
Richtlijn Vergoeding Organisten en Koorleiders  

 

Inleiding. 

Een goede regeling van de honorering van kerkmusici is belangrijk voor het bewaken van de 

muzikale kwaliteit van de eredienst. Daarnaast is een regeling nuttig om de parochies een 

richtlijn te verschaffen, waarop zij hun beleid ten aanzien van de aanstelling en honorering 

van kerkmusici kunnen baseren. Tenslotte draagt een regeling bij tot verduidelijking van de 

positie van kerkmusici. 

Het uitgangspunt voor de beloning van diensten en verrichtingen in onze kerk is dat deze pro 

deo worden verricht, tenzij dit werk iemands broodwinning betreft en hij/zij als professional 

kan worden aangemerkt. Op deze laatste wijze ontvangen de geestelijken een honorarium 

en kan ook de honorering van geschoolde of beroepsmusici worden gezien. 

 

1) De taakstelling van de organist-koorleider kan als volgt worden omschreven: 

- het orgelspel en eventueel de koorleiding tijdens de zondagse eredienst (4 uur) 

- het leiden van het zangkoor bij repetities (2 uur) 

- het bijscholen van nieuwe collega-organisten in de OKK 

- het desgevraagd adviseren van het kerkbestuur inzake het muzikale beleid (0 uur) 

 

2) De bevoegdheidsverklaring kan als volgt worden ingedeeld: 

a. Beroepsmusicus in bezit van een diploma Conservatorium of een gelijkwaardig 

getuigschrift;  

b. Semi-beroepsmusicus in bezit van een diploma van een opleiding kerkmuziek (vgl. het 

oude Curatorium of soortgelijk) 

c. Vrijwillige musicus: niet in bezit van een van beide genoemde diploma’s. 

 

3) Bij de honorering kan worden onderscheiden naar bevoegdheid en soort van kerkdienst. 

Bij dit laatste wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de zondagse eredienst en andere, 

soortgelijke diensten als rouw- en trouwdiensten, en anderzijds de overige, meestal kleinere 

kerkdiensten zoals vespers en gebedsdiensten. Op grond van dit onderscheid en in navolging 

van de honoreringstabel van de PKN wordt de richtlijn voor vergoedingen: 

 

bevoegdheid a. b. c. 

zondagse eredienst 60,- 45,- 20,- 

kleine dienst 40,- 30,- 15,- 

repetitie zangkoor 40,- 30,- 15,- 

bijscholing per uur 20,- - - 

 

 

Deze richtlijn vervangt alle voorgaande regelingen en geldt met ingang van 1 januari 2010. 

 

Het Collegiaal Bestuur 

 

 

 

 

 


