Aan subsidiënten en financiers van podiumkunstproducties

Amsterdam, 30 maart 2015
Betreft
: Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) Cao Theater en Dans 2014-2016
Ons kenmerk : 15-013

Geachte heer, mevrouw,
Omdat uw organisatie mogelijk een rol vervult in het (mede-)subsidiëren van theater- en/of
dansproducties vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.
Met ingang van 20 maart 2015 zijn alle theater-/toneel- en dansproducenten verplicht om de
Cao Theater en Dans 2014-2016 toe te passen voor hun personeel. Dit is het gevolg van de
algemeen verbindendverklaring (AVV) die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) heeft afgegeven op verzoek van cao-partijen FNV Kunsten Informatie en Media (FNV
KIEM) en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK).
Wij zijn daar verheugd over omdat dit bijdraagt aan de professionaliteit en de kwaliteit van de
sector. De AVV garandeert arbeidsvoorwaarden op een redelijk minimumniveau en gaat
oneigenlijke concurrentie door het ontduiken van deze arbeidsvoorwaarden tegen.
De AVV houdt in dat elke in Nederland gevestigde rechtspersoon, die uitsluitend of in hoofdzaak
(gemeten naar ten minste 50% van de loonsom in de organisatie) toneel en/of dans produceert
de Cao verplicht moet toepassen voor personeel dat men in dienst heeft, hetzij voor bepaalde
tijd hetzij voor onbepaalde tijd. Uitgezonderd van deze verplichting zijn werkgevers die vallen
onder de Cao Nederlandse Podia, Cao Nederlandse orkesten en de Cao Nederlandse Poppodia
en –festivals.
De minister van SZW heeft de AVV afgegeven op grond van het feit dat meer dan 60% van de in
de sector werkzame werknemers op het moment van de totstandkoming van de Cao Theater en
Dans (juni 2014) al onder de werking hiervan viel. Daarmee geldt deze groep werknemers als
representatief voor de sector.
Het is zeer wel mogelijk dat u of bij uw instelling aangesloten organisaties bijdragen aan de
(advisering over) financiering van theater- en/of dansproducties, hetzij op structurele basis hetzij
op projectbasis. In dat geval verzoeken wij u om bij het bepalen van de hoogte van uw bijdrage
rekening te houden met het feit dat de subsidievrager verplicht is de arbeidsvoorwaarden uit de
cao toe te passen. Dat zal dus gevolgen hebben voor de begroting van de bij de producties
horende personeelslasten. Ook als u deel-subsidiënt bent is het van belang dat u zich ervan
vergewist dat de subsidievrager de wettelijke verplichting tot het toepassen van de cao nakomt.
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Wij doen hiermee een beroep op uw medeverantwoordelijkheid er samen met ons voor te
zorgen dat er een redelijk arbeidsvoorwaardenniveau blijft bestaan in een sector waar passie en
enthousiasme voor het vak gemakkelijk kunnen leiden tot ernstige onderbetaling – zelfs tot
onder het minimumloonniveau - van de uitvoerenden.
Als sociale partners vinden wij het belangrijk dat alle bij de sector betrokken partijen, van
opleidingen en aanbieders tot afnemers en financierende partijen, meewerken aan en zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de arbeidsvoorwaarden in de podiumkunsten.
Dat begint natuurlijk in eerste instantie bij de toneel- en dansproducenten zelf. Wij zullen er dan
ook, nadat wij de producenten eerst uitvoerig hebben geïnformeerd, op toezien dat zij de cao op
de juiste wijze toepassen. Ook zullen wij ons inspannen om het ontduiken van de cao via
payrollconstructies of het werken met schijnzelfstandigen tegen te gaan.
Wij vertrouwen erop dat u, in uw rol als publieke of private (mede-)financier van podiumkunstproducties, bereid bent om, voor zover u dat al niet doet, uw beleid hierop te laten
aansluiten. Om u daarbij te ondersteunen vindt u hier de publicatie in de Staatscourant van 19
maart 2015 waarin de volledige AVV-tekst van de Cao Theater en Dans staat.
Mocht u naar aanleiding van deze brief en/of de cao-bepalingen vragen hebben of behoefte
hebben aan nadere informatie dan staan wij graag tot uw beschikking. Neemt u dan gerust
contact met een van ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,

Namens FNV KIEM
Pepijn ten Kate
p.ten.kate@fnv-kiem.nl, 020- 355 36 33

Namens NAPK
Lineke Burghout
lineke.burghout@napk.nl, 020- 751 70 10
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