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BESA & Febelux zijn erkende beroepsfederaties en zetelen in de Hoge Raad  
voor de Zelfstandigen en de KMO. Aanvraag ACC is in behandeling.

Indien u uitleg wenst kan u steeds de verantwoordelijke van de werkgroep contacteren:

Juul Van Gils
juul@event-confederation.be

+32 475 677 777

www.b-esa.be www.febelux.com www.accbelgium.be

JURIDISCH ADVISEUR: 

www.cautius.be

EVENT CONFEDERATION IS AANGESLOTEN BIJ:

www.unizo.be

vzw Confederation Events
Belgiëplein 1, B-1020 Brussel

info@event-confederation.be
www.event-confederation.be
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Voorzitter werkgroep dossier Paritair Comité:  
Juul Van Gils

Werkgroep dossier Paritair Comité:  
Bart Van Den Daele – Dany De Letter – Gerard Van Os – Koen Vanhove 

Manu Andries – Geert Van Overschelde – Steve Roose

— — —

Woordvoerders Event Confederation:  
Bruno Schaubroeck & Stijn Snaet

— — —

Sociale partner:  
Unizo – Koen Cabooter & Wim Soons

— — —

Juridisch adviseur: 
Cautius – Chris Persyn

SAMENSTELLING WERKGROEP PARITAIR COMITÉ



EVENT CONFEDERATION vzw (hierna ook verkort als EC) werd opgericht op 15 april 2020 na een jaren-
lange samenwerking tussen BESA en FEBELUX (bijlage 1). Het uitdrukkelijke opzet van de EC bestaat erin 
om binnen het brede amalgaam van de eventsector de krachten te bundelen en namens de sector als 
gesprekspartner te kunnen optreden in het overleg met o.m. werknemersorganisaties, politiek, over-
heden, media en het brede publiek. De noodzaak om met één stem te spreken, waarvan de meerwaarde 
meteen ontegensprekelijk bleek, werd onderschreven door het ACC en zo vervoegde deze werkgevers-
organisatie de EC in augustus 2020. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat in de nabije toekomst ook 
andere organisaties uit de eventsector toetreden. Constructieve gesprekken daartoe lopen reeds.

BESA vzw (Belgian Supplier Association) werd in 2010 opgericht als ledenorganisatie van toeleveranciers 
van evenementen. Binnen BESA is sindsdien een werkgroep actief die zoekt naar een eenvormig en aangepast 
statuut voor alle werknemers binnen de eventsector. Op vandaag zijn 246 ondernemingen aangesloten bij 
BESA (bijlage 2).

FEBELUX vzw is de Belux-vakvereniging voor de Live Communication sector (beurzen, congressen en events). 
De vereniging bestond al voor de wet van 2 mei 2002, maar zijn actuele statuten werden gecoördineerd op 
30 maart 2004. Op vandaag zijn 89 leden aangesloten bij FEBELUX, waaronder de belangrijkste beursorga-
nisatoren en venues (bijlage 3).

ACC (Association of Communication Agencies) is de overkoepelende organisatie van Belgische creatieve 
bureaus, waaronder de grote evenementen- en merkactivatiebureaus. Het doel van de vereniging is om alle 
communicatiebureaus te verenigen en te versterken in hun individuele belangen en hun collectieve ambities. 
Haar missie is het actualiseren, promoten en verdedigen van de toegevoegde waarde van haar leden tegen-
over (toekomstige) werknemers, klanten, overheden, pers en publiek. Op vandaag zijn 147 leden aangesloten 
bij ACC (bijlage 4).

Samen zijn wij de belangrijkste werkgeversorganisaties uit de eventsector en beogen wij langsheen de Event 
Confederation en via overleg, de belangen te verdedigen van alle Belgische ondernemingen die in de eventsector 
actief zijn.

WIE ZIJN WIJ ?
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Vanuit haar opzet mikt de Event Confederation op een brede(re) betrokkenheid binnen de sector. Zo betrekt de 
EC huidige partners en potentiële leden reeds actief bij haar werking en consulteert zij uiteenlopende Captains 
of the Event Industry via een Advisory Board.

EC ORGANIGRAM  [ from September 1, 2020 ]

THE GOVERNMENT  
[ MINISTERS, CABINETS, OFFICIALS, ADMINISTRATION, MEDIA … ]

THE SECTOR: ORGANIZERS, VENUES, …  
[ 2.274 COMPANIES - 29.020 FTE - 5.7 BILLION TURNOVER  >>>  589 COMPANIES (PC 100 & 200) - 9.052 FTE - 1.8 BILLION TURNOVER ]

  TASKFORCE  
JOINT COMMITTEE

  TASKFORCE  
FUNDING

  TASKFORCE  
ALLIANCE/LOBBYING

  TASKFORCE 
COMMUNICATION

Juul Van Gils 
Bart Van Den Daele

CAO, Nace codes, Education,  
Safety, Research

New members, Partners,  
Sponsors, Subsidies, …

Bruno Schaubroeck 
Stijn Snaet

…

Frank Anthierens
…

THE OFFICE:

GENERAL ASSEMBLY: POTENTIAL MEMBERS

ADVISORY BOARD

Captains of the Event Industry
Live Nation / Studio 100 / Golazo

Sportizon / Sportpaleis Group

INDUSTRY PARTNER

  BOARD OF DIRECTORS

Bart Van Den Daele (Finance)
Tia Broodcoorens

Dirk Van Roy
Juul Van Gils

Bert Knuts 
Frank Anthierens
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Voorgeschiedenis

Nieuw is dit streven naar een paritair comité voor de eventsector niet, maar de talloze informele contacten met 
sociale partners aan beide zijden van het spectrum en diverse beleidsmakers hebben ertoe geleid dat de Event 
Confederation het initiële voorstel daartoe verder heeft verfijnd en met nog meer dadendrang aandringt op het 
realiseren ervan. De bijzonder ingrijpende impact van de Corona-crisis heeft de sector gesterkt in haar overtuiging 
dat er een specifieke, krachtdadige, maar bovenal eenduidige aanpak vereist is met de EC als spreekbuis voor de 
sector. De oprichting van een specifiek paritair comité vormt in die aanpak een essentieel element.

De integrale voorgeschiedenis van het voorstel is terug te vinden in een basisdossier (bijlage 5 - dossier vs. 1), 
dat de voorbije jaren werd samengesteld. Op 23 april 2020 sloot de EC een samenwerkingsakkoord met UNIZO, 
lid van de Groep van 10. Op die manier hoopt zij niet enkel een beroep te doen op de grote kennis en ervaring binnen 
deze organisatie, maar wenst de EC straks ook ten volle aansluiting te vinden bij het beproefde systeem van het 
georganiseerd sociaal overleg in ons land.

Cijfers

Een zeer recente studie (september 2020) uitgevoerd door Deloitte o.b.v. een analyse van de sociale balans 
duidt dat de ruime eventsector eind 2019 2.274 ondernemingen (werkgevers) omvat, goed voor 29.020 voltijds 
equivalenten. Het zwaartepunt daarvan ligt overduidelijk in Vlaanderen. Inzoomend op het aanvullend paritair 
comité voor de werklieden (PC 100) en het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) komt men 
globaal tot 589 ondernemingen (werkgevers) goed voor 9.052 voltijds equivalenten en een omzet van haast  
2 mia. (€ 1.805.520.000). (bijlage 6)

EVENT CONFEDERATION vzw streeft naar de oprichting van een paritair comité voor de eventsector. 
Een gemengd paritair comité - voor arbeiders én bedienden - waaronder alle ondernemingen (werkgevers) 
zouden ressorteren die in hoofdzaak binnen deze sector actief zijn, maar die momenteel ressorteren onder 
enerzijds het aanvullende paritaire comité voor de werklieden (PC 100) en anderzijds het aanvullend paritair 
comité voor de bedienden (PC 200).

WAT WILLEN WIJ ?

Aantal bedrijven Aantal VTE Omzet (Miljoen €)

2.274 29.020 5.777

589
PC 100/200

9.052
PC 100/200

1.805
PC 100/200
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Corona-crisis als katalysator

De eventsector wordt uitermate zwaar geïmpacteerd door de Corona-crisis. De overheid zocht en vond in de 
EVENT CONFEDERATION evenwel een doortastende partner voor de sector. Talloze (in)formele contacten en 
discussies op technisch niveau vonden plaats en mét resultaat: met Hilde Crevits (inzake het verlengen van het 
stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) / Alexander De Croo (inzake fiscale steunmaatregelen) / 
Denis Ducarme (inzake het opstellen en communiceren van een veiligheidsprotocol; het Covid Event Risk Model 
(CERM / Zuhal Demir) (Bijlage 7)) / Jan Jambon / Pieter De Crem / Willy Borsus & Nathalie Muylle. M.o.o. die 
contacten ontwikkelde de EC in haar schoot een sectorbrede overlegstructuur en een task force.

EC verwezenlijkingen

• Voor alle werknemers is tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk tot einde maart 2021

• Voor zaakvoerders en zelfstandigen is er overbruggingsrecht tot einde 2020 en verlengbaar
- Mogelijkheid tot verdubbeling voor okt & nov

• Voor eindklanten is er een 100% aftrekbaarheid evenementen tot eind 2020

• Voor alle bedrijven in de eventsector is er Carry Back

• Voor alle bedrijven in de eventsector is er een mogelijkheid om ‘Wederopbouw reserve’ aan te leggen in 
2021/2022/2023 om de verliezen van 2020 goed te maken.

• De werknemers kunnen van de werkgever een Evenementencheque krijgen van 300€

• Bedrijven uit de sector hebben recht op uitstel van betalingen BTW - RSZ - Vennootschapsbelasting 

• Uitbreiding Tax Shelter podiumkunsten

• Zomer 2020 > gedeeltelijke heropening van de sector door protocolnegociatie

• Vlaanderen: 
- Compensatiepremie van 3000€  & compensatiepremie bis van 2000€ 
- Vlaams Beschermingsmechanisme tot einde 2020
- Impulsfonds voor de evenementensector

• Brussel: 
- Covid-19 premie
- Extra premie tot € 9000

• Wallonië: 
- Prime d’indemnité
- Nieuwe premie in voorbereiding
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In het dossier dat BESA en FEBELUX in april 2019 samenstelden en verspreidden werd omstandig toegelicht 
waarom de eventsector nood heeft aan een eigen paritair comité. De Corona-crisis en de enorme impact ervan 
op onze sector heeft die noodzaak niet alleen versterkt, maar verplicht ons ook om ons oorspronkelijke voorstel 
verder te verfijnen. Overleg met de diverse rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken sociale partners en bevoegde 
ministers heeft ons immers geleerd dat de focus moet worden gelegd op die ondernemingen die actueel ressorteren 
onder een zgn. aanvullend paritair comité.

De eventsector mag dan in de feiten onmiskenbaar bestaan, formeel ressorteren haar ondernemingen vandaag 
onder een breed amalgaam aan paritaire comités. Het grootste deel ervan blijkt evenwel onder het toepassings-
gebied te vallen van de twee aanvullende paritaire comités, hetzij dat voor arbeiders (PC 100), hetzij dat voor 
bedienden (PC 200). Dit verhindert niet enkel dat de eventsector concreet kan worden aangesproken, maar voor-
al dat op maat van haar specifieke noden afspraken worden gemaakt en eenvormige regels worden vastgelegd. 
Hoe omvangrijk de sector ook mag zijn, binnen de aanvullende paritaire comités kunnen onmogelijk afspraken 
worden gemaakt die gericht zijn op de specifieke situatie waarin deze ondernemingen actief zijn. Of, in deze 
bijzondere tijd, helaas tijdelijk niet actief kunnen zijn.

Geheel in lijn met de wens van de sociale partners en van opeenvolgende regeringen draagt ons voorstel bij tot 
het verminderen van het aantal ondernemingen dat ressorteert onder één van de aanvullende paritaire comités. 
Bovendien opteren wij, in het streven naar harmonisatie, uitdrukkelijk voor een gemengd paritair comité waar 
m.a.w. zowel arbeiders als bedienden onder zouden ressorteren.

Een paritair comité draagt niet enkel bij tot de herkenbaarheid en specificiteit van de eventsector, het vormt ook 
het forum bij uitstek voor het maken en vastleggen van bindende afspraken met de werknemersorganisaties. 
Afspraken omtrent de binnen de sector noodzakelijke flexibiliteit, maar evenzeer over een correcte verloning 
daartoe. Afspraken over het statuut en de vergoeding van verplaatsingstijd. Afspraken over en structuren inzake 
de opleiding en zelfontplooiing van de medewerkers in deze snel evoluerende branche. Opstellen van een functie-
classificatie en overeenstemmende minimumverloning.

De eventsector kent zowel enkele grote als tal van kleine en middelgrote ondernemingen. Die diversiteit in omvang 
ten spijt worden zij in essentie geconfronteerd met eenzelfde realiteit en wie daar nog over twijfelde kwam door 
de impact van het Corona-virus allicht tot andere inzichten. Deze impact was en is inderdaad niet afhankelijk 
van de omvang van de onderneming of de aard van haar eigen activiteit, maar hangt onmiddellijk samen met de 
band tussen deze activiteit en een event.

Het uitblijven van specifieke regels voor de eventsector heeft stellig ook bijgedragen tot een verdere verzelfstan-
diging van de medewerkers binnen de sector. Het is maar de vraag of deze tendens zowel vanuit maatschappelijk 
als vanuit economisch perspectief wenselijk is.

EVENT CONFEDERATION vzw wenst de sector ondubbelzinnig te verenigen en te versterken in haar 
collectieve ambitie. De overheid vond in volle crisis in de EC een betrouwbare gesprekspartner en die rol 
wenst de EC ook binnen het sociaal overleg op te nemen. Een paritair comité vormt in haar overtuiging 
een noodzakelijke stap om via het sociaal overleg te komen tot een correct, eenvormig en aangepast 
afsprakenkader voor de eventsector. Specifieke noden vereisen immers een specifieke oplossing.

WAAROM WILLEN WIJ DAT ?
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Voorstel tot toepassingsgebied

In april 2017 kon een delegatie van BESA en FEBELUX het initiële voorstel tot de oprichting van een eigen paritair 
comité voor de eventsector toelichten bij de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Dit leidde 
o.m. tot een concreet voorstel van bevoegdheidsomschrijving. Over dit uitgewerkte voorstel gaf de FOD WASO 
op 2 maart 2018 een eerste advies (bijlage 8).

Het paritair comité is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de onder-
nemingen wiens hoofdactiviteit erin bestaat op te treden als toeleverancier of organisator van evenementen, 
of er aan mee te werken of bij betrokken te zijn.

Onder evenementen moet verstaan worden: een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk en op een publiek 
gericht is. Een evenement kan een openbaar of een besloten karakter hebben. Een evenement kan groot of 
klein zijn, terugkerend of eenmalig van aard en betalend of gratis. Voorbeelden van evenementen zijn: een 
congres, een tentoonstelling, een beurs, een conferentie, een feest, …

De werkgevers en de werknemers die op basis van de door hun onderneming verrichte activiteit ressorteren 
onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité worden uitgesloten van de bevoegdheid van dit 
paritair comité.

Deze omschrijving beperkt de bevoegdheid van het nieuw op te richten paritair comité dus bewust tot die onder- 
nemingen en hun werknemers die in hoofdzaak actief zijn bij evenementen en die actueel ressorteren onder de 
aanvullende paritaire comités.

De EVENT CONFEDERATION, waarvan actueel reeds BESA, FEBELUX en ACC deel uitmaken, vertegenwoordigt 
een substantieel deel van de ondernemingen die aan deze omschrijving beantwoorden. De hechte samenwerking 
met andere sectororganisaties zoals FMIV en BECAS kan dit enkel versterken. In de lijn hiervan en gezien de 
absolute noodzaak een eenduidig en sterk aanspreekpunt te worden zal de EC dan ook een aanvraag indienen 
om te worden erkend als representatieve werkgeversorganisatie. Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan de 
hechte samenwerking met andere, reeds erkende werkgeversorganisaties, op wiens kennis en ervaring verder 
een beroep kan en zal worden gedaan.

De Corona-crisis heeft ons geleerd dat enkel samenwerking tussen de bestaande sectororganisaties kan leiden 
tot uniforme en in de bekende crisissituatie absoluut noodzakelijke afspraken en regels. De sector heeft ook 
buiten dergelijke situaties nood aan één spreekbuis. Simultaan hebben wij moeten vaststellen dat volwaardig 
sociaal overleg een structuur vergt waarbinnen alle betrokken partijen ook formeel worden vertegenwoordigd 
door representatieve organisaties, die de eigenheid van de sector kennen en wiens inbreng noodzakelijk is voor 
het maken van correcte afspraken. Ons land kent deze structuur onder de vorm van de paritaire comités. De tijd 
is gekomen om de eventsector hierin zijn plaats te geven.

EVENT CONFEDERATION vzw zal de nodige stappen ondernemen om erkend te worden als representatieve 
werkgeversorganisatie. Dit om via overleg een rol op te nemen en gemengd paritair comité waaronder 
alle ondernemingen vallen die in hoofdzaak binnen deze sector actief zijn en die nu ressorteren onder 
enerzijds het aanvullende paritaire comité voor de werklieden (PC 100) en anderzijds het aanvullend paritair 
comité voor de bedienden (PC 200).

HOE WILLEN WIJ DAT ?
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Bijlagen:
 
1. Oprichtingsakte CONFEDERATION EVENTS 
2. Ledenlijst BESA 
3. Ledenlijst FEBELUX 
4. Ledenlijst ACC 
5. Dossier Vs 1 - ‘Duiding verzoek tot oprichting nieuw paritair comité’ BESA en FEBELUX, april 2019 
6. Studie Deloitte, september 2020 
7. CERM, opgesteld door de EVENTSECTOR CORONA TASK FORCE, juni 2020 + COC
8. Bevoegdheidsomschrijving domein (FOD Waso)
9. Studie Karel de Grote Hogeschool, december 2018 
10. Grafiek actuele Paritaire comités en NACE-codes ondernemingen eventsector, april 2020 
11.  Sectorgids (protocol) Eventsector, juni 2020 
12.  Sectorgids (protocol) Beurzensector, juli 2020 
13.  Regeerakkoord
14. PC Basisdossier

Deze bijlagen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de voorzitter van de werkgroep dossier Paritair Comité via:
juul@event-confederation.be
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