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Art. 2
bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers en dit voor de organisaties voor
de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair
comité dat hiervoor specifiek bevoegd is.
Onder ‘non-profit’ wordt verstaan ‘zonder de bedoeling daarmee winst te maken’.
Art. 3. Vallen eveneens onder de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de nonprofitsector, de privépersonen die voor hun eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun
persoonlijke dienst of deze van hun gezin, met uitzondering van de werknemers die onder de
bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de landbouw, van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf en van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf en de werknemers onder
arbeidsovereenkomst voor dienstboden.
Art. 4. Het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector is niet bevoegd voor :
§ 1. de werknemers tewerkgesteld door :
- de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 3 van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, alsook de
vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van deze representatieve organisaties ;
- de provinciale, regionale of lokale juridisch gescheiden afdelingen van bovenvermelde
representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, voor zover hun activiteiten bestaan uit het
deelnemen aan het sociaal overleg;
- de representatieve werkgeversorganisaties die lid zijn van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen, de “Conseil Economique et Social de Wallonie”, de Economische en Sociale Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de “Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens”;
- de erkende Europese werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 154 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook de leden van de hierin opgenomen
interprofessionele werknemers- en werkgeversorganisaties;
§2. de organisaties van de non-profitsector waarvan de activiteiten onder de bevoegdheid vallen
van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is in hoofdzaak of in bijzaak.

