Besluiten

Indexeringsbesluit 2020. (DB versie 4 oktober 2019)
Duidelijkheid over de tarieven zoals deze door Koornetwerk Nederland worden gehanteerd vraagt om een besluit
over het moment van publicatie van die tarieven, een besluit over het te gebruiken indexeringsinstrument en vraagt
om een besluit over de hoogte van een jaarlijkse tabelcorrectiefactor.
Tarieven en moment van publicatie:
Een vaste maand januari voor publicaties voor het komende jaar is het uitgangspunt voor alle publicaties van
tarieven van Koornetwerk Nederland. Het betreft de publicaties van de
1. Bumatarieven.
2. Advies Dirigententarieven.
Indexering en andere ontwikkelingen:
1. De Buma hanteert voor indexering de CPI index-afgeleid per juni van een jaar voor een volgend jaar. De Buma
heeft in haar Indexeringsreglement vastgelegd dat de 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, zoals de door de BUMA gewenste veranderingen in de
Licentieovereenkomst 2020 met Koornetwerk Nederland.
2. De dirigententarieven kennen een jaar CPI index-afgeleid per juni van een jaar voor een volgend jaar. Naast de
indexering kunnen er ook andere argumenten zijn welke een invloed hebben op het tarief voor een komend jaar.
Zoals de wens van de dirigenten om vanaf 2020 tot een meer markconforme opstelling te komen in het advies
dirigententarieven welke Koornetwerk Nederland jaarlijks uitbrengt.
Indexeringsinstrument en de bron van de tabelcorrectiefactor:
Binnen de begrotingen van Koornetwerk Nederland zal gebruik gemaakt worden van de Jaarmutatie CPI - afgeleid
van juni van een jaar als indexeringsinstrument voor een volgend jaar.
De bron voor de Jaarmutatie CPI - afgeleid zijn de publicaties op de website CBS Statline – CP
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1514981609719
Tabelcorrectiefactor:

Begroting 2020: Jaarmutatie CPI -afgeleid per juni 2019 is vastgesteld op 1,6 % (factor 1,016).
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