
Principeakkoord Cao Nederlandse orkesten 2020 

Datum: 23 november 2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partijen bij de Cao Nederlandse orkesten zijn op 23 november 2020 de volgende afspraken 

overeengekomen voor een cao Nederlandse Orkesten met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 

31 december 2020:  

Looptijd 

1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Loonontwikkeling: 

De salaristabellen zoals opgenomen in bijlage 2 bij de Cao worden per 1 juli 2020 structureel 

verhoogd met 1,5 %.  

De eindejaarsuitkering zoals opgenomen in artikel 10, 11e lid, wordt structureel verhoogd naar € 

1.500,- bruto, naar rato van duur en omvang van de dienstbetrekking. 

Toeslagen, vergoedingen en tegemoetkomingen :  

De toeslag bij-instrumenten zoals opgenomen in artikel 10, 13e lid, wordt overeenkomstig de 

afspraak inzake loonontwikkeling per 1 juli 2020 structureel verhoogd met 1,5 %. 

De volgende in artikel 11 van de Cao opgenomen vergoedingen en tegemoetkomingen:  

verhuiskosten, kleidingkosten, tandheelkundige verzorging, kosten onderhoud instrumenten, kosten 

verzekering instrumenten en séjours worden met ingang van 1 januari 2021 geïndexeerd volgens de 

cpi per 1 oktober 2020 ten opzichte van 1 oktober 2019.  

Opleiding en ontwikkeling: 

In het kader van de totstandkoming van een Cao Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) wordt door 

werkgevers vanaf 1 juli 2020 een afdracht aan het SFPK gerealiseerd van 0,8% van de som van de 

bruto jaarsalarissen van alle vaste musici.  

Artikel 5, 3e lid zal met ingang van 1 juli 2020 worden gewijzigd zodanig dat de in dit artikel bedoelde 

reservering voor faciliteiten ten behoeve van opleiding, ontwikkeling en verbetertrajecten wordt 

verlaagd van 1,5% naar 0,9% van de som van de bruto maandsalarissen van alle vaste musici.  

Partijen zullen in de loop van 2021 afspraken maken over de wijze waarop opleiding en ontwikkeling 

voor de sector in bredere zin zal worden vormgegeven, waarbij uitdrukkelijk wordt betrokken de 

toekomstige premieverdeling werkgever/werknemer ten behoeve van afdracht aan het SFPK. 

Partijen zullen daarbij ook betrekken op welke wijze de afdracht van werkgevers en werknemers aan 

het SFPK formeel zal worden vastgelegd.      

Uitkering bij ontslag wegens fusie of reorganisatie: 

Artikel 19 komt te luiden als volgt:  

Uitsluitend indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om bedrijfseconomische redenen die 

het gevolg zijn van beëindiging of vermindering van subsidiëring, dan wel van andersoortige 



maatregelen die zijn opgelegd door de subsidieverstrekker, wordt de werknemer een uitkering 

toegekend overeenkomstig de regelingen die bij de subsidieverstrekker (Sector Rijk of lagere 

overheden) gelden in vergelijkbare situaties. 

Protocol 

Bijlage 9 wordt aangepast als volgt: 

Onder “Gezamenlijk optrekken naar de politiek”  

De zinsnede: “in 2019” vervalt. 

Onder “ANW-hiaat” 

De zinsnede “uiterlijk 1 januari 2020” wordt gewijzigd in: “uiterlijk 1 juli 2021”.  
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Namens VvNO,  

Miranda van Drie 
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