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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Medisch kabinet
1. Beschrijving activiteit/instelling
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
 Een klassiek medisch kabinet = de arts is de werkgever;
 Een organisatie zonder winstgevend oogmerk of een handelsvennootschap die aan de artsen diensten,
lokalen en personeel levert, maar geen enkele zorg verstrekt.

2. Bevoegd paritair comité


arts

het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (nr. 330), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 09.03.2003 (Belgisch Staatsblad 08.04.2003), laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 24.10.2012 (Belgisch Staatsblad 11.12.2012), tot oprichting van dit Paritair Comité
“de kabinetten van huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten en andere paramedici”


een organisatie zonder winstoogmerk

Voor de werknemers:
het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
(nr. 335), opgericht bij koninklijk besluit van 14.02.2008 (Belgisch Staatsblad 27.02.2008), gewijzigd bij
koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch Staatsblad 25.04.2014).
“Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers en dit voor de organisaties waarvan de
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of de zelfstandigen, die tot
doel hebben diensten en ondersteuning te verlenen, zonder de bedoeling daarmee winst te maken.
(…)
- de organisaties die diensten of ondersteuning verlenen aan bedrijven en zelfstandigen”


handelsvennootschap

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).

3. Motivatie
PC 330 is bevoegd voor de “artsenkabinetten”, dit wil zeggen wanneer de arts de werkgever is. De algemene
definitie van PC 330 spreekt trouwens over diensten en inrichtingen “die gezondheidsdiensten verstrekken”,
hetgeen niet het geval is in de vennootschappen waar de enige activiteit het verlenen van diensten aan artsen
is. Zulke vennootschappen zullen dus vallen onder PC 200 of PC 335, naargelang ze wel of niet een
winstgevend oogmerk hebben.
NB: als de hoofdactiviteit van een organisatie zonder winstgevend oogmerk of de handelsvennootschap
bestaat uit de verhuur van lokalen waarvan ze eigenares is, kan PC 323 van toepassing zijn. Dit comité is
immers bevoegd voor “het beheer van eigen onroerend vermogen.”
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