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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Pelletkachels
1. Beschrijving van de activiteit
Verkoop van pelletkachels met plaatsing.
2. Bevoegd paritair comité
a)

Voor de arbeiders die zich voornamelijk of uitsluitend bezighouden met de plaatsing van de
pelletkachel waarbij ingrijpende werken nodig zijn aan het gebouw, namelijk, boren, het plaatsen
van afvoerpijpen of schoorstenen of alle andere werken aan muren, plafonds of vloeren
Het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, nr. 124 (kencijfer-RSZ 026), opgericht door het koninklijk besluit
van 04.03.1975 (Belgisch Staatsblad van 19.04.1975), voor het laatst gewijzigd door het koninklijk besluit
van 04.08.2014 (Belgisch Staatsblad van 21.08.2014)
« aanleggen van installaties voor verwarming »

b)

In alle andere gevallen

Het Paritair Comité voor de sectoren die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, nr. 149,
opgericht bij koninklijk besluit van 29.09.1978 (Belgisch Staatsblad van 25.10.1978), laatste keer gewijzigd
door het koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad van 31.05.2007) en meer bepaald het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel, nr. 149.04, opgericht bij koninklijk besluit van 13.03.1985 (Belgisch
Staatsblad van 16.04.1985), gewijzigd door het koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch Staatsblad van
13.12.2012)
« de groothandel […] of de kleinhandel in de hieronder vermelde ontwerpen, zelfs indien zij deze
voorwerpen en/of toestellen gewoonlijk bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen, […] : 6°
(…) elk ander voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel »
3. Motivering
PC 149, dat bevoegd is voor de handel in metalen voorwerpen, sluit uit zijn bevoegdheidsgebied de bedrijven
uit die onder PC 124 ressorteren.
Wanneer de arbeiders van een onderneming met als hoofdactiviteit de verkoop van pelletkachels met
plaatsing ervan, zich uitsluitend of voornamelijk bezighouden met voormelde plaatsing en hierbij ingrijpende
werken nodig zijn (werken aan het gebouw) of werkzaamheden die aansluiten bij de plaatsing van een
nieuwe centrale verwarmingsinstallatie (verwarmingsketels met pellets), hebben we te maken met
installatiewerken van verwarming in de zin van PC 124.
In alle andere gevallen daarentegen, waar het plaatsen van kachels een bedrijfsfunctie is in het kader van de
verkoop, blijft PC 149 (PSC 149.04) bevoegd.
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