War Heritage Institute (WHI)
KLM-MRA
Voorwaarden en tarieven voor het bekomen van reproducties
A. Algemene voorwaarden
1. Om zijn erfgoed te valoriseren en de kennis over de collectiestukken te
verspreiden, kan het War Heritage Institute (site Koninklijk Legermuseum)
reproducties aanleveren van objecten en verzamelingen op papier die tot zijn
patrimonium behoren.
2. Onder “objecten en verzamelingen” verstaan we alle twee- en driedimensionale
voorwerpen die tot de collecties van het WHI behoren, met inbegrip van alle
“collecties op papier” van formaat groter dan A3 en van formaat kleiner of gelijk
aan A3 voor stukken uit het prentenkabinet, de cartotheek, de fototheek; evenals
van stukken uit de archieven en de bibliotheek voor een publicatie. De opnames
worden dan in een fotostudio gerealiseerd. Voor de reproductie van archieven en
bibliotheekdocumenten van een formaat gelijk aan of kleiner dan A3 bestemd
voor privégebruik geldt een specifiek reglement (zie ook het reglement voor de
bezoeker van de leeszaal).
3. De aanvragen worden ingediend aan de hand van het formulier “Aanvraag voor de
reproductie van objecten en collecties op papier”. Die formulieren kunnen
gedownload worden via de webstek van het WHI en de webstek van het KLM.
4. De aanvragen worden behandeld in de orde van ontvangst.
5. Na ontvangst van de aanvraag gaat het WHI de haalbaarheid van die aanvraag na.
Indien (o.a. om technische redenen) niet op de aanvraag kan worden ingegaan,
wordt de aanvrager hierover zo snel mogelijk ingelicht.
6. De gebruikelijke termijn voor de realisatie en de versturing van reproducties is
vier weken. Bij dringende aanvragen, d.w.z. aanvragen uit te voeren binnen de
tien werkdagen, worden de tarieven met 100% verhoogd.
7. De levering van reproducties gebeurt slechts na betaling van de door het WHI
opgestelde factuur. De in rekening gebrachte bedragen stemmen overeen met het
gebruiksrecht van digitale reproducties.
8. De aanvrager moet zich inzake auteursrechten en alle mogelijke andere rechten
aan de toepasselijke richtlijnen en reglementen onderwerpen. Het KLM wijst elke
verantwoordelijkheid ter zake af. De aanvrager dient alle nodige toelatingen te
bekomen vanwege de auteur, zijn rechthebbenden of de vereniging die de auteur
vertegenwoordigt. Dit betreft voornamelijk de stukken die onder de
auteursrechten vallen (schilderijen, foto’s, tekeningen, enz.). Op driedimensionale
voorwerpen (met uitzondering van schilderijen en kunstvoorwerpen) bestaat
normaal gezien geen auteursrecht.
Voor België zijn onderstaande auteursorganisaties representatief:
a. SABAM (kunstvoorwerpen, maar soms ook foto’s): Aarlenstraat 75-77, 1040
Brussel, tel. : 02/ 286 82 11
b. SOFAM (foto’s): Frans Courtensstraat 131, 1030 Brussel, tel. : 02/ 726 98 00
9. Elke gepubliceerde reproductie moet volgende vermelding dragen: “Collecties
War Heritage Institute – Brussel”, gevolgd door het inventarisnummer, de naam
van de fotograaf en het jaar van de aanvraag. Voorbeeld: Collecties War Heritage
Institute, inv. 100568, foto Jan Janssens, 2014.
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10. Binnen de maand na publicatie maakt de aanvrager aan het WHI twee gratis
exemplaren over, namelijk:
a. per gepubliceerde taal van het artikel, de folder, het boek, de cd-rom
b. van de DVD van de film of het televisieprogramma
c. per gebruikte taal op een affiche
Te sturen aan het volgende adres : War Heritage Institute,
Documentatiecentrum, Jubelpark 3, 1000 BRUSSEL
11. Voor publicaties op internet dient het volledige internetadres waarop de beelden
zijn gereproduceerd, te worden overgemaakt. De verantwoordelijke van de site
moet duidelijk aangeven dat de beelden niet mogen worden gebruikt zonder
toestemming van het Koninklijk Legermuseum.
B. Tarieven voor driedimensionale objecten en collecties op papier van een formaat
groter dan A3
B.1. Reproductieaanvraag met commercieel oogmerk
Als het aangevraagde materiaal bestemd is voor publicatie, presentatie of
tentoonstelling kunnen tegen onderstaande voorwaarden digitale reproducties worden
aangeleverd (TIFF of JPEG, 300 dpi, afdruk op A3).
Onder publicatie verstaan we “de reproductie voor het publiek d.m.v. een boek of eboek, een tijdschrift, een cd-rom, een DVD, een affiche, een online plaatsing of een
gebruik in een tentoonstelling, een film of een televisieprogramma”.
De hieronder vermelde bedragen zijn BTW inbegrepen (21%).
1. Elke digitale opname wordt € 70,- gefactureerd.
2. Bij verschillende zichten van eenzelfde object (verschillende gezichtshoeken,
voor- en achteraanzicht, …) worden bijkomende opnames € 35,- per stuk
gefactureerd. Bij specifieke gezichtshoeken (op maat, specifieke wensen)
wordt een forfait van € 35,- per gezichtshoek gefactureerd.
3. De prijzen zijn gebaseerd op een eenmalig gebruik van de reproductie. Voor
een tweede gebruik van eenzelfde reproductie (herdruk, of in een andere
publicatie) dient opnieuw de toestemming van het KLM te worden bekomen.
Een korting van 50% wordt dan op de bedragen vermeld onder 1 en 2
toegepast.
4. Als de reproductie voor publicatie op internet is bestemd, moet een speciale
toestemming van het WHI worden bekomen. Elke digitale opname gebruikt op
internet maakt het voorwerp uit van een bijkomende facturatie van € 70,- op
de hierboven vermelde tarieven. Deze bijkomende kost dient jaarlijks te
worden betaald zolang de foto’s op de webstek te zien zijn.
5. Als de reproductie voor een kaft of een affiche wordt gebruikt, wordt voor elk
beeld € 350,- aangerekend. Voor een herhaaldelijk gebruik wordt een korting
van 50% toegestaan.
B.2. Reproductieaanvraag met educatief doel
Als het gevraagde materiaal voor educatieve doeleinden is bestemd, zoals een
publicatie of een tentoonstelling zonder commercieel oogmerk, kunnen tegen
onderstaande voorwaarden digitale reproducties worden aangeleverd (TIFF of JPEG,
300 dpi, afdruk op A3).
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1. De bedragen hierboven vermeld onder punten B.1.1 tot B.1.5. worden met
50% verminderd.
2. De beslissing om de korting al dan niet toe te staan ligt bij het WHI.
B.3. Reproductieaanvragen voor privégebruik
Als het aangevraagde materiaal voor privégebruik is bestemd, bijvoorbeeld voor
studie, kunnen lageresolutiebeelden worden aangeleverd (JPEG, 72 dpi, afdruk op
A5). Gebruik op internet wordt niet als privégebruik beschouwd.
1. De bedragen hierboven vermeld onder punten B.1.1 tot B.1.2 worden met 50%
verminderd.
2. De aanvrager verbindt zich ertoe de digitale reproducties niet openbaar te
maken en ze niet aan derden door te geven.
C. Tarief van toepassing op collecties op papier uit de fototheek, het prentenkabinet
of de cartotheek, van een format gelijk aan of kleiner dan A3; evenals de
collecties van de archieven en de bibliotheek voor publicatie
Voorafgaandelijke opmerking: Voor de reproductie van documenten uit de archieven
of de bibliotheek op papieren drager van een formaat gelijk aan of kleiner dan A3
bestemd voor privégebruik geldt een specifiek reglement (zie ook het reglement voor
de bezoeker van de leeszaal).
1. Als het aangevraagde materiaal voor commerciële doeleinden zal worden
gebruikt, worden de tarieven vermeld onder punten B.1.1 tot B.1.5. met 50%
verminderd.
2. Als het aangevraagde materiaal voor educatieve of privédoeleinden zal worden
gebruikt, worden de tarieven vermeld onder punt C.1. met 50% verminderd.
3. Kortingen kunnen niet worden gecumuleerd.
D. Aanvraag voor opzoeking en kopie vanop afstand van documenten uit de
archieven of de bibliotheek
1. Het toegepaste tarief voor een klassieke aanvraag is een forfaitaire prijs waarin
vervat is:
i. De digitale kopie van een origineel document (op papier) van
formaat A4 of A3, bestaande uit maximum 10 pagina’s
ii. Of de digitale kopie van een bestaande file
iii. De administratieve afhandeling van de bestelling en de
opzoekingskosten als die maximaal 30 minuten belopen
iv. De facturatie
v. Levering via internet
2. Het forfait bedraagt 10 € als de documenten reeds digitaal bestaan. Het forfait
bedraagt 40 € als het document digitaal nog niet bestaat en gedigitaliseerd dient te
worden.
3. Volgende gevallen brengen een meerkost mee:
i. Bijkomende pagina’s (boven de 10 pagina’s van een origineel A4
of A3 document): 0,50 €/pagina
Voorwaarden en tarieven voor het bekomen van reproducties van het WHI

ii. Opzoekingskosten (boven de 30 minuten): 60,00 € per uur. Elk
aangesneden kwartier wordt gefactureerd.
iii. Afdruk A4 op papier, zwart-wit: 0,60 €/pagina
iv. Afdruk A4 op papier, kleur: 1,00 €/pagina
v. Afdruk A3 op papier, zwart-wit: 1,20 €/pagina
vi. Afdruk A3 op papier, kleur: 2,00 €/pagina
vii. Verzending per post: kostprijs
Voorbeeld: de reproductieaanvraag van een persoonlijk dossier van 12
bladzijden, dat nog niet werd gedigitaliseerd, te leveren op papier en te versturen
naar de aanvrager bedraagt :
40 € forfait + 1 € (0,50 € / bijkomende pagina x 2) + 7,2 € (0,60 € / afdruk z-w) =
48,2 € waarbij de eventuele verzendingskosten moeten worden gerekend.
4. De lezer verbindt zich er bij fotokopie van een document toe de regels inzake
auteursrechten na te leven: de kopie is voor privé-, onderwijs- of
onderzoeksdoeleinden bestemd: de volledige kopie van een boek is niet
toegestaan.
5. Digitale reproducties en afdrukken worden uitgevoerd naargelang de
beschikbaarheden van het personeel en het materiaal van de leeszaal.
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Overzichtstabel van de toepasselijke tarieven
Gebruik

Commercieel
Driedimensionale objecten
70 € /opname
+ 35 € /bijkomende opname
+ 35 € /specifieke opname
350 € /opname voor kaft of affiche
+ 70 € voor gebruik op internet

Educatief
35 €
17,5 €
17,5 €
175 €
35 €

Privé

Hergebruik

35 €
17,5 €
17,5 €
-

35 €
17,5 €
17,5 €
175 €
35 €

Documenten uit de fototheek, het prentenkabinet of de cartotheek
Papieren drager > A3
Opmerking: dit betreft ook de documenten
uit de archieven en de bibliotheek

70 € /opname
+ 35 € /bijkomende opname
+ 35 € /specifieke opname
350 € /opname voor kaft of affiche
+ 70 € voor gebruik op internet

35 €
17,5 €
17,5 €
175 €
35 €

35 €
17,5 €
17,5 €
-

35 €
17,5 €
17,5 €
175 €
35 €

Papieren drager ≤ A3
Opmerking: Dit geldt niet voor documenten
uit de archieven of de bibliotheek voor
privégebruik

35 € /opname
+ 17,5 € / bijkomende opname
+ 17,5 € /specifieke opname

17,5€
9€
9€

17,5€
9€
9€

17,5€
9€
9€

175 € /opname voor kaft of affiche
+ 35 € voor gebruik op internet

90 €
17,5 €

-

90 €
17,5 €

40 €

n/t

0,50 € /
pagina

n/t

Reproductieaanvraag vanop afstand van archief- en/of bibliotheekdocumenten
Forfait (maximum 10 p./30 min./digitale
Niet van toepassing (n/t)
40 €
levering)
Supplementen
Document A4 of A3 (+ dan 10 pagina’s)
Niet van toepassing (n/t)
0,50 € /
pagina
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Opzoekingen van meer dan 30 minuten
Afdruk A4 (Z-W)

n/t
n/t

Afdruk A4 (Kleur)
Afdruk A3 (Z-W)

n/t
n/t

Afdruk A3 (Kleur)
Verzending per post

n/t
n/t

60 € / uur
0,60 € /
pagina
1 € / pagina
1,20 € /
pagina
2 € / pagina
Kostprijs

60 € / uur
0,60 € /
pagina
1 € / pagina
1,20 € /
pagina
2 € / pagina
Kostprijs

n/t
n/t
ff
n/t
n/t
n/t

Opmerking: Alle reproductieaanvragen (microfilms, films, digitale audiofiles, andere formaten, andere resoluties, enz.) die niet in
deze lijst voorkomen, worden na offerte uitgevoerd.
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