ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
Directie van het beheer van de paritaire comités

AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Meubelen in plastiek, fabricatie en handel
1. Beschrijving activiteit/instelling
Fabricatie van en/of handel in niet-metalen meubelen en meer bepaald in plastiek, in plexiglas, …

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 18.05.1973 (Belgisch Staatsblad 25.07.1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 07.05.2007
(Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“het vervaardigen en afwerken van meubelen en van hun versiering, ongeacht de aangewende techniek, metalen
meubelen uitgezonderd;
onder “meubelen” wordt verstaan elk voorwerp dat of elke toerusting die deel uitmaakt van een woning of van om
het even welk ander gebouw, onder meer:
a) zetels,
b) kinder-, tuin-, school-, strand-, kampeer-, laboratorium-, kliniek-, kerk-, keuken-, kantoor-, radio- en TVmeubelen,
c) isothermische meubelen,
d) hakborden en meubelen voor slagerijen,
e) toonbanken,
f) piano’s, orgels, harmoniums en andere houten muziekinstrumenten”.
“de groot- en/of kleinhandel, met inbegrip van de in- en uitvoer, in niet-metalen meubelen, met of zonder verder
afwerking, levering, plaatsing, onderhoud, herstelling en voor zover de onderneming niet ressorteert onder het
Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken of het Paritair Comité voor de warenhuizen”.

3. Niet-bevoegd paritair comité
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 productie, de verwerking, de bewerking, de verpakking, de handel en de distributie van scheikundige
producten”.

4. Motivering
Het bijzondere heeft voorrang op het algemene: PC116 is bevoegd voor de fabricatie van en de handel in
chemische producten in het algemeen, terwijl PC 126 bevoegd is voor de fabricatie van en de handel in meubelen
in alle materialen, met uitzondering van metalen meubelen.
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