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BEPALING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Afvalsortering
1. Beschrijving activiteit/instelling
Een onderneming heeft als hoofdactiviteit het sorteren van afval (van verschillende soort), dat in meerderheid niet
bestemd is voor de stortplaats of voor de verbrandingsoven. Men houdt zich niet bezig met recyclage, noch met de
terugwinning van dit afval.
De recyclage en de terugwinning van afval worden verzekerd door een andere onderneming die het gesorteerde
afval ofwel gekocht heeft, ofwel het sorteren van afval onderaanbesteed heeft.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden :
het paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
(nr. 142), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 17.03.1972 (Belgisch Staatsblad van 05.05.1972)
tot oprichting van dit comité, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25.02.1983 (Belgisch Staatsblad van
12.04.1983) en meer bepaald het paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, nr. 142.04, gelet
op de bepalingen van het koninklijk besluit van 05.11.2002 (Belgisch Staatsblad van 19.11.2002) tot oprichting
van dit subcomité.
“voor 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 vóór behandeling.”

3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (nr. 100), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.11.1974 (Belgisch Staatsblad 07.12.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch
Staatsblad 25.04.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.

4. Motivatie
Het feit dat dit gesorteerd afval gerecycleerd wordt, maakt de economische meerwaarde uit tegenover de waarde
ervan vóór behandeling. Het is niet nodig dat de onderneming de afvalterugwinning zelf uitvoert. De “en” die
vermeld wordt in het bevoegdheidsgebied van het paritair subcomité nr. 142.04 is immers niet cumulatief.

Indien er arbeiders zouden worden te werk gesteld aan het vervoer van het afval, dan zullen zij evenzeer vallen
onder de bevoegdheid van het paritair subcomité nr. 142.04 omdat het vervoer dan een bedrijfsfunctie is (en geen
economische activiteit voor rekening van derden).
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