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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Autoruiten, vervangen van
1. Beschrijving activiteit/instelling
Plaatsen en vervangen, al dan niet met verkoop, van autoruiten

2. Bevoegd paritair comité

Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn (nr. 149), gelet op
de bepalingen van het koninklijk besluit van 29.09.1978 (Belgisch Staatsblad 25.10.1978), laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité en meer
in het bijzonder het Paritair Subcomité voor het koetswerk (nr. 149.02), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 13.03.1985 (Belgisch Staatsblad 16.04.1985), gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch
Staatsblad 13.12.2012), tot oprichting van dit Paritair Subcomité.

"herstelling van plaatwerk en spuitwerk van het koetswerk van motorvoertuigen".

3. Niet-bevoegd paritair comité

Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor het garagebedrijf (nr. 112), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
01.07.1974 (Belgisch Staatsblad 30.10.1974), gewijzigd bij koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad
31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité.

"garageondernemingen waar al dan niet bijkomstig reparaties van koetswerk, ongeacht het materieel, worden
verricht".

4. Motivatie

De Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen adviseert voor ondernemingen die autoruiten verkopen en
plaatsen dat zij ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk nr.149.02.
Het Paritair Comité voor het garagebedrijf nr.112 is bevoegd voor "de garageondernemingen waar al dan niet
bijkomstig reparaties van koetswerk, ongeacht het materieel, worden verricht" (K.B. 1.7.1974, B.S. 30.10.1974)

terwijl het Paritair Subcomité voor het koetswerk nr.149.02 bevoegd is voor "de herstelling van plaatwerk en
spuitwerk van het koetswerk van motorvoertuigen" (K.B. 13.3.1985, B.S. 16.4.1985).
De Dienst is van oordeel dat de ruiten van een voertuig deel uitmaken van het koetswerk en dat de herstelling van
dit koetswerk, wanneer het geen bijkomstige activiteit van een garagebedrijf is, ressorteert onder het Paritair
Subcomité nr.149.02;
Verder blijkt dat heel wat ondernemingen die autoruiten herstellen ook in meerdere of mindere mate de plaatsing
van zonnedaken doen waarbij koetswerkactiviteiten worden verricht of de zuivere herstelling van koetswerk
uitvoeren; het is dan ook billijk deze ondernemingen, die actief zijn in dezelfde bedrijfstak, onder een zelfde
paritair comité te rangschikken.
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