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BEPALING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Nutriënten, verpakking en handel
1. Beschrijving activiteit/instelling
Een onderneming verpakt en commercialiseert nutriënten in de vorm van capsules, die een
mengeling bevatten van vitamines en mineralen.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de arbeiders :
Het paritair comité voor de scheikundige nijverheid n° 116, gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.05.1978 (Belgisch Staatsblad van 28.07.1978) tot oprichting van dit
comité, gewijzigd bij koninklijk besluit van 05.06.1981 (Belgisch Staatsblad van 02.07.1981).
“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 alsmede met de productie van synthetische producten en de verwerking en
bewerking van deze producten wanneer geen aan een andere bedrijfstak eigen techniek of
vakkundigheid noodzakelijk is, alsook de studiebureaus die hiermee verband houden.
De volgende bedrijfssectoren worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te
beantwoorden :
- fabricage, verwerking, bewerking, verpakking en opslaan van alle chemische producten,
inbegrepen deze bekomen door het vergassen ;
- anorganische chemie : elementen, zuren, basen en zouten, anorganische meststoffen, alkaliën en
hun derivaten;”
Voor de bedienden :
Het paritair comité voor bedienden van de scheikundige nijverheid n° 207, gelet op de bepalingen
van het koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad van 28.07.1978) tot oprichting van
dit comité, gewijzigd bij koninklijk besluit van 05.06.1981 (Belgisch Staatsblad van 02.07.1981).

3. Niet bevoegd paritair comité
Voor de arbeiders :
Het paritair comité voor de handel in voedingswaren n° 119, gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 14.03.1973 (Belgisch Staatsblad van 23.05.1973) tot oprichting van dit
comité, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007).
“ de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in
producten van de voedingsnijverheid, de land- en tuinbouw, de veefokkerij, de jacht en de visvangst

zonder deze producten een bewerking te doen ondergaan die meer arbeid vereist dan die welke
noodzakelijk is voor de verpakking ervan.”
“12° de handel in levensmiddelen in het algemeen en in voedingsspecialiteiten”

4. Motivatie
Hoewel nutriënten niet beschouwd worden als geneesmiddelen gaat het toch om chemische
producten. Het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van
nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd (BS 15 april 1992)
omschrijft de nutriënten als: de voedingsstoffen die het menselijk organisme nodig heeft en normaal
zelf niet kan opbouwen en waarvan een voldoende hoeveelheid langs de voedingsmiddelen in het
organisme dienen te worden ingebracht, namelijk :
a) de vitamines (…);
b) de mineralen en oligo-elementen (…);
c) de aminozuren (…) ;
d) de vetzuren (…). “
Van Dale omschrijft de oligo-elementen als “chemisch element dat slechts in zeer kleine
hoeveelheden in voedsel voorkomt”.
De PC’s 116 en 207 zijn bevoegd voor de verpakking en de handel in scheikundige en synthetische
producten en voor de “anorganische scheikunde : elementen, zuren, basen en zouten, anorganische
meststoffen, alkaliën en hun derivaten.”
De capsules samengesteld uit vitamines en mineralen zijn ongetwijfeld scheikundige
samenstellingen of elementen en moeten dus worden beschouwd als scheikundige producten.
Aangezien de “en” van de algemene definitie niet cumulatief is (cf. arrest Arbeidshof van
Antwerpen van 18/10/1982), valt een onderneming die enkel handel en verpakking van
scheikundige producten doet onder het bevoegdheidsgebied van de PC’s 116 en 207.
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