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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Containers, technische controle in het kader van havenactiviteiten
1. Beschrijving activiteit/instelling
Controle door een gespecialiseerde onderneming van de technische staat van containers gebruikt in zee- en
landvervoer. Deze activiteit wordt uitgeoefend met het oog op eventuele herstelling of onderhoud van de
containers. Activiteit uitgeoefend binnen een havengebied.
2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (nr. 111), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
21.07.2014 (Belgisch Staatsblad 05.08.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"herstellen, onderhouden en controle van machines, apparaten, installaties en voertuigen voortgebracht door
ondernemingen die afhangen van de metaal-, machine- en elektrische bouw".

Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (nr. 209), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
26.02.2015 (Belgisch Staatsblad 17.03.2015) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"herstellen, onderhouden en controle van machines, apparaten, installaties en voertuigen voortgebracht door
ondernemingen die afhangen van de metaal-, machine- en elektrische bouw".

3. Niet-bevoegd paritair comité
voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (nr. 226), gelet op de
bepalingen van het koninklijk besluit van 06.04.1995 (Belgisch Staatsblad 27.04.1995), laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 10.07.2014 (Belgisch Staatsblad 22.07.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“20. de experten inzake schaderegeling betreffende goederen, containers, laadbakken, rollend materieel voor
goederenvervoer en/of schepen;”

voor de werknemers:

het Paritair Comité voor het havenbedrijf (nr. 301), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
12.01.1973 (Belgisch Staatsblad 23.01.1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 22.01.1996 (Belgisch
Staatsblad 14.02.1996) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"alle behandelingen van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of
afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten
geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op
invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of
binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen...
goederen : alle goederen, met inbegrip van containers en vervoermiddelen...
De met deze goederen in verband staande bijkomende diensten : markage, wegen, meten, cuberen, controle...".

4. Motivering
Het PC 226 is niet bevoegd: “experten inzake schaderegeling betreffende containers” is een andere, ruimere
activiteit dan de technische controle van de containers en omvat naast het vaststellen van de schade (eventueel door
een derde in onderaanneming) het opmaken van het dossier inzake de regeling van de schade.
Het PC 301 is niet bevoegd: de controle van containers voorzien in het bevoegdheidsgebied van het PC 301 heeft
voornamelijk betrekking op het aantal, de bestemming, de documenten, de eerste vaststelling van schade (waarna
een technische controle of een expertise inzake schaderegeling kan gebeuren), enz.
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