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R o b e r t  H e l d e r

Van tijd tot tijd rijst de vraag hoe hoog de beloning van een organist dient te zijn. Als het gaat over be-

roepsmusici dan is daar al veel over geschreven, maar nog altijd (te) weinig gebeurd. De Protestantse 

Kerk in Nederland hanteert voor professionele medewerkers salaristabellen, waarop ook kerkmusici wor-

den ingeschaald Een gereformeerde kerk, die haar professionele organisten volgens deze salarisschalen 

betaalt, handelt marktconform... 

Kerkmuziek

De organist als vrijwilliger
Belastingvrij belonen van vrijwilligers

De meeste gereformeerde kerken geven er echter 
de voorkeur aan om geen professionele organist 
te benoemen. Beter gezegd: de meeste gerefor-
meerde kerken geven er de voorkeur aan om geen 
organist te benoemen op basis van professionali-
teit. Daarvoor zijn diverse redenen in de omloop, 
waaronder soms principieel klinkende, maar naar 
mijn overtuiging is daarvoor slechts één reden 
werkelijk opportuun en dat is het salaris dat aan een 
aanstelling van een beroepsorganist onvermijdelijk 
verbonden dient te zijn. 
De overgrote meerderheid van de organisten in 
de Gereformeerde Kerken (vrijg.) zijn vrijwilligers, 
die geen salaris ontvangen. Gelukkig is er bij veel 
kerkenraden en commissies van beheer wel het be-
sef dat deze vrijwilligers kosten maken en veel tijd 
investeren om hun gemeente naar behoren te kun-
nen dienen. Veel vrijwilligers, waaronder organisten, 
ontvangen dan ook een vergoeding. De vraag rijst 
regelmatig in hoeverre deze vergoedingen belas-
tingvrij verstrekt kunnen worden. 
De belastingdienst hanteert hiervoor drie grenzen, 
die steeds alle drie in acht dienen te worden geno-
men. Het betreft maximum bedragen per uur, per 
maand en per jaar. Het maximumbedrag per uur is 
€ 4,50 (voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar: 2,50). 
Het maximumbedrag per maand is € 150. Het maxi-
mumbedrag per jaar is € 1500. Nogmaals: deze drie 
grenzen dienen in acht te worden genomen. Het is 

dus niet mogelijk om belastingvrij eenmaal per jaar 
€ 1500 per jaar uit te betalen, € 125 per maand kan 
wel, mits iedere maand voldoende uren à € 4,50 aan 
de vrijwilligerstaak worden besteed.
Voor organisten is van belang dat met de belas-
tingdienst in 2007 afspraken zijn gemaakt over de 
vergoeding per kerkdienst. Vertegenwoordigers van 
de toenmalige Koninklijke Nederlandse Organisten 
Vereniging hebben de inspectie kunnen overtuigen 
dat voor een organist een kerkdienst een gemid-
delde tijdsinvestering vergt van vijf uur. Daarom mag 
aan de organist een vergoeding worden betaald van
€ 22,50 per kerkdienst, zonder dat daarop loonbe-
lasting behoeft te worden ingehouden. (Voor orga-
nisten van 22 jaar en jonger: € 12,50 per kerkdienst.) 
Zie verder de brief van de Belastingdienst d.d. 8 
maart 2007 op de volgende bladzijden van dit blad.
De genoemde bedragen hebben betrekking op de 
totale betaling aan de organist. 
Wanneer een kerk bereid is aan de organist een 
hoger bedrag te betalen, bijvoorbeeld om een oplei-
ding te volgen, dan is specifiek advies gewenst. Ten 
eerste omdat bepaalde onkosten volledig vergoed 
mogen worden, andere slechts gedeeltelijk en er zijn 
ook kosten waarvan de vergoeding belast wordt. 
Een tweede reden is het mogelijke van rechtswege 
ontstaan van een dienstbetrekking, met de bijbe-
horende sociale verzekeringen en ontslagbescher-
ming.
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