
VERGELIJKING TARIEVEN PRIVATE SECTOR (2021)

Volume 
fotokopies 
& prints (A)

Forfait 
fotokopies 

+ volume 
prints (A)

Volume 
fotokopies 
& prints (B)

Forfait 
fotokopies 

+ volume 
prints (B)

Gecombineerde 
licentie inclusief 
digitaal gebruik

Gecombineerde 
licentie inclusief 
digitaal gebruik 

met promocode

Boekhoudkantoor  
4 bedienden VTE

€ 55 € 87 € 37 € 79 € 65 € 55

Chemisch bedrijf  
26 bedienden VTE

€ 357 € 460 € 241 € 407 € 337 € 273

Farmabedrijf  
121 bedienden VTE

€ 1.663 € 2.626 € 1.120 € 2.378 € 2.082 € 1.815

Voedingsbedrijf  
88 Bedienden VTE

€ 1.210 € 1.558 € 815 € 1.378 € 1.081 € 924

Verzekeringsmaat
schappij 425  
bedienden VTE

€ 5.842 € 9.223 € 3.937 € 8.354 € 7.250 € 6.375

Toelichting bij prijsvergelijking
Digitaal hergebruik = scans, digitale kopies vanop internet of vanuit mailbox, interne en externe digitale communicatie via mail, Zoom/
Teams, intranet, Powerpoint, ..., en digitale archivering van beschermd werk binnen de licentiegrenzen. Paginatarief fotokopies: 0,0554 EUR 
- paginatarief prints: 0,066 EUR. Forfait fotokopies: 8 (cat I) / 12 (cat II) / 20 (cat III) EUR per bediende volgens standaardrooster Ministerieel 
Besluit november 2017. Tarieven gecombineerde licentie op www.reprobel.be / “private en publieke sector”. Promocode: korting bij 
sectorakkoord (alle bedrijven) of indien individuele overeenkomst met Reprobel (grote bedrijven). Alle licentietarieven op jaarbasis en BTW 
exclusief. Aangiftes voor fotokopies kunnen worden gecontroleerd op brutovolume en percentage beschermd werk, zowel bij onderneming 
als bij leasemaatschappij/leverancier van reproductieapparaten. Verhoogd paginatarief voor fotokopies bij niet-, laattijdige of foutieve aangifte. 
Expertise door een door de minister aangestelde revisor mogelijk - kostprijs expertise kan bij foutieve aangifte ten laste van de onderneming 
vallen. Voor prints en digitaal gebruik (en fotokopies) zijn vaststellingen ter plaatse in de onderneming door beëdigd controleur van Reprobel 
mogelijk. Indien de onderneming niet voor elke handeling van elk van zijn werknemers t.o.v. beschermd werk over een sluitende individuele 
licentie beschikt, is er een auteursrechtelijke inbreuk als er niet wordt ingetekend op de gecombineerde licentie van Reprobel. Rechter  
past bij inbreuk steevast toeslag op normale licentietarief toe als sanctie (doorgaans x 3). 

Voorbeelden zijn louter illustratief aan de hand van een aantal scenario’s. Scenario A: bedrijf met een beperkte mate van digitalise ring --) 220 
papieren reproducties van beschermd werk per bediende (1 pagina per werkdag) waarvan 1/3 fotokopies (73) en 2/3 prints (147) + digitaal gebruik. 
Scenario B: bedrijf met een hoge mate van digitalisering --) 145 papieren reproducties van beschermd werk per bediende (0,66 pagina per 
werkdag) waarvan 20% fotokopies (29) en 80% prints (116) + digitaal gebruik. 


