
 

 

Aan:  Karin Boelhouwer (Kunstenbond), Martin Kothman (FNV Media & Cultuur Klassieke Muziek) 

Betr: Annuleringsregeling remplaçanten Nederlandse orkesten 19-12-2021 tot en met 31-7-2022 

d.d.:  21 december 2021  

 

Beste Karin, Martin,  

Op zaterdag 18 december jl. zijn opnieuw vergaande beperkende overheidsmaatregelen 

aangekondigd in het kader van COVID-19. Deze maatregelen die voor de cultuursector (zoals het zich 

nu laat aanzien) tot en met 14 januari 2022 van kracht blijven hebben wederom veel betekenis voor 

de orkestensector. Inmiddels kunnen ook producties die eerder naar de middag waren verplaatst 

niet doorgaan omdat podia gesloten zijn voor publiek.  

Wij realiseren ons dat de maatregelen veel betekenen voor betrokken musici en stafmedewerkers. Er 

wordt wederom een groot beroep gedaan op incasseringsvermogen en flexibiliteit. Daarbij baart de 

arbeidsmarktpositie van de remplaçanten ons extra zorgen. Naast de voortdurende onzekerheid over  

het inkomen kan ook de motivatie om onder deze moeilijke omstandigheden in de sector te blijven 

werken onder druk komen te staan.  

De leden van VvNO hebben unaniem besloten de groep remplaçanten te willen blijven 

ondersteunen. In dat verband deel ik jullie mede dat de orkesten de bestaande tijdelijke 

annuleringsregeling zullen verlengen én verruimen tot en met 31 juli 2022. Kort samengevat komt 

het er op neer dat alle in die periode wegens coronamaatregelen geannuleerde activiteiten  zullen 

worden vergoed conform de volgende regeling:  

Annulering door de werkgever vanwege beperkende overheidsmaatregelen in het kader van 

COVID-19. 

In de periode van 19 december 2021 tot en met 31 juli 2022 zal 100% van het geldende loon worden 

vergoed bij annulering van gecontracteerde activiteiten in deze periode als gevolg van beperkende 

overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19.  

De remplaçant heeft geen recht op vergoeding indien de werkgever binnen een redelijke termijn na 

annulering vervangende activiteiten van vergelijkbare omvang aanbiedt die plaats zullen vinden 

binnen dezelfde contractperiode (dit betreft ook het verschuiven van data of tijden binnen de 

tevoren vastgelegde productieperiode).  

 

George Wiegel, voorzitter VvNO 

   


