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.
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vakbond voor musici

DIRIGENTEN

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

– Amateurorkest, -harmonie, -fanfare,
-brassband

• Tot 50: ad A € 5121
• Boven 50:
€ 6388

• onafhankelijk van het aantal
orkestleden: 						

€  7668

• Toeslag per concert/concours:

€

ad B

€
€

7668
8951

Remplaçanten

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie van
2 uur (excl. vastgestelde vakanties)

774

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie

• Toeslag per concert		

€

756

van 2 uur (excl. vastgestelde vakanties)

Uurtarief dirigenten die als zelfstandige
werken:
• Tot 50: ad A: € 			 78 ad B: € 
116
• Boven 50:
€			 94
€
133

• Uurtarief dirigenten die als zelfstandige
werken: 						
€  116
• Toeslag per concert voor zelfstandige
dirigenten: 						
€  969

• Toeslag per concert voor zelfstandige
dirigenten: 					
€
948

REPETITOREN

Kinderkoren

• Tot 50 koorleden 				
• Boven 50 leden 				

€
€

121
155

• onafhankelijk van het aantal
koorleden:					

€  2434

Bruto per repetitie van max. 3 uur

• Toeslag per concert: 		

€

– Amateuroratorium, -opera, -operette en
-musicalverenigingen

428

Brutojaarbedragen bij een wekelijkse repetitie

€

198

Koorzangers DNO

– Operasolisten bij kleinere
gezelschappen
€
€ 
€ 

66
198
527

– Solisten overig
• Voorstelling 						
• (generale) repetities
van max. 3 uur					

• Tot 100 leden 						
• Boven 100 leden 				

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

Bruto per repetitie van max. 3 uur

– Remplaçanten orkesten buiten de BIS

– Kinderkoren

• Repetitie van max. 3 uur
• concert						
• uurtarief						



€

171
237

923

De solisten bij de BIS-gezelschappen
zullen over het algemeen hun agent laten
bemiddelen. De tarieven variëren en liggen
hoger dan de tarieven voor de kleinere
gezelschappen.

van 1 uur

€

€
€

€

SOLISTEN

Solisten bij de BIS-gezelschappen

• Uurtarief 						
• Repetitie van max. 3 uur
• Voorstelling 						

– Amateur-a-capellakoren

Voor payrollovereenkomsten geldt vanaf
1 januari 2020 dat payrollers dezelfde
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie dienen
te krijgen als werknemers in dienst van
de inlener. In de kunst- en cultuursector
wordt vaak gebruikgemaakt van payrollers.
Daaronder vallen ook de remplaçanten voor
alle Nederlandse orkesten en voor het Groot
Omroepkoor.
De Kunstenbond, FNV klassieke muziek, de
werkgevers van remplaçanten voor orkesten
en het GOK hebben afspraken gemaakt over
de toepassing van de Wet arbeidsmarkt in
balans per 1 april 2020. Vanaf dat moment
worden de tarieven voor remplaçanten
aangepast en is de cao remplaçanten Nederlandse Orkesten van toepassing.
Wij verwijzen graag naar de cao voor de
exacte tarieven; informatie is ook te vinden
via www.ntb.nl en www.kunstenbond.nl

74
536

• Onafhankelijk van aantal leden € 

82

REMPLAÇANTEN

€ 
€
€

152
304
51

Muziekwereld nr. 1 - 2021

De koorzangers van de Nationale Opera
krijgen vanaf januari 2021 arbeidscontracten
aangeboden, waarbij ze onder de cao-NO&B
vallen en gelijk getrokken worden aan de
zangers in vaste dienst. Voor deze arbeidsovereenkomsten verwijzen wij naar de van
toepassing zijnde cao.

www.ntb.nl

vakbond voor musici

KOORZANGERS

Koorzangers voor kleinere koren en
ensembles

• Uurtarief 						
• Repetitie van max. 3 uur
• Concert 						

STUDENTEN

€
€
€

51
152
304

De tarieven voor studenten sluiten aan op
de gangbare tarieven in de sector. Waarbij
opgemerkt wordt dat een student, die professioneel ingezet wordt in bv. een koor of
orkest, hetzelfde verdient als zijn afgestudeerde collega’s.

DAGOPTREDENS JAZZMUSICI
•		Dagoptreden					

€ 

265

(overeenkomstig de door Sena Performers
voorgenomen en NORMA gehanteerde minimumgages)

DAGOPTREDENS MUSICI
WERELDMUZIEK, POP,
ENTERTAINMENT
•		Dagoptreden					

€ 

265

(overeenkomstig de door Sena Performers
voorgenomen en NORMA gehanteerde minimum-

OPERETTE, OPERA,
MUSICAL/MUZIEKTHEATER

gages)

(niet gesubsidieerde gezelschappen)
Musical/Muziektheater
Orkestmuziek

TARIEVEN STUDIO sessie-musici

• Voorstelling						
• Repetitie van max. 3 uur

COMPONISTEN

€
€

304
152

WEEK-ENGAGEMENTEN
OP CRUISESCHEPEN E.D.
• Vijf dagen 						
• Zes dagen						

€ 1115
€ 1267

Dit is exclusief kost en inwoning!

•		per dagdeel, 4 uur incl. pauze) € 

Informatie over componistentarieven is
op aanvraag te verkrijgen bij het Ntbsecretariaat of te downloaden via www.
ntb.nl.

PRIVÉDOCENTEN

•		Minimumtarief per uur:		

DAGOPTREDENS MUSICI
KAMERMUZIEK
•		Concert					

€ 

461

263

Geen afkoop van auteurs/naburige rechten.

€ 53

MUZIEKEDUCATIEPROJECTEN

•		per uur met een minimum van 3 uur: € 58

