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PODIUMKUNSTEN MUZIEK

BEPAAL DE LOONGROEP WAARIN JE FUNCTIE VALT

LOONGROEP A 

•  Artiest - Type 1 : Musici, zangers en andere podiumartiesten, met uitzondering van de 
zangers vermeld bij loongroep C+

•  Ontwerper

LOONGROEP B 

• Podiumtechnicus - Coördinator: Technisch verantwoordelijke: is verantwoordelijk voor 
het praktische verloop van de muziekuitvoering op technisch gebied

•  Ondersteunende Diensten - Coördinator: Administratief personeel voor coördinatie van 
administratieve opdrachten met eindverantwoordelijkheid.

LOONGROEP C+ 

•  Artiest Type 1 – vertolker (enkel zangers):
• De werknemers genoemd in loongroep C met een specifieke opleiding 
• De werknemers genoemd in loongroep C met minimum 4 jaar anciënniteit, die omwille van 

hun bekwaamheid kunnen gelijkgesteld worden met deze in punt 1. Van loongroep C+. 
• Koorzangers, d.w.z. zangers die in de muziekuitvoering een ondersteunende of collectieve 

functie hebben.

LOONGROEP C 

•  Podiumtechnicus - Assistent
•  Ondersteunende Diensten - Assistent: Administratief personeel met uitvoerende taak

LOONGROEP D 

• Portier - Bewaker - Conciërge
•  Schoonmaak - Medewerker
•  Onthaal /Publiek - Medewerker: Zaalpersoneel

MINIMALE SCHAAL VOOR ORGANISATIES ZONDER SUBSIDIE OF 
WAARVAN DE SUBSIDIE MINDER BEDRAAGT DAN 307.919,10 EURO

• Voor de werknemers van de loongroep A geldt weddeschaal C
• Voor alle andere werknemers geldt weddeschaal D

Wanneer individuele kunstenaars een projectsubsidie of werkbeurs ontvangen van de 
Vlaamse Gemeenschap en het beheer ervan zelf doen of toevertrouwen aan een andere 
organisatie, wordt voor de toepassing van deze regel enkel rekening gehouden met het 
aan de kunstenaar toegewezen bedrag. In geval van coproducties tussen organisaties 
moet voor de contracten die specifiek voor deze coproducties afgesloten worden de 
hoogst geldende weddeschalen worden toegepast.

Werknemers uit de loongroep A zonder diploma moeten 4 jaar relevante ervaring kun-
nen bewijzen, vooraleer zij kunnen uitbetaald worden conform de weddeschaal van 
loongroep A. Voordien is hun inschaling vrij onderhandelbaar


