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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : LOGO’s
Vlaanderen

/ Loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie in

1. Beschrijving activiteit/instelling
Een LOGO is een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband voor loco-regionaal
gezondheidsoverleg en –organisatie binnen een geografisch aaneengesloten gebied.
2. Bevoegd paritair comité
Voor de werknemers :
* het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (nr. 331), gelet op de
bepalingen van het koninklijk besluit van 09.03.2003 (Belgisch Staatsblad 08.04.2003), laatst
gewijzigd bij koninklijk besluit van 30.08.2016 (Belgisch Staatsblad 26.09.2016), is bevoegd voor
“de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de inrichtingen en diensten die door
de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of
gesubsidieerd :
…
15°. De diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de
ziekenfondsen.”
3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werknemers:
* het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (nr. 330), gelet op de
bepalingen van het koninklijk besluit van 09.03.2003 (Belgisch Staatsblad 08.04.2003), laatst
gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch Staatsblad van 11.12.2012), is bevoegd
voor “de werknemers in het algemeen en hun werkgevers behorende tot de volgende bedrijfstakken:
1° de inrichtingen de diensten die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging
verlenen;
2° de medische en sanitaire inrichtingen en diensten;
3° de inrichtingen die sociale, psychische of fysische gezondheidszorg verlenen;
4° de inrichtingen voor tandprothesen”.
4. Motivering
LOGO’s zijn erkende samenwerkingsverbanden voor loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie
binnen een geografisch aaneengesloten gebied. Zij verstrekken geen gezondheidszorgen hetgeen het
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) uitsluit.
Bovendien zijn de LOGO’s ingevolge het Vlaamse Decreet betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid van 21.11.2003 (BS 3.02.2004) uitdrukkelijk belast met opdrachten inzake het
preventieve gezondheidsbeleid, zodat zij moeten worden aanzien als een dienst of centrum voor
gezondheidspreventie (PC 331, punt 15°).
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