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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Hoorapparaten, handel
1. Beschrijving activiteit/instelling
Een onderneming verzorgt het nemen van oorafdrukken, aanpassing, doeltreffendheidscontrole en verkoop van
gehoorcorrectie-apparaten.
De onderneming produceert niet, maar assembleert de onderdelen van het apparaat.
De onderneming kan onderzoeken van het gehoor uitvoeren.
2. Bevoegd paritair comité
Voor de werknemers:
Het paritair comité voor gezondheidsinstellingen en -diensten nr. 330, gezien de bepalingen van het koninklijk
besluit van 09.03.2003 (Belgisch Staatsblad van 08.04.2003) tot oprichting van dat paritair comité, laatst gewijzigd
bij koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch Staatsblad van 11.12.2012).
«1. de inrichtingen en diensten die geneeskundige, profylactische of hygiênische verzorging verlenen; 2. de
medische of sanitaire inrichtingen en diensten;»
3. Niet bevoegd paritair comité
voor de arbeiders:
het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn (nr. 149), gelet op
de bepalingen van het koninklijk besluit van 29.09.1978 (Belgisch Staatsblad 25.10.1978), laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité en meer
in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de elektriciens (nr. 149.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 13.03.1985 (Belgisch Staatsblad 16.04.1985), gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch
Staatsblad 13.12.2012), tot oprichting van dit Paritair Subcomité.
«de […] kleinhandel in elektrische en elektronische toestellen.»
4. Motivering
Het RIZIV betaalt de door de audiciens uitgevoerde zorgverstrekkingen terug.
De beroepstitel van audicien en van audioloog wordt omschreven door het KB van 4 juli 2004 betreffende de
beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en
houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de
audioloog en de audicien door een arts kan worden belast (Belgisch Staatsblad van 09.08.2004). In de lijst van
technische prestaties die uitgevoerd mogen worden leest men: «de oorafdruk, de aanpassing, de onmiddellijke
doeltreffendheidscontrole en de aflevering van de hoortoestellen ter correctie van het gehoor». Die prestaties zijn
dus medische daden die door een geneesheer moeten voorgeschreven worden.
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