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Thesaurus : Films, productie 
 

1. Beschrijving activiteit/instelling 

 

De productie van films kan van verschillende PC’s afhangen, in functie van hun type: 

 

 

2. Bevoegd paritair comité 

 

 langspeelfilms (= enkel films geproduceerd voor de bioscoop) 
 

Voor de werknemers:  

 

het Paritair Comité voor het filmbedrijf (nr. 303), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 09.02.1971 

(Belgisch Staatsblad 19.03.1971), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 31.05.2001 (Belgisch Staatsblad 

19.06.2001) tot oprichting van dit Paritair Comité en meer in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de 

filmproduktie (nr. 303.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23.01.1980 (Belgisch Staatsblad 

09.02.1980) tot oprichting van dit Paritair Subcomité, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 05.03.2012 

(Belgisch Staatsblad 24.04.2012). 

 

"de ondernemingen waarvan de hoofd- of nevenactiviteit bestaat in de productie van langspeelfilms.  Onder 

productie van langspeelfilms wordt verstaan het maken van iedere langspeelfilm of deel van een langspeelfilm, 

welk ook het opnamemateriaal ervan moge zijn, geproduceerd of gecoproduceerd hetzij in België, hetzij in het 

buitenland door een Belgische producent" 

 

 films geproduceerd door een vzw die erkend is in het kader van de permanente educatie of het socio-

cultureel werk 
 

het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 

28.10.1993 (Belgisch Staatsblad 17.11.1993), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 30.12.2014 (Belgisch 

Staatsblad 20.01.2015) tot oprichting van dit Paritair Comité. 

 

"de productie- en/of distributiecentra van allerhande media waarvan de hoofddoelstelling is de ondersteuning van 

de permanente educatie en het socio-cultureel werk en die op basis daarvan een erkenning hebben"; 

 

 andere films 
 

het Paritair Comité voor de audio-visuele sector (nr. 227), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 

31.05.2001 (Belgisch Staatsblad 19.06.2001) tot oprichting van dit Paritair Comité. 

 

« ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms » 

 

 

 

 



 

3. Motivering 

 

PSC 303.01 is bevoegd voor de langspeelfilms, met andere woorden de films geproduceerd voor de bioscoop. 

 

PC 329 is bevoegd voor alle vormen van media, met uitzondering van de langspeelfilms, geproduceerd door de 

vzw’s die erkend zijn als organismen voor permanente educatie of socio-cultureel werk. 

 

PC 227 is bevoegd in alle andere gevallen, met inbegrip van de vzw’s die niet beantwoorden aan bovenvermelde 

criteria. 

 

 

Zie ook fiche Televisieprogramma’s, productie 
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