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Indexeringsbesluit 2018 (correctie per 04-09-2018)
De diverse vragen van lidorganisaties om duidelijkheid over de tarieven zoals deze door Koornetwerk
Nederland worden gehanteerd vraagt om een besluit over zowel de toepassing van een jaarlijkse
tabelcorrectiefactor als een besluit over een moment voor publicatie van die tarieven. Het
Indexeringsbesluit 2018 is een start publicatie van een Indexeringsbesluit welke hierna jaarlijks zal
worden aangevuld met updates van tarievensoorten gebruikt door en van Koornetwerk Nederland.
Publicatie van tarieven van en door Koornetwerk Nederland.
1. Publicatie Bumatarieven per januari van een jaar voor dat jaar;
2. Publicatie Dirigententarieven per januari van een jaar voor dat jaar.
Onderbouwing tijdstip publicatie tarieven:
1. De Buma hanteert voor indexering de CPI index -afgeleid per juni van een jaar voor een volgend jaar.
De Buma in haar Indexeringsreglement vastgelegd dat haar definitieve publicatie van haar tarieven in de
loop van december van een jaar zal plaats vinden voor een volgend jaar. Naast de indexering kunnen er
ook andere argumenten zijn welke een invloed hebben op het tarief voor een komend jaar. De afgeleide
daarvan is een publicatiedatum van Koornetwerk Nederland in januari van een jaar voor dat jaar.
2. De dirigententarieven kennen een jaar CPI indexering. Deze is bekend per begin januari voor dat jaar.
De afgeleide daarvan is een publicatiedatum voor Koornetwerk in januari van een jaar voor dat jaar.
Duidelijkheid en eenduidigheid:
Een vaste maand januari voor publicaties voor het komende jaar is het uitgangspunt voor alle publicaties
van tarieven van Koornetwerk Nederland. Dat geeft eenduidigheid en voorkomt daardoor verwarring.
Relatie met opmaak begrotingen van Koornetwerk Nederland en haar lidorganisaties:
Voor de opmaak van de diverse begrotingen kan naar de lidorganisaties en haar koren worden aangeven
dat de Jaarmutatie CPI - afgeleid van juni van een jaar na een eigen toepassing daartoe een redelijke
indicatie geeft van de te begrote bedragen. Let wel de richting wordt bepaald door de Jaarmutatie CPI afgeleid, welke een toepassing van de tabelcorrectiefactor per juni voor een volgend jaar mogelijk
maakt. De bron voor de Jaarmutatie CPI - afgeleid zijn de publicaties op de website CBS Statline – CPI.
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1514981609719

Begroting 2019: Jaarmutatie CPI -afgeleid per juni 2018 is vastgesteld op 1,3 % (factor 1,013).
NB: Wijziging procedure Dirigententarieven
De Dirigententarieven voor het jaar 2019 worden geïndexeerd per CPI -afgeleid juni van het jaar 2018 opdat daarmede ook de
eigen inschatting van het tarief voor de opmaak van begroting Dirigententarieven vanaf 2019 kan worden gedaan.

