Besluiten

Adviestarieven dirigenten 2022 (AB versie 17 december 2021)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor
zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten.
Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun
onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met
betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De
grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten.
De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding
inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.

Tarieven koordirigenten
Op onderstaande tarieven is van toepassing dat:
 De adviestarieven rekening houden met de inflatiecorrectie. Zie verder ons Indexeringsbesluit.
 De tarieven exclusief reiskosten en omzetbelasting (btw) zijn. Zie voorschriften belastingdienst en de aanwijzingen
van de belastingdienst voor toepassing van reiskosten en van een btw tarief.

Tarief voor repetities per uur
Consumenten Prijs Index (vanaf 2019 CPI Afgeleid)

Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

2018

2019

2020

2021

2022

CPI 1,4% CPI 1,3% CPI 1,6 % CPI 1,4% CPI 1,9%

Koordirigenten met een vakopleiding koordirectie
• Diploma Master koordirectie (= UM Uitvoerend Musicus) € 77,61

€72,53

€73,69

€74,72

€76,14

• Diploma Bachelor (= PD Praktijkdiploma Koordirectie)

€ 56,80

€57,54

€58,46

€59,28

€60,41

• Diploma van een Specialisatieopleiding Kunstfactor ¹

€ 49,28

€49,92

€50,72

€51,43

€52,41

• Diploma Applicatieopleiding Kunstfactor

€ 45,57

€43,12

€43,81

€44,42

€45,26

• Diploma Amateur koordirigent van Kunstfactor

€ 35,29

€35,75

€36,.32

€36,83

€37,53

• Diploma Assistent koordirigent Kunstfactor

€ 25,17

€25,50

€25,91

€26,27

€26,77

Koordirigenten zonder een muzikale opleiding

€ 17,90

€18,13

€18,42

€18,68

€19,03

Koordirigenten met een amateuropleiding

Koordirigenten met een lagere amateuropleiding

[¹] Deze betreffen: a capella, koor en instrumentaal ensemble, lichte muziek, certificaat directie kinderkoor, gregoriaans, muziektheater.

In het jaar 2019 is gestart met de werkzaamheden van een breed samengestelde Commissie Herijking Adviestarieven Dirigenten. De werkzaamheden van deze
Commissie zijn afgerond. Er is door omstandigheden nog geen zicht op een vervolg van de werkzaamheden. Koornetwerk Nederland heeft besloten om de
vigerende methodiek voor het opstellen van de adviestarieven Dirigenten vooralsnog in het komende jaar (komende jaren) door te laten lopen.
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Waar in bovenstaand overzicht staat “Kunstfactor ”wordt bedoeld opleidingen gegeven volgens raamwerkplannen
van Kunstfactor en haar voorgangers Unisono en SNK. Ondanks het verdwijnen van Kunstfactor als zodanig blijven
certificaten, diploma’s en honoraria hun geldigheid behouden.

Aanvullende categorieën
 Het komt voor dat een vakmusicus met een andere directie opleiding (Hafa- of orkestdirectie) als koordirigent
optreedt. Voor deze categorie geldt een uurtarief van € 53,91 (was € 52,91)
 Het kan voorkomen dat vakmusici, die geen directie hebben gestudeerd, een koor dirigeren. Zij zijn formeel niet op
het betreffende terrein gediplomeerd. Het spreekt echter voor zich dat deze groep over meer muzikale bagage
beschikt dan dirigenten zonder enige muzikale opleiding of ervaring. Daarom kunnen zij worden ingeschaald in een
tarief van € 35,81 per uur (was € 35,14).
 Hetzelfde geldt voor vakmusici, die als bijvak koordirectie hebben gedaan.

Tarief voor concerten (inclusief generale repetitie op dag van uitvoering)
 A capella concert 5 keer het uurtarief
 Concert met begeleiding van een klein ensemble 7,5 keer het uurtarief.
 Concert met begeleiding van groot orkest 15 keer het uurtarief

Tarieven voor begeleiders/ repetitoren/ assistent-dirigenten
Het is bij een deel van de koren gebruik tijdens de repetities een pianist/organist of assistent-dirigent beschikbaar te
hebben ter muzikale ondersteuning of om partijrepetities te leiden. Voor deze functies zijn geen specifieke
richtlijnen te geven, omdat de eisen die gesteld worden aan een begeleider niet overeen hoeven te komen met een
graad van opleiding van een klavierspeler: het is tijdens het studieproces niet altijd nodig over iemand te kunnen
beschikken die UM piano of orgel heeft gedaan.

Het onderstaand overzicht moet gezien worden als een vuistregel
 Begeleiders/repetitoren/ assistent dirigent 75% van het dirigentenhonorarium met Master (UM Uitvoerend

Musicus) piano of orgel.
 Begeleiders/ repetitoren/ assistent dirigent 50% van het dirigentenhonorarium met diploma Bachelor (Docerend
Musicus DM) piano of orgel.
 Overige 25% van het dirigentenhonorarium.
Het uitgangspunt is dus, dat degene die assisteert (functie assistent dirigent) bij de repetitie, in welke vorm en met
welk diploma dan ook, minder ontvangt dan de dirigent. Als de betreffende persoon de taken van de dirigent geheel
moet overnemen kan wél diens honorarium worden berekend.

Opmerking:
Voor informatie over de toepassing van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) verwijzen wij u naar
de site van de Belastingdienst. Zie ook de richtlijnen voor "vrijwilligersvergoeding” op de site van de Belastingdienst.
In het jaar 2019 is gestart met de werkzaamheden van een breed samengestelde Commissie Herijking Adviestarieven Dirigenten. De werkzaamheden van deze
Commissie zijn afgerond. Er is door omstandigheden nog geen zicht op een vervolg van de werkzaamheden. Koornetwerk Nederland heeft besloten om de
vigerende methodiek voor het opstellen van de adviestarieven Dirigenten vooralsnog in het komende jaar (komende jaren) door te laten lopen.
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