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

AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Parfumerie
1. Beschrijving activiteit/instelling
Een gespecialiseerde kleinhandel verkoopt parfumerieartikelen onder de vorm en de verpakking die van de
producent of de groothandelaar komt. Deze winkel stelt enkel personeel tewerk in de verkoop.
2. Bevoegd paritair comité
A. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers:
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.
“voor 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 (…)
De volgende bedrijfssectoren worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te beantwoorden:
Reukwerk, extracten van toiletwater, cosmetische producten, producten voor de hygiëne en toiletproducten, met
inbegrip van de productie tegen maakloon en van de verpakking”.
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (nr. 207), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), gewijzigd bij koninklijk besluit van
05.06.1981 (Belgisch Staatsblad 02.07.1981) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“voor 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 (…)
De volgende bedrijfssectoren worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te beantwoorden:
Reukwerk, extracten van toiletwater, cosmetische producten, producten voor de hygiëne en toiletproducten, met
inbegrip van de productie tegen maakloon en van de verpakking”.
B. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers:
Voor de werknemers:
het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (nr. 311), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
22.03.1973 (Belgisch Staatsblad 09.05.1973) tot oprichting van dit Paritair Comité.
“de ondernemingen waar gewoonlijk minder dan drie onderscheiden handelstakken worden geëxploiteerd en waar
het arbeiders- en bediendenpersoneel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is tewerkgesteld”.

3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (nr. 100), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.11.1974 (Belgisch Staatsblad 07.12.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch
Staatsblad 25.04.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (nr. 201), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit
van 22.03.1973 (Belgisch Staatsblad 15.05.1973) tot oprichting van dit Paritair Comité.
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)
4. Motivering
De paritaire comités 116 en 207 zijn bevoegd voor “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. ( ) Reukwerk, extracten van toiletwater, cosmetische producten, producten voor de
hygiëne en toiletproducten”.
De “en” is niet cumulatief: het gaat om een opsomming van ondernemingen; de ondernemingen die instaan voor
de productie, de ondernemingen die instaan voor de verwerking, … Als deze interpretatie niet gevolgd werd, zou
dit erop neerkomen dat enkel een onderneming die alle activiteiten tegelijk uitoefent tot de scheikundige nijverheid
zou behoren.
De PC’s 116 en 207 verwijzen niet naar kleinhandel of groothandel.
Het bevoegdheidsgebied van PC 207 sluit specifiek de ondernemingen uit die ressorteren onder het paritair comité
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren nr. 202, tot het paritair comité voor de grote
kleinhandelszaken nr. 311 en tot het paritair comité voor de warenhuizen nr. 312.
Noch PC 116, noch PC 207 sluiten echter de zelfstandige kleinhandel in scheikundige producten uit uit hun
bevoegdheidsgebied.
Met toepassing van het principe dat de bijzondere wet afwijkt van de algemene wet, moet logischerwijze de
reglementering zodanig worden geïnterpreteerd dat het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201
bevoegd is voor de kleinhandel in het algemeen, behalve wanneer een specifiek paritair comité bevoegd is voor
deze ondernemingen. Zo ressorteert een werkgever die kleinhandel voert in schoonheidsproducten en die geen
grote kleinhandelszaak is, noch een warenhuis of een kleinhandel in voedingswaren, voor zijn bedienden, onder de
bevoegdheid van PC 207.
Deze redenering geldt eveneens voor de drogisterijen.
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