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BEPALING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Beroepsorden
1. Omschrijving activiteit/instelling
Sommige beroepen zijn onderworpen aan een verplichte inschrijving bij controleorganen, beroepsorden genoemd.
Deze beroepsorden verenigen dus alle leden van een zelfde beroep, waartegen zij over een sanctiebevoegdheid
beschikken. Zij hebben als opdracht om de uitoefening van het betrokken beroep te regelen.
Er bestaan twee soorten beroepsorden : ofwel richt de wet die ze instelt ze uitdrukkelijk op als rechtspersonen van
publiek recht, ofwel preciseert de wet niet uitdrukkelijk dat het gaat om rechtspersonen van publiek recht.

2. Bevoegd paritair comité
1/ Voor de beroepsorden die uitdrukkelijk worden opgericht als rechtspersonen van publiek recht door een
wetgeving
Geen bevoegd paritair comité

2/ Voor de andere beroepsorden
Voor de werknemers :
het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
(nr. 335), opgericht bij koninklijk besluit van 14.02.2008 (Belgisch Staatsblad 27.02.2008), gewijzigd bij
koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch Staatsblad 25.04.2014)
“ (…) de organisaties waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of
de zelfstandigen, die tot doel hebben diensten en ondersteuning te verlenen, zonder de bedoeling daarmee winst te
maken. (…)
- de beroepsorganisaties”

3. Motivering
Krachtens artikel 2, § 3, 1, is de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités niet van toepassing « op de personen tewerkgesteld door de Staat, de Gemeenschappen, de
Gewesten, De Gemeenschapscommissies, de provincies, de gemeenten, de overheidsinstellingen die ervan
afhangen en de instellingen van openbaar nut (…) ». De beroepsorden die uitdrukkelijk worden opgericht als
rechtspersonen van publiek recht door een wetgeving worden geviseerd door deze uitsluiting en vallen dus niet
onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 : zij ressorteren derhalve onder geen enkel paritair
comité.

Voor de beroepsorden die geen rechtspersonen van publiek recht zijn, is de wet van 5 december 1968 wel van
toepassing en zij vallen onder de bevoegdheid van PC 335, aangezien hun activiteit erin bestaat diensten en/of
ondersteuning te verlenen aan ondernemingen en/of zelfstandigen en aangezien de beroepsorganisaties worden
aangehaald als voorbeeld van organisaties die worden beschouwd als organisaties voor de dienstverlening aan en
de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.
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