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Indexeringsbesluit 2023 

Om transparantie te verschaffen over de ontwikkeling van de verschillende tarieven zoals deze door Koornetwerk 
Nederland worden gehanteerd, wordt jaarlijks dit Indexeringsbesluit gepubliceerd. Hiermee wordt duidelijkheid 
gegeven over het moment van publicatie van die tarieven, over het te gebruiken indexeringsinstrument en de 
hoogte van een jaarlijkse tabelcorrectiefactor.  

 

Jaarmutatie CPI, afgeleid (juni 2022) is vastgesteld op 9,9 % (factor: 1,0999) 
Bron: CBS Statline – zie onder. 

De contributies van Koornetwerk Nederland worden voor 2023 geïndexeerd met 4,4 % 
Gemiddelde van de Jaarmutaties CPI, afgeleid uit juni 2020, 2021, 2022 (1,4%, 1,9%, 9,9%). 

 

Tarieven en moment van publicatie: 

Een vaste maand januari voor het uiterlijk publiceren voor het komende jaar is het uitgangspunt voor alle publicaties 
van tarieven van Koornetwerk Nederland. Het betreft de publicaties van de 

1. Buma-bijdrage, inclusief de collectieve korting via Koornetwerk Nederland; 
2. Adviestarieven Dirigenten; 
3. Contributies Koornetwerk Nederland. 

 

Indexering en andere ontwikkelingen:  

1. De Buma hanteert voor de jaarlijkse indexering de afgeleide CPI-index uit juni van het voorgaande 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 bijvoorbeeld de door de Buma gewenste veranderingen in 
de Licentieovereenkomst met Koornetwerk Nederland. De CPI indexering wordt sinds 2006 toegepast.  

2. De adviestarieven voor dirigenten hanteren voor de jaarlijkse indexering de afgeleide CPI-index uit juni van het 
voorgaande jaar. Naast de indexering kunnen er ook andere argumenten zijn welke een invloed hebben op de 
hoogte van de tarieven. De CPI indexering op de adviestarieven voor dirigenten wordt sinds 2017 door Koornetwerk 
Nederland toegepast. 

3. De contributies van Koornetwerk Nederland hanteerden tot 2022 de afgeleide CPI-index uit juni van het 
voorgaande jaar voor de jaarlijkse indexering. Deze bleek in 2022 echter uitzonderlijk hoog. Er is besloten een model 
in te stellen dat gericht is op piekdemping, om zo stabiliteit te waarborgen. Vanaf 2023 wordt voor de jaarlijkse 
indexering het gemiddelde genomen van de afgeleide CPI-index uit juni van de afgelopen drie jaren. Hiernaast 
kunnen er ook andere argumenten zijn welke een invloed hebben op de contributies voor een komend jaar. 
 

Indexeringsinstrument en de bron van de tabelcorrectiefactor: 

Binnen de begrotingen van Koornetwerk Nederland wordt gebruik gemaakt 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. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1514981609719

