ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
Directie van het beheer van de paritaire comités

BEPALING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Bandages, handel
1. Beschrijving activiteit/instelling
Een onderneming verkoopt bandages in het klein.
De werkgever of één van zijn bedienden is een erkende bandagist, overeenkomstig het koninklijk besluit van
6 maart 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van
bandagist, orthesist, prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van
handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast (BS 16/05/1997).
Het voormelde koninklijk besluit van 6 maart 1997 definieert de bandage als een "uitwendig hulpmiddel ter
ondersteuning van het lichamelijk welzijn van de patiënt".

2. Bevoegd paritair comité
a. de meerderheid van de verkochte producten worden op maat vervaardigd, omgevormd of aangepast
Voor de arbeiders tewerkgesteld bij de fabricage van korsetten, bandages of lingerie
Het paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf nr. 109, opgericht bij koninklijk besluit van
05.12.1973 (Belgisch Staatsblad van 08.02.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 07.05.2007
(Belgisch Staatsblad van 31.05.2007)
"2° het vervaardigen van orthopedische keurzen, bandages en lingerie, waaronder begrepen gaines,
bustehouders en soortgelijke artikelen;
Voor de andere werknemers:
Het paritair comité voor de orthopedische technologieën nr. 340, opgericht bij koninklijk besluit van
20.09.2009 (Belgisch Staatsblad van 07.10.2009)
"c) het verrichten van technische prestaties die door de bandagisten mogen worden verricht zijnde : de
maatname, het bespreken, ontwerpen, aanpassen, afleveren en controleren van bandages, drukverbanden,
borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing, zowel voorlopige als definitieve,
zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele."
Onder bandages, worden de uitwendige hulpmiddelen verstaan ter ondersteuning van het lichamelijk welzijn
van de patiënt, met name :
- steunzolen;
- riem van Glénard (naar maat gemaakt);
- breukbanden (naar maat gemaakt);
- buikgordel na eventratie (naar maat gemaakt);
- lumbostaat (naar maat gemaakt);
- tracheacanule ;

-

incontinentie en stomaverstrekkingen;
postoperatieve / voorlopige en definitieve borstprothese;
therapeutische elastische kous na masectomie wegenseen lymfe-oedeem;
rolwagens.

b. de meerderheid van de verkochte producten wordt niet op maat vervaardigd, omgevormd of
aangepast
Voor de arbeiders tewerkgesteld bij de fabricage van korsetten, bandages of lingerie
Het paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf nr. 109, opgericht bij koninklijk besluit van
05.12.1973 (Belgisch Staatsblad van 08.02.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 07.05.2007
(Belgisch Staatsblad van 31.05.2007)
"2° het vervaardigen van orthopedische keurzen, bandages en lingerie, waaronder begrepen gaines,
bustehouders en soortgelijke artikelen; "
Voor de andere arbeiders :
Het aanvullend paritair comité voor werklieden nr. 100, opgericht bij koninklijk besluit van 04.11.1974
(Belgisch Staatsblad van 07.12.1974), laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch
Staatsblad van 25.04.2014)
Voor de bedienden:
Het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201, opgericht bij koninklijk besluit van 22.03. 1973
(Belgisch Staatsblad van 15.05.1973)

4. Motivatie
Het PC 340 is niet bevoegd voor de loutere handel in bandages.
Enkel "de uitvoering van technische prestaties die kunnen worden uitgevoerd door de bandagisten" wordt
beoogd door PC 340: dit betekent dat de verkoop van de meerderheid van de producten moet gepaard gaan
met de volgende prestaties: het nemen van de maat, de bespreking, het ontwerp, de aanpassing, de levering
en de controle van de bandages.
Overigens is het PC 109 specifiek bevoegd voor de fabricatie van orthopedische kleding.
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