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Edito
Beste Event professional,

Naast de digitale nieuwsbrieven die je voor-
dien al kreeg, willen we nu ook op papier in je 
brievenbus zitten. Je houdt dus ons allereerste 
papieren magazine in je handen.

Met onze nieuwsbrieven, newsflashes en social 
media kanalen willen we jou en je collega’s op de 
hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in 
de dossiers waar wij binnen onze federatie mee 
bezig zijn.  
In dit magazine halen we een aantal concrete 
dossiers aan. Er ligt nog veel werk op de plank 
maar gelukkig moeten we niet alles alleen doen. 
Een heleboel heikele dossiers die voor de brede 
eventsector belangrijk zijn pakken we gezamen-
lijk aan met de andere event federaties, onder het 
adagio “Samen zijn we sterker”. 

Het afgelopen jaar bleek uiteindelijk geen 
slecht jaar voor onze sector. Corona lijkt wel een 
eeuwigheid geleden en eens de sector terug 

opgestart bleek het voor de meesten onder ons 
een rollercoaster. Toch is het opletten geblazen, 
want de coronacrisis ging ondertussen over in 
de energiecrisis. Het is dus nog afwachten wat 
2023 voor onze sector zal brengen. We hebben er 
evenwel goede hoop op dat we desondanks het 
ergste achter de rug hebben.

We wensen jou en je collega’s dan ook een mooi 
2023 toe, met even mooie projecten die ons al-
lemaal kunnen inspireren. Zoals Helen Keller het 
zo positief wist te formuleren: “Keep your face to 
the sunshine and you cannot see a shadow”.
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Dank je wel voor jouw steun!
Beste BESA lid, Event Supplier
Het afgelopen jaar was voor de meesten onder ons een rollercoaster. Nu corona wel een eeuwigheid geleden 
lijkt en de energiecrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt – hout vasthouden! – blijven we verder werken om de 
eventsector op de kaart te zetten. Als er één ding is dat we uit de crisis hebben geleerd, dan is dat immers 
het belang van ons te verenigen en met één stem te spreken. Jouw steun en lidmaatschap zijn dus cruciaal!
Je maakt als lid van BESA deel uit van de grootste beroepsfederatie van de Belgische eventbranche, met 
bijna 250 aangesloten eventbedrijven en freelancers en een uitgebreid netwerk.
Er liggen ondertussen belangrijke uitdagingen op de plank. Zo laten we binnen het AREI onze stem horen, 
als het gaat om elektrische keuringen en het probleem van de halogeenvrije kabels. Onder de koepel van 
de Event Confederation, de sector(con)federatie voor de Belgische eventbranche die ondertussen voor 
de verschillende overheden in ons land een vast aanspreekpunt voor de sector is geworden, blijven we 
dan weer samen met de andere sectorfederaties ijveren voor een eigen paritair comité dat ons toelaat 
om via het sociaal overleg afspraken te maken binnen de sector. 
We willen ook opnieuw inzetten op de omkadering en professionalisering van de sector en scherpen 
daarom ons opleidingsaanbod opnieuw aan.
Dat kunnen we allemaal enkel doen dankzij jouw steun en lidmaatschap! Nu we SAMEN met één stem 
spreken zijn we immers sterker én meer zichtbaar, en krijgen we ook meer gedaan.

We bestaan sinds 2010 en hebben in die tijd al een aantal dingen bereikt:

♦ Erkenning als werkgeversorganisatie 
♦ Erkenning als beroepsfederatie 
♦	 Sectorspecifieke	opleidingen	zoals	bvb.	VCA	
♦	 Actieve	deelname	bij	het	tot	stand	komen	van	sector-	

specifieke	wetgeving	rond	publieks	veiligheid,	covidveilige	
events	(CERM,	CIRM)	

♦	 Wetenschappelijk	onderbouwde	studies	om	onze	sector	in	
kaart	te	brengen	en	erkenning	te	vinden	bij	de	bevoegde	
overheden	

♦	 Medeoprichter	en	trekker	in	Event	Confederation	over	o.a.	het	

oprichten	van	een	eigen	paritair	comité	voor	de	eventsector
♦	 Event	security	wetgeving	in	samenwerking	met	Binnen-

landse	Zaken	dienst	Private	Veiligheid	
♦	 Overleg	met	verschillende	stakeholders	(politieke	partijen,	

de	overheid,	werkgevers-	en	werknemers	organisaties,	
collega	federaties,	...	)	

♦	 Taskforce	AREI	(Algemeen	Reglement	op	de	Elektrische	
Installaties)	binnen	de	Hoge	Raad	met	betrekking	tot	
elektrische	keuringen	bij	events	

♦	 Partner	bij	Unizo	via	Event	Confederation	

Maar we willen nog meer voor jou realiseren! We blijven werken aan de verdere professionalisering, 
samenwerking en interactie binnen de eventsector. Dit wil zeggen:

♦	 Een	nog	betere	vertegenwoordiging	bij	overheden	en	
steun	voor	al	onze	leden	o.a.	in	crisismomenten	

♦	 Duidelijkheid	in	technische	normering	en	regelgeving	bij	
evenementen

♦	 Focus	op	duurzaamheid	en	maatschappelijk	verantwoord	
ondernemen	

♦	 Samenwerking	met	zusterfederaties	in	binnen-	en	buitenland

♦	 Meer	specifieke	werkgroepen	en	interne	overlegorganen	
waarin	we	werken	rond	de	problemen	waar	jij	als	event	
supplier	mee	worstelt	(en	waarin	jij	ook	een	voortrekkers-
rol	kan	spelen)	

♦	 Een	uitgebreid	netwerk	dat	kan	worden	aangesproken	
voor	specifieke	eventgerelateerde	vragen	waar	je	graag	
antwoord	op	hebt

BESA is niet gewoon een lidkaart van een extra organisatie. Dankzij je lidgeld krijg je:

♦	 Sectorspecifieke	informatie	via	onze	website,	onze	social	
mediakanalen	en	de	BESA	Newsflashes	

♦	 Fysieke	netwerkmomenten	om	elkaar	te	ontmoeten:	 
BESA	Backstage,	Meet	the	Members,	de	Summer	Kick	Off,	
BESA	Christmas	Meeting,	...

♦	 Sectorspecifieke	opleidingen	zoals	VCA,	enz.	...	

♦	 Adviesgroepen	rond	eventgerelateerde	onderwerpen	
waarin	jij	je	zeg	kan	doen	en	waarin	je	zelf	ook	mee	kan	
werken	rond	de	thema’s	die	jij	belangrijk	vindt		

♦	 Een	adviesplatform	voor	alle	leden	
♦	 Korting	op	publiciteit	bij	online	&	offline	vakmedia	
♦	 Een	stem	in	de	algemene	vergadering.	 

Ook	jouw	stem	en	inbreng	zijn	belangrijk!



Wat doet
BESA
eigenlijk?

De Belgian Event Supplier Association - BESA 
voor de vrienden - werd door de eventleve-
ranciers zelf opgericht na de financiële crisis 
van 2008 om gezamenlijk de problemen van 
toen aan te pakken. Die missie is door de 
coronacrisis en de huidige energiecrisis op 
scherp gesteld. Samenwerken is belangrijker 
dan ooit.

Een beetje geschiedenis ...
BESA werd opgericht door eventleveranciers 
die na de financiële crisis van 2008 gecon-
fronteerd werden met problemen waarvoor 
ze geen oplossing vonden: een onvoldoende 
en onduidelijke sociale regelgeving, een 
gebrek aan kwaliteitsnormen en - labels, een 
gebrekkige omkadering op vlak van opleidin-
gen, nieuwe Europese wetgeving, enz. ... Bij 
een aantal bedrijven groeide het besef dat ze 
eigenlijk allemaal kampten met dezelfde pro-
blemen en dus ook beter zouden samenwer-
ken om die problemen aan te pakken. Uit die 
samenwerking ontstond in 2009 ESA en in 2010 
werd BESA aan de eventsector voorgesteld.

De missie van de toen opgerichte federatie is 
nog steeds actueel: 
− een maximale professionalisering van de 

sector nastreven, met daaraan gekoppeld 
een kwaliteitslabel en een eigen paritair 
comité, 

− de leveranciers uit de sector - klein en 
groot - vertegenwoordigen en hun belangen 
verdedigen

− communicatie en contact tussen de event-
bedrijven onderling bevorderen.

We zijn er ook voor jou!
Wij zijn er voor alle leveranciers van de 
eventsector. Ondertussen zijn er meer dan 250 
bedrijven aangesloten, uit heel uiteenlopen-
de branches: AV-bedrijven, tentenbouwers, 
eventlocaties, security, hospitality, artiesten-
bureau’s, presentatoren, enz. .... Ook freelan-
cers en payrollers maken deel uit van onze 
uitgebreide familie. Iedereen die diensten en 
materialen levert voor events in de brede zin 
van het woord is welkom.

Samen sterk
Tijdens de coronacrisis was vooral het tweede 

punt van onze missie heel erg belangrijk. Dat 
is de reden waarom BESA zonder aarzelen mee 
aan de wieg stond van de Event Confederation, 
die nu in de Wetstraat het aanspreekpunt voor 
de sector is geworden. Daar boksen we einde-
lijk op onze gewicht!

Onder de koepel van de Event Confederation 
werken we samen met de andere sectorfede-
raties aan thema’s die relevant zijn voor de 
brede eventsector. Zo verhuisde het dossier 
van het Paritair Comité, dat in de schoot van 
BESA werd opgestart, naar een werkgroep binnen 
de Event Confederation. Ook voor andere 
thema’s die breder gaan dan enkel de event-
leveranciers, zoals duurzaamheid, innovatie, 
menselijk kapitaal en de aantrekkelijkheid van 

de sector als werkgevers - niet toevallig de 
thema’s van Echo23 - werken we beter samen. 

Behalve de Event Confederation zijn we ook lid 
van UNIZO. We maken dankbaar gebruik van 
hun kennisbank voor thema’s die onze sector 
overstijgen, zoals de energiecrisis. En we 
praten ook met internationale federaties zoals 
Pearle* - Live Performance Europe, een soort 
van Event Confederation op Europees niveau.

Toch zijn er ook dingen waar we als event-
leveranciers liefst zelf mee aan de slag gaan, 
gewoon omdat ze voor ons als leveranciers 
relevanter zijn. Zo zetelt BESA in de werkgroep 
AREI van de FOD Economie, naast giganten als 
Electrabel en de NMBS. Daar liggen een aantal 
dossiers op de plank die voor onze sector 
moeilijk verteerbaar zijn en waar we ons voluit 
in de strijd gooien als spreekbuis van de 
technische leveranciers in de sector.

BESA heeft ook een rechtstreekse lijn met de 
FOD Binnenlandse Zaken en kon zo mee haar 
stempel drukken op de Wet op de Private 
Veilig heid. Zo werden niet alleen de grote 
spelers maar ook de kleinere securitybedrijven 
die in de eventsector werken gehoord. 

Het gaat soms niet zo snel als we wel zouden 
willen, niet alleen omwille van de traagheid 
van het politieke werk, maar ook omdat we 
binnen BESA met een heel klein team werken. 
Bovendien is dat nog steeds vrijwillig en 
onbezoldigd, naast de drukke eventjob die 
we allemaal ook nog hebben. Dat maakt het 
soms moeilijk want er is veel werk te doen. 
We kunnen extra helpende handen dus zeker 
goed gebruiken!

Wil je meewerken binnen BESA, geef dan 
zeker een seintje via +32 (0)3 330 1001 of 
welcome@b-esa.be.
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Het veiligheidspaspoort: 
meer dan 
veiligheid 
alleen

Afspraak in Barcelona
voor ISE2023

Het veiligheidspaspoort laat opdrachtgevers 
toe om de deskundigheid van werknemers op 
het werkterrein of aan de poort te controleren. 
Het wordt beschouwd als een handige tool 
waarmee kan gecontroleerd worden of de crew 
de noodzakelijke opleidingen en instructies 
heeft gevolgd. Binnen het VCA/VCO/VCU- 
systeem speelt het dan ook een belangrijke 
rol. Het werken met veiligheidspaspoorten is 
niet verplicht, maar wordt wel sterk aange-
moedigd. Het systeem bestaat ondertussen al 
meer dan twintig jaar. Toch blijkt het in onze 
sector nog niet echt gekend.

Het veiligheidspaspoort is, net als een gewoon 
paspoort, een persoonlijk document waarin 
alle relevante informatie van de paspoort-
houder zijn vastgelegd. Daarmee kunnen 
medewerkers bewijzen dat ze de juiste trainingen 
hebben gevolgd, de correcte certificaten 
hebben en dat ze veilig kunnen werken. Het 
gaat in het geval van een veiligheidspaspoort 
dan om veiligheidsopleidingen, EHBO-cursussen 
en specifieke vakbekwaamheden zoals 
certificering voor heftrucks en hoogwerkers. 
Naast opleidingen en certificaten vind je er 
ook andere relevante informatie op zoals 
medische onderzoeken of vaccinaties. 
Uiteraard is de werknemer niet verplicht om 
gegevens over zijn medische achtergrond te 
delen met zijn werkgever. Die informatie wordt 

dan ook op vrijwillige basis gedeeld. 

Veiligheidspaspoorten zijn te koop via dezelfde 
instellingen waar je ook je VCA certificaat kan 
halen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor - 
werkgever én werknemer - dat het op de juiste 
manier wordt ingevuld en dat de meegegeven 
informatie correct en up to date is.

Het veiligheidspaspoort is drietalig (Engels, 
Nederlands en Frans) en is geldig in België 
en Nederland. Er wordt momenteel geijverd 
voor een uitrol van dit systeem in de rest van 
Europa, zodat het veiligheidspaspoort in heel 
Europa geldig zou worden. Op die manier 
wordt het voor eventleveranciers die inter-
nationaal werken gemakkelijker om de juiste 
beroepsbekwaamheid en certificatie van hun 
personeel aan te tonen.

In 2023 kan je via BESA je VCA, BA4 of BA5
attest halen. Daarmee is je veiligheid-
paspoort weer helemaal up-to-date.
Meer informatie hierover volgt. Hou onze
website in de gaten voor meer details over
de opleidingen en cursussen die we dit
jaar organiseren.

Afspraak in januari voor ISE2023, de toonaangevende AV-  
en systeemintegratiebeurs met vier dagen van inspirerende 
conferenties en showcases van innovatieve technologie.  
Ook onze sector komt er ruimschoots aan zijn trekken.

Van 31 januari tot 3 februari komen eventtech 
geeks aan hun trekken op deze wereldver-
maarde expo voor AV oplossingen en systeem-
integraties (Integrated Systems Europe, de 
naam zegt het al) waar de laatste snufjes qua 
eventtechnologie worden voorgesteld.

Met niet minder dan 892 exposanten is ISE2023 
al 30% groter dan vorig jaar. Met namen als 
Absen, Adam Hall Group, Area Four, ARRI, 
Blackmagic Design, Barco, Christie, Crestron, 
Elation Professional Europe, Equipson, Google, 
KNX, Lang, LG, Logitech, MA Lighting, Panasonic, 
Samsung, Shure, Sony en vele anderen belooft 
het een interessante editie te worden, met 
een schat aan nieuwe technologie en dat 

niet alleen voor de grote festivals en andere 
publieksevenementen. Je vindt er de nieuwste 
trends inzake motion tracking, videomapping, 
holografie, audio, rigging, enz. ... Alles wat 
nodig is om van een evenement een wow 
beleving te maken. 

De expo werkt met 7 technologieclusters 
waarvan Audio en Lighting & Staging (beide in 
Hal 7) voor onze sector misschien het meest 
relevant zijn, met Content Creation & Content 
Production en Digital Signage & DOOH (beide 
in Hal 6) als runner up. 

Een overzicht van alle clusters vind je hier:  
https://www.iseurope.org/technology-zones/

Registreren voor deze beurs kan je op de website https://www.iseurope.org/
Via onze partner Eventplanner is je ticket zelfs gratis:
https://www.eventplanner.be/nieuws/10658_maak-je-klaar-voor-ise-2023-gratis-tickets.html

Photo by BESACC-VCA
Photo by www.iseurope.org

Naast vakkennis en ervaring is veiligheid een uiterst belangrijk aspect van ons werk. Je wil 
als eventleverancier natuurlijk dat er op een veilige manier kan worden gewerkt tijdens de 
montage en demontage van een event. Je klanten verwachten dan ook van jou dat je personeel 
correct is gecertificeerd. Daarom werd in 1998 het veiligheidspaspoort in het leven geroepen.
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Schrijf je in voor Echo23,
mét BESA 
korting!

De nieuwe datum voor Echo, het gloednieuwe jaarlijkse event van de Event Confederation voor 
de Belgische eventsector, is gekend. Zet alvast 7 februari 2023 in je agenda! We willen ook zoveel 
mogelijk leveranciers mee rond de tafel en betalen dus graag een deel van jouw ticket terug.

Het was geweldig om te zien dat onze sector 
de laatste maanden opnieuw volop aan de 
bak kon, zozeer zelfs dat de Event Confedera-
tion ervoor koos om Echo22 - de eerste editie 
van de jaarlijkse conferentie voor alle event 
professionals in België - uit te stellen naar een 
latere datum zodat meer van ons aanwezig 
konden zijn. Die datum is nu gekend!

Kom op dinsdag 7 februari 2023 naar
Echo23, ons gloednieuw jaarlijks congres
voor alle eventprofessionals in België die
vooruit willen en de toekomst in eigen
handen willen nemen.

Op 7 februari 2023 ben je van 09:00 tot 18:00 
uur welkom in Vestar in Antwerpen, een 
ultramoderne en duurzame locatie, voor een 
inspirerende dag met meer dan 30 ongeloof-
lijke sprekers over drie thema’s die van groot 
belang zijn voor onze industrie: duurzaamheid, 
innovatie en menselijk kapitaal.

Let’s shape the future together
Het doel van Echo23 is om een positieve 
impact te creëren die nog lang zal nazinderen 
in onze branche. Als de verenigende kracht 
van onze sector in België wil de Event 
Confederation samen met jou de toekomst 
vormgeven. Echo23 biedt een unieke kans om 
aan te sluiten bij afgevaardigden uit alle 
hoeken van onze industrie - leveranciers, 

organisatoren, eventbureau’s, werknemers en 
freelancers uit het noorden en zuiden van het 
land - voor een inspirerende dag met 
hoogwaardige keynotes, netwerken met 
collega’s, het uitwisselen van ideeën en 
ervaringen, en leren van elkaar. Zo werken we 
allemaal samen aan een sterkere eventsector 
in België.

Vinger aan de pols van verandering
Elke editie van Echo zal zich richten op thema’s 
die van essentieel belang zijn voor onze 
industrie en haar toekomst. Voor Echo23 zijn 
dat de hot topics duurzaamheid, innovatie 
en menselijk kapitaal. Tal van sprekers uit 
binnen- en buitenland belichten deze thema’s 
vanuit verschillende perspectieven en delen 
strategieën met jou om ze aan te pakken.

Bijna alle eerder aangekondigde sprekers 
en enkele nieuwe, waaronder Zuhal Demir 
(Vlaams minister van Toerisme) en Philippe 
Close (burgemeester van Brussel), komen 
aan het woord. Onze gasten spreken elk in 
hun moedertaal en er wordt FR/NL vertaling 
voorzien. Een overzicht van de sprekers vind je 
op www.echo23.be. 

Registreren mét BESA korting!
We vinden het erg belangrijk om als leveran-
ciers mee na te denken over de thema’s van 
het event omdat het drie thema’s zijn waar 

Vanaf 1 januari 2023 mogen flexi-jobs ook in onze sector voor bedrijven werkzaam in PC304.  
Via de Hoge Raad ijveren we voor een andere manier van toekennen zodat ook bedrijven buiten 
PC304 gebruik kunnen maken van het systeem.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het systeem van de 
flexi-jobs uitgebreid naar de eventsector. Flexi-
jobs zijn vanaf dan mogelijk voor bedrijven die 
werken binnen het paritair comité 304 
(Podiumkunsten) of binnen het eigen paritair 
comité voor de eventsector. Dat eigen paritair 
comité is echter nog in oprichting en is er dus 
nog niet.

Gezien de complexiteit van onze sector - daar 
zijn we weer - zitten onze bedrijven verspreid 
over een heleboel andere paritaire comités 
dan het PC 304. Zij komen dus niet in aanmerking 
om gebruik te maken van het flexi-jobsysteem. 
Veel van onze bedrijven blijven dan ook op 
hun honger zitten, terwijl de uitbreiding van 
deze maatregel net voor hen bedoeld was.  
Dat lijkt ons niet fair en correct.

We hebben daarom bij de Hoge Raad voor 
de Zelfstandigen en de KMO’s samen met 
Deloitte een voorstel ingediend om gebruik 
te maken van NACE-codes voor het toelaten 

van flexi-jobs zolang er geen eigen PC voor de 
eventsector is. Deze tijdelijke maatregel zou 
ervoor zorgen dat de hele eventsector gebruik 
kan maken van het systeem, ook de bedrijven 
die nu aangesloten zijn bij een ander paritair 
comité, uiteraard voor zover zij werken onder 
de NACE-codes die overeenkomen met de 
activiteiten van de eventsector.

We hopen dat we op deze manier snel een 
antwoord kunnen bieden aan de vele bedrijven 
in onze sector die graag flexi-jobbers willen 
inzetten, maar dat niet kunnen omdat ze niet 
onder PC304 werken.

we als toeleveranciers van de eventsector ook 
zelf de impact van voelen en waar we dus ook 
graag een eigen zeg in hebben. 

Daarom betalen we je, als lid van BESA,
graag 50 EURO van de prijs van je 
ticket terug!

We hopen jullie dus in groten getale te zien 
tijdens Echo23. Het wordt een inspirerende 
dag met kwalitatieve sessies, netwerken met 

collega’s, uitwisselen van ideeën en ervaringen, 
en leren van elkaar.

Schrijf je in via www.echo23.be!
Had je al een ticket voor Echo22 gekocht?  
Dan blijft dat ticket ook geldig voor Echo23.  
Je krijgt binnenkort nog een mail met 
praktische info en de factuur.  
Kan je toch niet aanwezig zijn op  
7 februari, stuur dan een mailtje  
naar stijn@event-confederation.be.

Flexi-jobs voor de eventsector:  
ik zit niet in PC304, wat nu?
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Wet ter verbetering van  
de binnenlucht kwaliteit  
gepubliceerd
Vanaf 10 december is een nieuwe wet over de 
binnenluchtkwaliteit van kracht met als doel 
de kwaliteit van de lucht in gesloten plaatsen 
die publiek toegankelijk zijn te verbeteren en 
daarmee ook de gezondheid van iedereen die 
deze ruimten bezoekt.

De nieuwe wet wil de aanwezigheid van 
verontreinigende stoffen in de binnenlucht 
beperken, waaronder ook virussen. Ze is daarom 
een belangrijk instrument om de gevolgen 
van toekomstige respiratoire pandemieën 
te beperken en om de bescherming van de 
volksgezondheid te versterken.

De wet legt het kader vast, maar de details 
moeten nog verder worden uitgewerkt via 
specifieke koninklijke besluiten. De toepas-
sing van de wet legt dus geen onmiddellijke 
verplichtingen op voor de betrokken sectoren 
waaronder ook die van ons (horeca, sport, 
evenementensector en nachtleven, met inbe-
grip van culture gelegenheden en bioscopen).

De belangrijkste principes van de wet
De wet streeft volgende doelstellingen na:
- Indicatieve en niet-bindende referentie-

niveaus voor binnenluchtkwaliteit vastleggen
- De uitbaters aanmoedigen om rekening te 

houden met de bestaande luchtkwaliteit in 
hun gebouwen en deze te verbeteren door 
een risicoanalyse en een actieplan uit te 
werken.

- Transparantie verzekeren tegenover het 
publiek dat een etablissement bezoekt 
over de binnenluchtkwaliteit die ze mogen 
verwachten, door invoering van een certifi-
cerings- en labellingsysteem.

- Een platform voor binnenluchtkwaliteit 
creëren over de kwaliteit van binnenlucht 

dat de betrokken sectoren, de overheid, de 
wetenschappelijke wereld en fabrikanten 
en installateurs van ventilatie- en luchtzui-
veringsapparatuur en luchtkwaliteitsmeters 
samenbrengt. Dit platform werd op 12 
oktober van dit jaar gelanceerd.

De wet stelt dus twee referentieniveaus voor 
goede luchtkwaliteit vast. Deze zijn indicatief 
en niet-bindend.

Niveau A, gekenmerkt door:
- een minimum ventilatie- en/of zuiverings-

debiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, 
waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige 
persoon verse buitenlucht is 

Of
- de CO2-concentratie in de lokalen is lager 

dan 900 ppm

Niveau B, gekenmerkt door:
- een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u 

per aanwezige persoon 
Of
- de CO2-concentratie in de lokalen is lager 

dan 1200 ppm

Ter herinnering: hoe hoger de ventilatie-
debieten, hoe hoger de luchtuitwisseling en 
dus hoe lager de concentraties van virussen 
en andere verontreinigende stoffen in de 
ruimte. De meting van de CO2-concentratie in 
de lucht is op haar beurt een indicator voor 
de mate van luchtverversing in de ruimte.

Wat wordt er verplicht?
Vanaf 10 december 2023, is het verplicht:
- een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken, en
- een risicoanalyse en een actieplan te ont-

wikkelen en beschikbaar te stellen.

Vanaf 1 januari 2025, is het verplicht:
- een certificering aan te vragen;
- zodra de certificatie verkregen is, het toege-

kende label te afficheren;

- de plaats te blijven uitbaten met dezelfde 
of minstens gelijkwaardige toestellen als op 
het moment van het behalen van het label.

Hoe we het werk in onze sector graag georganiseerd zouden zien? Dat horen we graag van onze 
leden. Jouw inbreng en die van je HR-manager is nog altijd meer dan welkom!

We staan ondertussen alweer een beetje 
dichter bijeen eigen paritair comité voor de 
eventsector. Samen met de andere federaties 
die aangesloten zijn bij de Event Confede-
ration bekijken we momenteel hoe wij als 
werkgeversorganisatie het werk in onze sector 
graag zouden organiseren. Het is immers de 
bedoeling dat we tot een gezamenlijk voorstel 
komen dat kan worden gedragen door iederéén, 
dus niet alleen de werkgevers onder ons maar 
ook de werknemers en iedereen die in de sector 
zijn handen uit de mouwen steekt.

We zijn met BESA ondertussen bezig met deze 
oefening. Het spreekt voor zich dat niet alles 
zomaar kan en mag, en dat willen we ook niet. 
We willen immers ijveren voor een veilige 
en fijne sector waarin het fijn werken is voor 
iedereen. We bekijken ook de manier waarop 

het werk wordt georganiseerd in aanleunende 
federaties, zoals die van de podiumkunsten, 
om te zien of er dingen zijn die we misschien 
kunnen overnemen. Of juist niet. Dankzij 
Deloitte is er al heel wat voorbereidend werk 
verricht, maar we moeten de puzzel natuurlijk 
wel zelf leggen en dat gaat uiteraard niet over 
één nacht ijs. 

We willen dus graag meer overleg met jullie, 
de leveranciers uit de sector, zodat we jullie 
verzuchtingen maximaal kunnen meenemen 
in ons voorstel. We kunnen jouw hulp en die 
van jouw HR-manager zeer goed gebruiken! 
Aarzel zeker niet om je aan te sluiten bij een 
volgende overlegmoment om jouw inzichten en 
input mee te geven, of om je HR-manager af te 
vaardigen. Een seintje aan Juul (juul@b-esa.be) 
volstaat.

Traag maar gestaag: 
dossier Paritair Comité

Meer informatie:
Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten 
plaatsen die publiek toegankelijk zijn: https://www.health.belgium.be/nl/wet-van-6-november 
-2022-betreffende-de-verbetering-van-de-binnenluchtkwaliteit-gesloten-plaatsen-die

Meer informatie over deze nieuwe wetgeving: https://www.health.belgium.be/nl/naar-een 
-wettelijk-kader-voor-binnenluchtkwaliteit

Meer informatie over de binnenluchtkwaliteit: https://www.health.belgium.be/nl/je-kan-
niet-zonder-ademen

10 11

Photo by Dan Stephens on Unsplash

Image by rawpixel.com
on Freepik

JANUARI 2023BESA MAGAZINE



In onze sector wordt wel eens gewerkt met uitzendkrachten en dagcontracten. Die praktijk wordt 
vanaf januari 2023 strenger gereguleerd om misbruik te voorkomen.

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzend-
arbeid zijn arbeidsovereenkomsten bij 
een zelfde bedrijf die een looptijd van 24 uur 
niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk 
opvolgen of waar hooguit een feestdag of een 
weekend tussenzit, bijvoorbeeld een contract 
voor maandag en een tweede contract voor 
dinsdag, of een contract voor vrijdag en een 
tweede contract voor maandag (als er in het 
bedrijf niet gewerkt wordt in het weekend).

De Nationale Arbeidsraad (NAR) gaf als inter - 
professioneel paritair orgaan eerder al het 
advies aan de regering om de praktijk van 

opeenvolgende dagcontracten terug te 
schroeven. In sommige ondernemingen wordt 
het systeem immers oneigenlijk gebruikt om 
uitzendkrachten telkens hernieuwde dagcon-
tracten te geven in plaats van een contract van 
langere duur.

Je mag slechts gebruik maken van dagcontracten 
die op elkaar aansluiten als je kan bewijzen 
dat die flexibiliteit echt nodig is. Je moet dus 
kunnen aantonen dat het werkvolume in je 
onderneming grotendeels afhangt van externe 
factoren, sterk schommelt (bijvoorbeeld 
catering), of dat de aard van het uit te voeren 

werk verantwoordt waarom gebruik wordt 
gemaakt van opeenvolgende dagcontracten 
voor uitzendarbeid. Als er geen geen gegronde 
en duidelijk aantoonbare reden voor is, mag je 
eenzelfde uitzendkracht geen opeenvolgende 
dagcontracten geven.

Voor alle duidelijkheid: contracten van pay-
rollers waarin in één contract verschillende 
opeenvolgende dagen staan, zijn geen enkel 
probleem. Het gaat hier immers om contracten 
met een duurtijd van meerdere dagen. Dat is 
meteen ook de oplossing als je een uitzend-
kracht meerdere opeenvolgende dagen wil 
kunnen inzetten.

Om de flexibiliteit van het werken met dag-
contracten te behouden maar misbruik van 
het systeem sterk af te remmen, werd door 
de NAR geadviseerd om ondernemingen die 
de regels rond opeenvolgende dagcontracten 
misbruiken financieel te sanctioneren. Zodra 
dit advies wordt omgezet in wetgeving, zullen 
bedrijven die onrechtmatig gebruik maken van 
opeenvolgende dagcontracten fikse boetes 

riskeren. De sanctie zou de vorm aannemen 
van een extra bijdrage te innen door de RSZ.
Per semester zou je recht hebben om eenzelf-
de uitzendkracht maximum 39 opeenvolgende 
dagcontracten te geven, mits je aan boven-
vermelde voorwaarden voldoet. Indien je deze 
grens overschrijdt, riskeer je een progressieve 
boete per uitzendkracht die kan oplopen van 
400 euro tot meer dan 4000 euro (bij meer 
dan 100 opeenvolgende dagcontracten). Slechts 
indien de nood aan flexibiliteit bewezen kan 
worden, bestaat de mogelijkheid het bedrag 
nadien terug te vorderen. De Commissie van 
Goede Diensten zal de RSZ adviseren over de 
al dan niet terugbetaling van de bijdrage.

De maatregel zou in werking moeten treden 
op 1 januari 2023. Voorlopig gaat het nog om 
een unaniem advies van de NAR, maar er 
wordt verwacht dat dit op korte termijn zal 
omgezet worden in wetgeving. 

Het volledige advies van de NAR kan je hier 
nalezen: https://cnt-nar.be/sites/default/
files/documents/nl/advies-2310_0.pdf

We praten momenteel met Pearle * - Live Performance Europe, de Europese Federatie van Muziek- 
en Live Performance-organisaties. Wat de Event Confederation doet op Belgisch niveau, doet 
Pearle * op Europees niveau.

De wereld, mijn dorp. Dat geldt ook voor de 
eventsector. Belgische eventbedrijven doen 
het goed in het buitenland. We draaien mee 
op modeshows in Parijs en Milaan, we zitten 
achter grote corporate shows en congressen 
overal in Europa, we bouwen podia overal ter 
wereld, enz. ... Die internationale context wordt 
dus steeds belangrijker.
Daar zijn we bij BESA niet blind voor. Daarom 
praten we momenteel met Pearle * - Live 

Performance Europe, een internationale 
non-profit organisatie die op Europees niveau 
de belangen van werkgeversorganisaties in de 
live performance sector behartigt.

De Performing Arts Employers Association 
League Europe werd opgericht in 1991 en is de 
Europese Federatie van Muziek- en Live 
Performance-organisaties. Ze telt verschillende 
Europese spelers uit de muziekindustrie, de 

podiumkunsten en de live entertainment in 
haar rangen waaronder ook al een aantal 
Belgische bedrijven zoals bijvoorbeeld het 
Sportpaleis. Via de aangesloten federaties en 
andere organisaties vertegenwoordigt Pearle * 
zo meer dan 10.000 theaters, concertzalen, 
productiebedrijven, orkesten, opera’s, 
ballet- en dansgezelschappen, festivals, 
promotors en andere professionele organisa-
ties in de live industrie in Europa. 

Pearle * is de gesprekspartner bij uitstek 
als het gaat om Europese en internationale 
regelgevingskwesties die van invloed zijn op de 
dagelijkse activiteiten van de live industrie. Wat 
de Event Confederation doet op Belgisch niveau, 
doet Pearle * op Europees niveau. Ook voor BESA 
is Pearle * dus een interessante gesprekspartner.

Meer informatie over Pearle * - Live Perfor-
mance Europe vind je op hun website en op 
hun Facebook-pagina:
https://www.pearle.eu/
https://www.facebook.com/PearleEurope/

Verstrengde regelgeving 
rond opeenvolgende
dagcontracten

Pearle, de Europese stem  
van de live industrie
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Wist je dat BESA zetelt in de werkgroep AREI van de FOD Economie? In deze werkgroep wordt het 
algemeen reglement op elektrische installaties vastgelegd. Zo zorgen we mee voor de veiligheid 
op het terrein. Zelfkeuring en het probleem van de halogeenvrije kabels zijn twee concrete  
dossiers waar we momenteel aan trekken.

Electriciteit zorgt altijd voor potentiële risico’s, 
zowel voor de gebruikers van elektrische 
installaties als voor de crew die ze plaatst. 
Dat is in de eventsector niet anders. Daarom 
zijn elektrische installaties onderworpen aan 
strikte reglementen en controles.

De voornaamste algemene wettelijke voor-
schriften inzake elektrische installaties vind je 
terug in het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties (AREI). Dat algemeen reglement werd 
ingevoerd op 10 maart 1981 en is dus van 
toepassing op alle elektrische installaties die 
na die datum in werking werden gesteld.

Het AREI geeft een reeks beschermingsmaatre-
gelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat 
voorschriften met betrekking tot de keuze en het 
gebruik van elektrische leidingen, machines en 
apparaten. In het reglement worden de maat-
regelen uiteengezet die verplicht moeten worden 
nageleefd, zoals bijvoorbeeld een technische 
keuring van de installatie na oplevering.

Dat geldt ook voor tijdelijke installaties op 
events. Elektriciteit hoort bij elk evenement, 
met een tijdelijke elektrische installatie die 
aan de stroombehoeften van het evenement 
in kwestie moet voldoen én die veilig moet 
zijn. Die veiligheid is voor ons zeer belangrijk. 
Maar een tijdelijke installatie - wat een event 
de facto is - is niet hetzelfde als een perma-
nente installatie. Laat ons het uitleggen met een 
riggingvoorbeeld. In principe moeten motoren 
in België elke drie maanden binnengebracht 
worden ter keuring. Maar wat doe je dan 
als die motoren niet gewoon in een theater 
hangen maar meegaan op de Europese tour-
nee van een band en zeven maanden in het 
buitenland zijn, waar dergelijke keuring niet 
verplicht is? De context van de eventsector 
met zijn tijdelijke installaties is dus helemaal 
anders dan het geval is bij vaste installaties. 
Dat geldt ook voor elektrische installaties.

Vandaar dat BESA zetelt in de werkgroep AREI 
van de FOD Economie. In deze werkgroep 

wordt de inhoud van het AREI en eventuele 
aanpassingen besproken. Zo werd op 8 
september 2019 een nieuw AREI ingevoerd dat 
van toepassing is sinds 1 juni 2020. Het nieuwe 
AREI bestaat uit drie delen of ‘boeken’ die elk 
een installatieniveau en de reglementaire 
veiligheidsvereisten voor dat soort installaties 
bespreekt:

- Boek 1: elektrische installaties op laag-
spanning en op zeer lage spanning

- Boek 2: elektrische installaties op hoog-
spanning

- Boek 3: installaties voor transmissie en 
distributie van elektrische energie

Twee heikele eventdossiers
In dat nieuwe AREI zijn twee dossiers voor ons 
zeer belangrijk. Een eerste dossier gaat over 
de keuringsattesten voor elektrische installa-
ties. Zoals reeds gezegd is die keuring in België 
verplicht en door een erkend en onafhankelijk 
keuringsorganisme uit te voeren. In de praktijk 
gebeurt dat soms helemaal niet, soms snel 
tesamen met de technische keuring van de 
geplaatste podium- of andere structuren.
 
BESA is ervan overtuigd dat een continue op-
volging van de tijdelijke elektrische installaties 
door onze eigen bedrijven veiliger is dan de 
momentopname die de keuring nu is. Daarom 
ijveren we binnen de werkgroep AREI voor 
zelfkeuring, zoals dat ook in de ons omliggende 
landen het geval is. In Nederland wordt de 
elektrische installatie gekeurd door de firma 
die ze plaatst en die ook verantwoordelijk 
is. Natuurlijk gebeurt die keuring niet door 
eender wie, maar door mensen die minstens 
een opleiding electriciteit hebben gehad en 
gecertifieerd zijn. Op dit moment kan elke bedrijf 
erkend worden als keuringsorganisme, als 
het voldoet aan de eisen die gesteld worden 
door de FOD Economie. De eventbedrijven die 
elektrische installaties plaatsen voldoen in 
principe zelf ook aan deze eisen.

Een tweede heikel dossier is dat van de halo-
geenvrije kabels. Sinds het nieuwe AREI van 
kracht is, zijn kabels waarin halogeen verwerkt 

zit verboden. Daar is zeker iets voor te zeggen 
want halogenen zoals chloor, fluor of broom 
die vrijkomen bij een eventuele brand zijn 
ronduit gevaarlijk. Daarom zijn halogeenvrije 
kabels nu verplicht.

Voor onze AV-bedrijven en de rental companies 
is dat evenwel een groot probleem. Het zal je 
maar overkomen dat je technische installatie 
door het keuringsorganisme wordt afgekeurd 
omdat de kabels niet halogeenvrij zijn (true 
story)! Zij zitten op een berg kabels die nu in 
principe de vuilnisbak in moeten. Niet alleen 
vergt het meteen een serieuze investering 
om alle cablage te vervangen - niet zo’n fijne 
boodschap na corona en met de energiecrisis 
in full swing - bovendien zijn bepaalde in de 
eventsector veel gebruikte kabels nog niet 
leverbaar. Daarom vragen wij binnen de werk-
groep AREI een overgangsperiode waarin de 
oude kabels nog gebruikt kunnen worden.  
Op dit moment is dat een grote grijze zone.

Zoals je dus kan zien zijn de twee zitjes die 
BESA in de werkgroep AREI heeft geen luxe, 
zeker niet als je ziet wie de gesprekspart-
ners zijn binnen deze werkgroep. Bedrijven 
als Electrabel of de NMBS staan niet stil bij 
de specificiteit van onze sector. We kunnen 
hier echter wel versterking bij gebruiken! Is 
eletriciteit jouw dada, dan is één van die zitjes 
misschien wel iets voor jou.

Meer informatie:
- Meer informatie over het AREI: https://

werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-
het-werk/arbeidsplaatsen/elektrische-in-
stallaties-en-arei

- Meer informatie over de controle en keu-
ring van elektrische installaties (met o.a. 
een lijst van onafhankelijke erkende con-
troleorganismen): https://economie.fgov.
be/nl/themas/energie/energiebronnen/
elektriciteit/veiligheid-en-controle-van
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Partnerformules Ledenvoordelen 2023
Onze leden hebben nood aan diensten, voorzieningen, advies… en u wenst een zeer specifieke en 
kwalitatieve doelgroep te bereiken: word onze sponsor/partner!

Er bestaan basisformules, maar wij kunnen ook een pakket “op maat” voorbereiden, in functie 
van uw wensen, doelstellingen en budgetten. Dit zal echter niets afdoen aan onze motivatie en 
ons dynamisme om uw R.O.I. een boost te geven. Zoals al onze leden, zullen wij u vragen om een 
gedragscode te respecteren en een partnership voor te stellen dat overeenkomt met onze waar-
den en onze noden. Dit is de basis voor een win-win relatie op lange termijn.

Platinum Sponsor: € 8.900,- ex. BTW/jaar - 1 exclusieve Platinum Sponsor

Volledig	pakket	visibility	en	gepersonaliseerde	publiciteit	op	website	en	brochures,	mailings	naar	contacten,	
visibility	op	beurzen,	...
•	 3	gepersonaliseerde	e-mailcampagnes	naar	4.890	event	
contacten	(leveranciers,	agentschappen,	adverteerders)

•	 Hoofdsponsor	banner	op	homepage	+	link	naar	website
•	 Logo	+	naam	op	alle	communicatie	en	brochures
•	 Gratis	publicatie	van	al	jouw	vacatures	op	de	BESA	website
•	 1	infosessie	per	jaar,	niet-commercieel	maar	informatief

•	 “Supported	by”	logo	in	driemaandelijkse	digitale	nieuwsbrief	
verstuurd	naar	3.420	event	professionals	in	België

•	 1	artikel	per	jaar	in	driemaandelijkse	digitale	nieuwsbrief	
verstuurd	naar	3.420	event	professionals	in	België

•	 Jouw	zichtbaarheid	als	BESA	partner	op	eventbeurzen
•	 Gratis	aanwezigheid	voor	5	personen	op	alle	BESA	evenementen

 
Gold Sponsor: € 4.500,- ex. BTW/jaar

Uitgebreid	pakket	visibility	op	website,	mailings	naar	contacten,	visibility	op	beurzen,	...
•	 1	gepersonaliseerde	e-mail	campagne	naar	4.890	event	
contacten	(leveranciers,	agentschappen,	adverteerders)

•	 Partner	banner	op	homepage	+	link	naar	website
•	 Logo	op	alle	communicatie	en	brochures

•	 Gratis	publicatie	van	5	vacatures	per	jaar	op	de	BESA	website
•	 1	infosessie	per	jaar,	niet-commercieel	maar	informatief
•	 Jouw	documentatie	op	lokale	event	beurzen
•	 Gratis	aanwezigheid	voor	2	personen	op	alle	BESA	evenementen

 
Silver Sponsor: € 1.450,- ex. BTW/jaar

Sponsorpakket	met	visibility	op	website,	visibility	op	beurzen,	...
•	 Partner	banner	op	homepage	+	link	naar	website
•	 Gratis	publicatie	van	5	vacatures	per	jaar	op	de	BESA	website

•	 Jouw	documentatie	op	lokale	eventbeurzen
•	 Gratis	aanwezigheid	voor	2	personen	op	alle	BESA	evenementen

*	 Freelance	membership	is	enkel	van	toepassing	bij	een	jaaromzet	<	150.000€	en	facturatie	van	tijd/diensten	en	niet	van	goederen.
∞	 Stuur	een	mailtje	naar	petra@b-esa.be:	om	de	speciale	BESA	kortingscode	te	ontvangen	/	om	de	link	te	ontvangen	waarmee	je	een	afspraak	kan	inplannen.
°	 Ref.	standaardprijzen	&	niet	cumuleerbaar	met	andere	kortingen.		|		◊	De	BESA	prijs	is	±	50%	korting	op	de	basisprijs.

De	bijdrage	is	exclusief	btw,	 
op	jaarbasis	en	volledig aftrekbaar.

FREELANCE 
MEMBER*

€ 165,-

REGULAR 
MEMBER 
€ 495,-

GOLDEN  
MEMBER
€ 1.595,-

Je	blijft	op	de	hoogte	van	het	laatste	nieuws   

Jouw	bedrijfsnaam	geassocieerd	met	een	erkende	beroepsfederatie   

Via	BESA	ben	je	tevens	geassocieerd	met	Event	Confederation,	 
de	overkoepelende	sector	(con)federatie   

Via	BESA	heb	je	de	mogelijkheid	vragen	te	stellen	aan	Unizo   

Kan	een	wetgever	jou	helpen?	Vraag	via	BESA	raad	aan	de	Hoge	Raad	voor	de	Zelfstandigen	 
en	de	KMO’s	(HRZKMO)   

Vermelding	met	jouw	(bedrijfs)naam	&	contactgegevens	op	de	ledenpagina	van	de	 
BESA	website   

Link naar eigen website   

Toegang tot de beperkte freelance Facebook pagina 

U	mag	het	BESA	logo	gebruiken	in	alle	communicatie	van	uw	bedrijf   

Kortingen	op	activiteiten	van	partner	federaties	Febelux,	Stepp	&	Event	Confederation,	 
indien van toepassing   

Een	BESA	“regular/golden	member”	naamplaat	om	te	gebruiken	aan	de	receptie	van	je	bedrijf,	 
op	een	bedrijfsstand,	enz… medium groot

Vermelding	van	jouw	logo	op	de	ledenpagina	van	de	BESA	website medium groot

Je	eigen	bedrijfspagina	op	de	website	van	BESA  

Weergave	van	jouw	logo	in	de	Golden	Member	Banner	op	de	BESA	website/homepage 

Gratis	deelname	aan	1	betalend	netwerkevent	voor	2	deelnemers,	volgens	vermelding 

Eénmalige	(commerciële)	e-mailing	naar	onze	leden	database 

Mogelijkheid	tot	het	HOSTEN	van	“MEET	THE	MEMBERS”	 
(federatie	event	2x/jaar,	vraag	naar	de	details/checklist) 

Mogelijkheid	voor	het	plaatsen	van	een	aantal	foto’s	bij	jouw	bedrijfsinfo	op	de	BESA	website 2 6

Verspreiden	van	jouw	nieuws	(niet	commercieel)	via	BESA	website	en	sociale	media 2 6

Verspreiden	van	jouw	vacatures	via	BESA	website 2 6

Korting	op	BESA	opleidingen	d.m.v.	opleidingscheque(s)	(Waarde:	€	30	ex.	BTW) 2 6

Legal	Freaks:	korting	bij	aankoop	van	contracttemplates	via	de	webshop	∞ 10% 10% 10%

Legal	Freaks:	gratis	eerste	adviesgesprek	in	onze	online	meeting	room	∞   

Korting	op	advertenties	bij	Eventplanner	° 10% 10%

Korting	op	advertenties	in	Experience	Magazine	° 15% 15%

Korting	op	advertenties	bij	Event	Online	° 15% 20%

Korting	op	persberichten	in	Rendevenement	° Digitale	persberichten	6/jaar €	1.340,- ◊ €	1.140,- ◊

Geprint:	1	pagina	–	1x/jaar	(december) €	1.500,- ◊ €	1.250,- ◊

Geprint:	2	pagina’s	–	1x/jaar	(december) €	2.250,- ◊ €	2.500,- ◊

BESA is een erkende beroeps - 
federatie en zetelt in HRZKMO  
(Hoge raad van zelfstandigen en KMO’s) 

Interesse om dit te bespreken? Contacteer ons dan voor een vrijblijvende afspraak.
vzw BESA - Belgian Event Supplier Association ⊲ Henri Devedeleerstraat 28, B-1501 Buizingen
Tel.: +32 3 330 10 01 ⊲ E-mail: welcome@b-esa.be ⊲ Web: www.b-esa.be BTW: BE 0825 558 585

Partners:

Mediapartners:

Industriepartners:
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Kalender 2023
1 JANUARI

Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

2 FEBRUARI
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

3 MAART
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

4 APRIL
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

5 MEI
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

6 JUNI
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

7 JULI
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

8 AUGUSTUS
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

9 SEPTEMBER
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

10 OKTOBER
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

11 NOVEMBER
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

12 DECEMBER
Week Ma Di Wo DO Vr Za Zo

48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

■ Raad van Bestuur 2023 
 (minimum 6 data per jaar, 3 maal live en  

3 maal videocall/hybride)

20/1 live (Brussel)
23/3 live (Beringen)
15/6 live (Groot-Bijgaarden)
14/9 videocall
9/11 videocall (hybride)
19/12 videocall

■ Save the dates events (tot en met juni 2023)

20/1 Nieuwjaarsdrink (Brussels Expo, Cinedoc-zaal) 
 + Nocturne Autosalon 2023
7/2 Congres Echo23 (Vestar, Antwerpen)
23/3 Meet the Members - Voorjaarseditie 
 (The Fungroup, Beringen)
26/4 Backstage Tour - Red Star Line musical  
 (Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs)
15/6 Summer BBQ + Karting 
 (Brussels Kart, Groot-Bijgaarden)

■ Opleidingsdata (VCA en BA4/5)

9/2 Hernieuwing VCA (1 dag)
28/2 Hernieuwing VCA (1 dag)
2/3 BA4/5 (1 dag)
7 en 9/3  Nieuwe VCA (2 dagen)
14 en 16/3  Nieuwe VCA (2 dagen)
Volgt: Zelfrijdende hoogwerker 
 - combinatie IS-005 & IPAF
■ Wettelijke feestdag
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Levenslang leren,
ook binnen 
de eventsector

Leren is al lang niet meer beperkt tot de tijd die we op de schoolbanken doorbrengen. Nieuwe 
technologieën, nieuwe uitdagingen ... Je hebt voortdurend nieuwe kennis nodig. Dat is ook zo in 
de eventsector. Daar willen we met BESA graag ons steentje aan bijdragen.

Eén van onze missies van het eerste uur is de 
professionalisering van onze sector. Als we als 
sector serieus genomen willen worden, dan 
moeten we dat zelf ook doen. En dat kan 
alleen als we de lat hoog leggen, niet alleen 
voor onszelf maar voor iedereen die in de 
sector werkt.

Daarom organiseren we op gezette tijden 
opleidingen. Het gaat dan uiteraard om de 
klassiekers zoals VCA of BA4 en BA5, maar 
willen daarbij toch ook ruimer denken.  
We willen ons opleidingsaanbod optimaliseren 
en uitbreiden.

In 2023 staat alvast een nieuwe opleiding VCA 
in de steigers. Hiervoor werken we samen met 
BeSaCC-VCA vzw, BeSaCC-VCA organiseert en 
beheert het Belgische certificatiesysteem VCA, 
afgeleiden daarvan en het attestatiesysteem 

BeSaCC. Daarvoor heeft het een overeenkomst 
met de SSVV (Stichting Samenwerken Voor 
Veiligheid) die de toepassing van het 
VCA-systeem in België regelt.

Heb je ooit via BESA je zogenaamde vol-VCA 
attest behaald, dan kan je dat tijdens onze 
nieuwe VCA-opleiding vernieuwen op slechts 
één dag. Ben je nieuw voor deze opleiding, 
dan heb je je vol-VCA in twee dagen. Vergeet 
daarna zeker je veiligheidspaspoort niet up  
te daten!

Hou zeker onze website en  
socials in de gaten voor meer  
info over de opleidingen en  
cursussen die we in 2023 in  
de planning hebben staan!

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
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Ons mission statement: 

♦	Behartigen	van	de	belangen	van	de	event	toeleveranciers
♦	Ondersteunen	van	een	maximale	professionalisering	van	de	sector
♦	Nastreven	van	een	kwaliteitslabel
♦	Communicatie	en	networking	onder	de	leden	bevorderen


