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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Koelhuizen
1. Beschrijving activiteit/instelling
De onderneming bewaart (= opslag) voedingswaren in haar koelhuizen (‘entreposage frigorifique ’)
voor rekening van derden. Er is daarbij geen sprake van enige andere logistieke of vervoershandeling.

2. Bevoegd paritair comité
a) het koelhuis is een depot van Belgische voedingsnijverheden of van voedingsnijverheden
waarvan de productie in het buitenland is gelegen en de activiteit van het bewaren in het
koelhuis vormt een onlosmakelijk onderdeel van een productieactiviteit, ook al zijn het
juridisch gescheiden eenheden.
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (nr. 118), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 06.08.1973 (Belgisch Staatsblad 18.08.1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“koelhuizen”
“de depots (…) van Belgische voedingsnijverheden of van voedingsnijverheden waarvan de
productie in het buitenland is gelegen op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk
onderdeel vormen van een productie(…)activiteit, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden”
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (nr. 220), gelet op de bepalingen van
het koninklijk besluit van 21.04.1975 (Belgisch Staatsblad 01.10.1975), laatst gewijzigd bij koninklijk
besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“koelhuizen”
“de depots (…) van Belgische voedingsnijverheden of van voedingsnijverheden waarvan de
productie in het buitenland is gelegen op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk
onderdeel vormen van een productie(…)activiteit, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden”
b) Het koelhuis, depot vormt geen onlosmakelijk onderdeel van een productieactiviteit
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (nr. 140), opgericht bij koninklijk besluit van
13.03.1973 (Belgisch Staatsblad 13.04.1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 04.10.2011
(Belgisch Staatsblad 21.10.2011) en, meer in het bijzonder, het Paritair Subcomité voor het
wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (nr. 140.03), opgericht bij koninklijk besluit van
22.01.2010 (Belgisch Staatsblad 09.02.2010), gewijzigd bij koninklijk besluit van 15.02.2016
(Belgisch Staatsblad 01.03.2016)

“ de ondernemingen die (…) voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.
(…)
Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd
voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en
de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk
onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten
opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.”
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante
bedrijfstakken (nr. 226), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 10.07.2013 (Belgisch
Staatsblad 22.07.2013) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening
van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.
[…]
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek is niet
bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten
uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een
onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke
activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.”

3. Motivering
Het opslaan van goederen in de koelhuis staat gelijk met het bewaren van goederen in een depot. De
paritaire comités voor de voedingsnijverheden (PC 118/220) zijn slechts bevoegd op voorwaarde dat
de activiteit van het opslaan van de goederen in een koelhuis een onlosmakelijk onderdeel vormt van
een productieactiviteit, al dan niet met juridisch gescheiden eenheden.
Indien deze onlosmakelijke band tussen het opslaan (depot) en de productie van de voedingswaren
niet bestaat, geldt dat de paritaire comités die in principe bevoegd zijn voor logistieke activiteiten,
bevoegd zijn (PC 140.03 en 226) voor de activiteit van het bewaren van voedingswaren in koelhuizen.
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