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Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant
zijn.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

K.B. 29.09.1978
K.B. 13.03.1985
K.B. 29.09.1999
K.B. 21.06.2001
K.B. 07.05.2007

B.S. 25.10.1978
B.S. 16.04.1985
B.S. 25.01.2000
B.S. 05.09.2001
B.S. 31.05.2007

Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten,
de ondernemingen die, met uitsluiting van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de
metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair
Comité voor het garagebedrijf, het Paritair Comité voor de warenhuizen of het Paritair Comité voor
de grote kleinhandelszaken, zich hoofdzakelijk bezighouden met :
l. de uitsluitende of hoofdzakelijke uitvoering van elektrische en elektronische montage- en
installatiewerken, ook op voertuigen en schepen, met huishoudelijke, commerciële, industriële of
wetenschappelijke bestemming in de volgende voornaamste gebieden : verlichting, drijfkracht,
verwarming, productiematerieel, overbrenging en omvorming van stroom op lage, hoge en zeer
hoge spanning, telefonie en signalisatie, explosiemotoren, radio, zwakstroom, telefonie en
telegrafie;
2. de groothandel (met inbegrip van de import-export) of kleinhandel in elektrische en elektronische
toestellen, zelfs indien zij die toestellen bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen,
uitgezonderd deze toestellen welke specifiek bestemd zijn voor al dan niet gemotoriseerde
wegvoertuigen, de elektrische en de elektronische kantoormachines;
3. de radio- en teledistributie;
4. het plaatsen en/of het herstellen van geluids-, beeld-, signalisatie- en belichtingsinstallaties;
5. de installatie van veiligheidsapparaten;
6. de herstelling van plaatwerk en spuitwerk van het koetswerk van motorvoertuigen;
7. de ombouw, de herstelling of het rechten van chassis van al dan niet gemotoriseerde
wegvoertuigen;
8. de constructie en de ombouw, in beperkte serie en buiten serie, van het koetswerk van al dan niet
gemotoriseerde wegvoertuigen, van cabines, aanhangwagens en opleggers; onder beperkte serie en
buiten serie moeten begrepen worden de vervaardiging op niet-industriële basis;
9. de fabricage van, de herstelling, het onderhoud en/of de handel (invoer, uitvoer, groot- en/of
kleinhandel) van alle horlogerieartikelen, juwelen, goud- en/of zilverwerk;
10. het vergulden, verzilveren, rhodiëren van alle horlogerieartikelen, juwelen, goud- en/of
zilverwerk;

11. het polijsten van horlogerieartikelen, juwelen, goud- en/of zilverwerk;
12. de fabricage en de herstelling van medailles in alle metalen;
13. het graveren op edelen metalen;
14. het zetten van edelstenen;
15. de groothandel (met inbegrip van de import-export) of kleinhandel in de hieronder vermelde
voorwerpen, zelfs indien zij deze voorwerpen en/of toestellen gewoonlijk bewerken, afwerken,
onderhouden, herstellen of plaatsen :
a) materieel voor de burgelijke bouwkunde en/of voor intern transport,
b) fietsen,
c) landbouwmateriaal, met inbegrip van de landbouwtractoren,
d) elektrische en elektronische toestellen en materieel die specifiek bestemd zijn voor al dan niet
gemotoriseerde wegvoertuigen,
e) mechanische, elektrische of elektronische kantoormachines,
f) evenals elk ander voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel;
16. de handel in kroonluchters;
17. de handel in sanitair en centrale verwarming zonder plaatsing;
18. de exploitatie, met inbegrip van de herstelling of het onderhoud van verkoopautomaten, biljarten
en andere elektrische of elektronische spelen.
19. het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie
van goederen voor ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor
de metaalhandel of voor in het buitenland gevestigde ondernemingen, die een zelfde activiteit
uitoefenen zoals bepaald in de punten 15, 16, 17 en 18, op voorwaarde dat deze activiteiten een
onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit. Onder het verrichten van een of
meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie van goederen wordt
verstaan: het opslaan, het stouwen, het verzenden, het verpakken of herverpakken in kleinere
eenheden, het merken of alle andere activiteiten gericht op de bewaring, de verkoop of de levering
van goederen. Het paritair comité is niet bevoegd wanneer de onderneming valt onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.
Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die
voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het
bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze
activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit.

