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

AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Brandbeschermingsmateriaal
1. Beschrijving activiteit/instelling
Aanbrengen van
1) chemische producten (thermoplastische harsen met vlamvertragende chemicaliën en
anorganische vezelmaterialen, vulmiddelen en kleurstoffen) door middel van spuitapparatuur, kwast of truweel
2) steenwolplaten, behandeld met voornoemde producten
Doel: bescherming van elektrische kabels en installaties tegen brandschade

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (nr. 116), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 05.07.1978 (Belgische Staatsblad 28.07.1978), gewijzigd bij koninklijk besluit van 05.06.1981
(Belgisch Staatsblad 02.07.1981) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"de ondernemingen die voor eigen rekening of voor rekening van derden zich bezighouden met de productie,
de verwerking, de bewerking, de verpakking, de handel en de distributie van scheikundige producten"
"verf, vernis, email, plamuur, stopverf, drukinkt, afdichtingsmassa's, producten voor de bescherming van hout
en van metalen, producten voor het bouwbedrijf"

Voor de bedienden :
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (nr. 207), gelet op de bepalingen van
het koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), gewijzigd bij koninklijk besluit van
05.06.1981 (Belgisch Staatsblad 02.07.1981) tot oprichting van dit Paritair Comité.
3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (nr. 124), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.03.1975 (Belgisch Staatsblad 19.04.1975), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 04.08.2014 (Belgisch
Staatsblad van 21.08.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten bestaan in de opbouw, de verbouwing, de afbouw, het
onderhoud, de herstelling of het slopen van bouwwerken"
"thermische en/of akoestische isoleringen, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten
hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere
kennis vereist van scheikundige processen of technieken"

4. Motivering
1) Het betreft werken aan bouwwerken, maar de bevoegdheid van PC 124 is beperkt tot de opgesomde werken,
geen uitbreiding of assimilatie is toegelaten (Arbeidshof Brussel, 4 april 1973 / Arbeidsrechtbank Verviers, 11 juni
1980)
2) warmte-isolatie = het belemmeren van geleiding of uitstraling van warmte, resp. daartoe dienende inrichting
(Van DALE)
Het is dus geen thermische isolering.
3) Het gaat niet om het belemmeren van geleiding of uitstraling van warmte maar om bescherming tegen
beschadiging.
4) Het betreft verwerking van scheikundige producten.
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