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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Folie - Verkoop en/of plaatsing van folies op beglazing van gebouwen
1. Beschrijving activiteit/instelling
Op de vensters van gebouwen worden folies gekleefd die beschermen tegen warmte, UV-stralen, glasbraak, inkijk
ed.

2. Bevoegd paritair comité
(a) Plaatsing – al dan niet met verkoop - van folies op beglazing van gebouwen
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;
- glas-, spiegel- en glas-in-loodwerk en het verwerken van alle doorschijnende of doorzichtige materialen
(benevens het inzetten van vensterglas, veiligheidsglas, spiegels, glas in lood en alle andere doorschijnende of
doorzichtige materialen, het bouwen van wanden en daken van glasbeton, het voorbereidend en bijkomend werk
dat voor de uitvoering ervan nodig is).”
Voor de bedienden:
het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (nr. 200), opgericht bij koninklijk besluit van 04.11.1974
(Belgisch Staatsblad 19.12.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch Staatsblad
25.04.2014).

(b) Verkoop van folies
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”
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.
“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”

4. Motivatie
De plaatsing van glas of elk ander materiaal alsook het aanbrengen van isolatiemateriaal behoort expliciet tot de
bevoegdheid van het PC 124. Alhoewel het om plaatsing van een synthetisch product gaat, zijn de paritaire comités
voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd voor de plaatsing ervan aangezien de films – het synthetisch product
dus – niet worden “verwerkt”.
Het louter verkopen, verhandelen van de folies behoort wel tot de bevoegdheid van de paritaire comités uit de
scheikundige nijverheid.
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