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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : dienstencheques, erkend strijkatelier met vervoer van het linnen
1. Beschrijving activiteit/instelling
Erkend strijkatelier in het kader van de dienstencheques (enige activiteit).
Het te strijken of gestreken wasgoed wordt vervoerd van en naar de klant door afzonderlijk personeel (chauffeur)
dat niet met een arbeidsovereenkomst dienstencheques is aangeworven.
2. Bevoegd paritair comité
Voor de werknemers met arbeidsovereenkomst voor dienstencheques:
het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten
leveren (nr. 322), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 08.04.1988 (Belgisch Staatsblad
19.04.1988), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.09.2006 (Belgisch Staatsblad 03.10.2006) tot
oprichting van dit Paritair Comité en meer in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de erkende
ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren (nr. 322.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 09.06.2004 (Belgisch Staatsblad 23.06.2004), gewijzigd bij koninklijk besluit van 13.10.2006
(Belgisch Staatsblad 20.10.2006) tot oprichting van dit Paritair Subcomité.
“de werkgevers en hun werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques”.
Voor de werklieden niet tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst dienstencheques (bv. chauffeur):
het Paritair Comité voor de textielverzorging (nr. 110), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
06.03.1973 (Belgisch Staatsblad 17.03.1973) gewijzigd bij koninklijk besluit van 01.03.2000 (Belgisch
Staatsblad 14.03.2000) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, waarvan de
ondernemingsactiviteit, in het kader van het onderhoud van textiel of kleding, hoofdzakelijk bestaat uit één of
meer van de volgende activiteiten:
1° sorteren, wassen, droogkuisen, verven, herstellen, strijken, ongeacht het aangewende procédé;”
3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werklieden niet tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst dienstencheques (bv. chauffeur):
het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten
leveren (nr. 322), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 08.04.1988 (Belgisch Staatsblad
19.04.1988), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.09.2006 (Belgisch Staatsblad 03.10.2006) tot
oprichting van dit Paritair Comité en meer in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de erkende
ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren (nr. 322.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 09.06.2004 (Belgisch Staatsblad 23.06.2004), gewijzigd bij koninklijk besluit van 13.10.2006
(Belgisch Staatsblad 20.10.2006) tot oprichting van dit Paritair Subcomité.
“de werkgevers en hun werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques”.

4. Motivering
Enkel werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques kunnen onder de bevoegdheid van het PSC
322.01 vallen.
Dat is niet het geval voor de chauffeur die dus niet onder dat paritair subcomité kan vallen.
In dit geval is de vervoersactiviteit een bedrijfsfunctie die verbonden is aan de activiteit van strijkatelier.
Indien het strijkatelier niet werkte met werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, zou het
onder het PC 110 vallen. Het is dus dat paritair comité dat bevoegd is voor de arbeiders die bedrijvig zijn in
het strijkatelier zonder een arbeidsovereenkomst dienstencheques te hebben.
Het toewijzen van dit ander paritair comité betekent echter niet dat de totaliteit van de arbeiders onder
dienstenchequecontract overgaat naar PC 110. De bepaling van het PSC 322.01 die stelt dat «Het Paritair
Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren is niet bevoegd indien het
een sui generis afdeling betreft die is opgericht binnen een onderneming die een andere activiteit dan het
leveren van buurtwerken of -diensten heeft en waarvoor een specifiek en werkend paritair comité bevoegd is,
ongeacht of deze andere activiteit de hoofdactiviteit van de onderneming betreft of niet» is hier inderdaad niet
van toepassing: er is slechts één bedrijfsactiviteit, nl. het strijkatelier, en geen twee afzonderlijke
economische activiteiten. De activiteit in het raam van de dienstencheques is dus geen sui generis afdeling.
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