Tarieven en salarissen
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar
door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar
een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen
dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief.
Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief
eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt
dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.

SOLISTEN
• Per uitvoering incl. generale repetitie dag
van uitvoering: 					
€
869
• Toeslag per extra repetitie van
max. 3 uur: 					
€
226

DIRIGENTEN

REMPLAÇANTEN ORKESTEN

A Amateur-a-capellakoren
B Amateuroratorium, -opera, -operette, 		
-musicalverenigingen, afhankelijk van aantal
koorleden:

– (Oude) CAO Nederlandse Orkesten en MCO

• Tot 50: ad A € 4790
• Boven 50:
€ 5974

ad B

€
€

7172
8372

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie van

Bedrag per werkzaamheid van 3 uur incl. pauzes

• repetitie					
• concert					

– Amateurorkest, -harmonie, -fanfare,
-brassband

• onafhankelijk van het aantal
orkestleden: 					

€

7172

• Toeslag per concert/concours:

€

723

– Koninklijk Concertgebouworkest

2 uur (excl. vastgestelde vakanties)

• Toeslag per concert		

€

708

Uurtarief dirigenten die als zelfstandige
werken:
• Tot 50: ad A: € 			 73 ad B: € 
109
• Boven 50:
€			 89
€
124
Toeslag per concert voor zelfstandige
dirigenten: 					
€

887

Per werkzaamheid wordt een vergoeding betaald van
€ 1,93 netto. Deze vergoeding heeft betrekking op
instrumentenonderhoud, kleding en instrumentenver-

• Uurtarief dirigenten die als zelfstandige
werken: 					
€
108
• Toeslag per concert voor zelfstandige
dirigenten: 					
€
906

zekering.

REPETITOREN

– Stichting Omroep Muziek (SOM) (vooralsnog)

€  2277

Bruto per repetitie van max. 3 uur

• Toeslag per concert: 		

€

– Amateuroratorium, -opera, -operette en
-musicalverenigingen

van 1 uur

• Tot 100 leden 					
• Boven 100 leden 				

• Uurtarief zelfstandige
dirigenten: 					
• Toeslag per concert voor
zelfstandige dirigenten:

Bruto per repetitie van max. 3 uur
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€

€
€

113
145

Zelfstandigentarieven: bovenstaand x 1,16

• repetitie					
• concert					
• pianobegeleiding per uur

€110,51
€ 155,72
€ 42,67

vakantietoeslag.

161
222

Per werkzaamheid wordt een vergoeding betaald van
€ 1,85 netto. Deze vergoeding heeft betrekking op
instrumentenonderhoud, kleding en instrumentenver-

69
501

standplaats orkest): € 4,04 per reisuur.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief vakantiedagen en

zekering.

– Kinderkoren

€

Reiskostenvergoeding (bij concerten gerekend vanuit

Werkzaamheid van 3 uur tot max. 4,5 uur (incl. pauze)

€
€

onafhankelijk van het aantal
koorleden:					

400

€ 99,34
€160,35

van 2 uur (excl. vastgestelde vakanties)

• Tot 50 koorleden 				
• Boven 50 leden 				

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie

• repetitie					
• concert					
				

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie

– Amateur-a-capellakoren
Kinderkoren

€ 82,78
€133,63

Onafhankelijk van aantal leden:

Voor leden van het KCO geldt een toeslag van 15%

€

77

boven op de standaardtarieven.
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REMPLAÇANTEN OPERA
(VOCALISTEN)
• repetitie					
• generale repetities tot 4,5 uur
• generale repetities langer
dan 4,5 uur					
• voorstelling tot 4,5 uur
• voorstelling tot 6 uur
• voorstelling langer dan 6 uur

€ 
€

74
125

€
€
€
€

148
125
188
250

WEEKENGAGEMENTEN IN HORECA/
AMUSEMENTSBEDRIJVEN
• Vijf dagen per week bruto
• Zes dagen per week bruto

€  1018
€  1264

OPERETTE, OPERA, MUSICAL (niet
gesubsidieerde gezelschappen)
• Orkestmusici/zangers/dansers

€

782

€ 

943

€ 

100

COMPONISTEN
Informatie over componistentarieven is op
aanvraag te verkrijgen bij het Ntb-secretariaat of te downloaden via www.ntb.nl.

Bruto per vijfdaagse werkweek

PRIVÉDOCENTEN

De maximale speeltijd (inclusief pauzes) per dag

• Orkestmusici/zangers/dansers

bedraagt 6 uur. Na elke 45 minuten is er 15 minuten

Bruto per zesdaagse werkweek

pauze.
Bij een optreden buiten de woonplaats van de musicus

FILMMUZIEK

dient de werkgever de reis- en verblijfkosten te

• Opname filmmuziek		

vergoeden.

Bruto per uur met een minimum van 3 uur en een

Minimumtarief per uur:		
€ 35
Minimumtarief per uur, berekend op basis
€ 46
van de CAO Kunsteducatie: 		
Voor adviezen m.b.t. tariefberekeningen / betalings
voorwaarden / -vormen kunnen leden contact opnemen met de Ntb.

maximale opnametijd gemiddeld per uur van 5

DAGOPTREDENS JAZZMUSICI
• Dagoptreden					

€ 

250

minuten.

MUZIEKEDUCATIEPROJECTEN

Geen afkoopbedrag van auteurs-/naburige rechten.

• adviestarief per uur:			

(overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

DAGOPTREDENS MUSICI
KAMERMUZIEK
• Dagoptreden					

€ 

250

€ 45

Minimum aantal uren per project: 10.

CD-TARIEVEN STUDIO sessiemusici,
vocalisten en producers

Voorbereidingsuren t.b.v. project: 35% bovenop het

• per dagdeel, 4 uur inclusief
1 uur pauze) 					

Reisuren t.b.v. het project: 50% van de reistijd voor

€

250

totaalbedrag.
woon-werkverkeer geldt als werktijd boven op het
minimum van 10 uur.

Geen afkoop van auteurs/naburige rechten.

(overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cul-

TECHNICI

tuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

DAGOPTREDENS MUSICI WERELD
MUZIEK, POP, ENTERTAINMENT
• Dagoptreden					

€ 

250

(overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

www.ntb.nl

studio (per dag, 10 uur)
live (per optreden)				

MUZIEKKOPIISTEN RADIO EN TV
€
€

304
216

Deze zijn opvraagbaar bij het secretariaat
van de Ntb

PRODUCERS

TRAININGSACTEURS

Royalty van 6% van de ppd-prijs van cd of
dvd, 6% van de opbrengst per download.

Tussen € 75 en € 100 per uur met een minimum van 3 uur.

pagina 15

