van het jeugdhuistarief
127. Dit is een tarief dat SABAM in overleg met Formaat opstelde en dat afgestemd is op de diversiteit in de
jeugdhuissector.
Het jeugdhuistarief bestaat uit een gunstig basistarief, aangevuld met voordelige activiteitentabellen. Alle
prijzen kan je terugvinden op de website van SABAM. In deze leidraad zetten we de belangrijkste zaken nog
een op een rij.

1

Infrastructuur

Je beslist als jeugdhuis zelf of je het jeugdhuistarief afsluit en in welke lokalen je dat doet. In de eerste plaats
sluit je een contract af voor je ontmoetingsruimte. Afhankelijk van je werking kan je ervoor kiezen om het
tarief ook te laten gelden voor bijvoorbeeld je fuifzaal.

2

Met of zonder evenementen

Jeugdhuizen kunnen kiezen tussen twee opties:
A met evenementen
B zonder evenementen
Elke optie heeft een eigen basistarief en een eigen activiteitentabel. Jeugdhuizen in optie A betalen meer
voor hun jaartarief, maar kunnen gebruik maken van goedkopere activiteitentabellen. Bovendien betaal je
voor activiteiten waarvan de gemiddelde inkomprijs niet hoger is dan 2,5 euro niets extra.
Optie B is vooral bedoeld voor jeugdhuizen die zeer weinig muziekactiviteiten organiseren. Jeugdhuizen in
optie B betalen immers minder voor het basistarief, maar meer voor extra activiteiten (ook al zijn die gratis).

3

Aangifte van activiteiten

3.1

Wat aangeven?

Jeugdhuizen die van het jeugdhuistarief gebruik maken, geven enkel die activiteiten aan waarvoor zij extra
moeten betalen. Om welke activiteiten het gaat, hangt af van je tarief.

Optie A (met evenementen)

Optie B (zonder evenementen)

Wat moet je aangeven?
Activiteiten in lokalen of plaatsen die niet gedekt
zijn door je jeugdhuistarief
Muziekactiviteiten met een gemiddelde inkomprijs >
€ 2,5

Wat moet je aangeven?
Alle muziekactiviteiten (zoals concerten, fuiven,
stand-upcomedy, film, dj-avonden, karaoke)

Muziekactiviteiten met een totaal van gages > €
500
Wat moet je NIET aangeven?
Gratis activiteiten
Activiteiten met een gemiddelde inkomprijs ≤ € 2,5

Wat moet je NIET aangeven?
Gratis activiteiten waar muziek geen andere plaats
inneemt dan op gewone ontmoetingsavonden
(zoals thema-avond, Spaanse avond,
kleinkunstavond, dartsavond, kickernamiddag,
medewerkersavond, top 100,
gezelschapsspelenavond, carnaval, tentoonstelling
jonge kunstenaars, kerstfeest …)

Als derden een activiteit in jouw jeugdhuis organiseren, moeten zij deze ook aangeven. We raden je aan om
in je verhuurcontract duidelijk op te nemen dat het jeugdhuis niet verantwoordelijk is voor de SABAMaangifte.
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3.2

Hoe aangeven?

Je geeft de activiteiten die buiten het jaarforfait vallen op voorhand aan. Je doet telkens ten laatste 10 dagen
voor het evenement plaatsvindt.
Om de aangifte te doen, gebruik je bij voorkeur de e-licensingmodule op de website van SABAM.
Opgelet! SABAM werkt nog aan een nieuwe e-licensingsmodule die beter afgestemd is op het
jeugdhuistarief. De huidige module toont je welk bedrag je moet betalen wanneer je GEEN jeugdhuistarief
hebt. Uiteraard past SABAM bij de facturatie wél de goedkopere activiteitentabellen uit het jeugdhuistarief
toe. Zet voor de zekerheid bij het veld opmerkingen “jeugdhuistarief 127”.

4

Bijzonderheden

4.1

Setlist

Je moet enkel bij concerten een volledige setlist of speellijst bezorgen. Voor fuiven is dit niet nodig.
SABAM gebruikt deze setlists om artiesten op een correcte manier te kunnen betalen.

4.2

Inkomprijzen

Sabam berekent het tarief op basis van de gemiddelde inkomprijs. Dit wil zeggen dat het gemiddelde
berekend wordt van al je inkomprijzen. SABAM definieert dit als volgt: elke som (inkomkaart, tombolabiljet,
steunkaart, lidkaart, aankoop verplicht programma, enz.) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot
de ruimte waar de op- of uitvoeringen plaatsvinden. Het gaat hier dus zowel om prijzen voor leden, nietleden, aan de kassa, in voorverkoop …
Opgelet! 0 euro wordt niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde inkomprijs. Dit is zo bij alle
SABAM-tarieven. Wanneer je leden 0 euro moeten betalen en niet-leden 3 euro, is het gemiddelde dus 3.
Wanneer je leden 1 euro betalen en niet-leden 3 euro, is het gemiddelde 1,5 euro. Hou hier rekening mee bij
het bepalen van je inkomprijzen.

4.3

Niet beschermd werk

Wanneer je een activiteit doet met niet beschermd werk, hoef je daar niet voor te betalen. Bij de aangifte
vermeld je “niet beschermd werk” in het opmerkingenveld.

4.4

Prijs voor een drankje

Als je voor de meest gevraagde consumptie meer dan 1,40 euro vraagt, wordt het verschil bij de inkomprijs
gerekend. Er is dan een kans dat je een hogere schijf terecht komt omdat het tarief berekend wordt op de
gecorrigeerde inkomprijs. Je hoeft dit zelf niet te berekenen. Geef gewoon de prijs op van het meest
gevraagde drankje en het wordt voor jou berekend.

4.5

Gage op- of uitvoerders

Het gaat hier over de bands en/of deejays. Als het totaal aan gages hoger ligt dan € 500, worden de
activiteitentabellen van het jeugdhuistarief niet meer toegepast. Je valt dan onder de gewone tarieven 105,
210 …

4.6

Facturatie

SABAM engageert zich om slechts maximum 8 facturen per jaar op te maken. 4 facturen rekenen het
kwartaaltarief aan, de andere factureren geven een overzicht van de activiteiten van het afgelopen kwartaal.

4.7

Muziekactiviteiten die gelijktijdig plaatsvinden in
verschillende ruimtes waarbij de ene ruimte onder het
jeugdhuistarief valt en een andere niet of waarbij de
ruimtes onder een verschillend jeugdhuistarief vallen

Als er geen inkomprijs wordt gevraagd, geef je per locatie aan wat er plaatsvindt (film, concert, DJ,…). Tenzij
de locatie met jeugdhuistarief deze activiteit dekt, dan geef je enkel de andere locatie aan.
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Vraag je wel een inkomprijs die slechts voor één bepaalde locatie geldt, geef je per locatie aan wat er
plaatsvindt. De inkomprijs noteer je dan bij de locatie waarvoor deze geldt.
Als er een inkomprijs geldt waarbij iedereen toegang krijgt tot alle locaties, maar waarbij één van de locaties
of het evenement niet gedekt is door een overeenkomst, gelden de gewone tarieven (105, 210 …) voor het
deel van het evenement in de betrokken locatie.
Als het totaal van de gages hoger is dan 500 euro dan gaat het steeds over één aangifte.

5

Help

Heb je nog vragen over het jeugdhuistarief? Of duiken er problemen op bij aangifte en facturatie? Dan kan je
terecht bij
• SABAM
NICO BALTHAU
Teamleader / Uitvoeringsrechten
Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel
(T) 02 286 15 66
(E) Nico.balthau@sabam.be
• Formaat
Je neemt best contact op met jouw ondersteuner.
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