PC 142
Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter
waarde worden gebracht.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
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Artikel 1, § 1, alinea 5
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers,
te weten : de werkplaatsen voor het behandelen en verwerken van schroot, de magazijnen waar
afval, schroot en resten van metalen en oude non-ferro metalen worden teruggewonnen, behandeld
en bewerkt ; de ondernemingen waar metalen tonnen worden schoongemaakt en hersteld; de
ondernemingen die zich in hoofdzaak bezighouden met de recuperatie en de conditionering van :
1° metaalresiduen afkomstig van de recuperatie van ferro en non-ferro metalen;
2° afgekeurde halfproducten en afgewerkte producten van de ijzer- en staalindustrie.
De ondernemingen voor het sorteren van oud papier en papierafval bestemd voor de
papiernijverheid; de ondernemingen voor het sorteren, wassen, conditioneren en verwerken van
lompen; de ondernemingen die zich in hoofdzaak bezighouden met de uitrafeling van lompen en
textielafval voor recuperatie; deze uitrafeling, die men niet mag verwarren met het kaarden, heeft
tot doel, op basis van recuperatiemateriaal dat anders slechts gedeeltelijk bruikbaar zou zijn,
dooreengestrengelde vezel te maken die nog bruikbaar is voor :
- het opvullen;
- het isoleren;
- het versterken van plastiekstoffen;
- het kaarden om de textielvezels derwijze te schikken, dat zij kunnen worden gesponnen, enz.
De ondernemingen voor het sorteren, wassen, conditioneren en verwerken van bindgaren, touwen
en kabels onder vorm van afval of versleten artikelen en van de zogenaamde "friperie", dit wil
zeggen de kleding en kledingtoebehoren, dekens, linnengoed en stofferingsartikelen in textiel,
schoeisel en hoofddeksels, ongeacht van welk materiaal, voor zover deze goederen duidelijke
sporen van gebruik dragen.
De ondernemingen die als voornaamste activiteit hebben de recuperatie, het sorteren, de
voorbereiding en het opnieuw gebruiksklaar maken van gebruiksgoederen die buiten gebruik of
afgedankt zijn, gebruikte verpakkingen, allerlei afval en puin, met uitzondering van afvalstoffen
afkomstig van bouwwerken, om die geheel of gedeeltelijk te recupereren als tweedehandsproducten
of grondstoffen, voor zover deze producten een economische meerwaarde verwerven ten opzichte
van hun waarde voor beha ndeling.

