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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Regen- en sproeiinstallaties voor landbouw
1. Beschrijving activiteit/instelling
Aankoop van afgewerkte regen- en sproeiinstallaties voor gebruik op akkers. Verkoop en plaatsing van deze
toestellen.
Onder plaatsing verstaat men: graven van sleuven, leggen van ondergrondse leidingen in P.V.C. , plaatsen en
aansluiten van pompen, sproeiers en dergelijke.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn (nr. 149), gelet op
de bepalingen van het koninklijk besluit van 29.09.1978 (Belgisch Staatsblad 25.10.1978), laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007) tot oprichting van dit Paritair Comité en meer
in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel (nr. 149.04), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 13.03.1985 (Belgisch Staatsblad 16.04.1985) laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
24.10.2012 (Belgisch Staatsblad 13.12.2012) tot oprichting van dit Paritair Subcomité.
"de groothandel (met inbegrip van de import - export) of de kleinhandel in de hieronder vermelde ontwerpen, zelfs
indien zij deze voorwerpen en/of toestellen gewoonlijk bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen,
voor zover deze ondernemingen niet ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en
distributie of onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen :
3° landbouwmateriaal, met inbegrip van landbouwtractoren,...".

3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (nr. 124), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.03.1975 (Belgisch Staatsblad 19.04.1975), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 04.08.2014 (Belgisch
Staatsblad van 21.08.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.

"de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten bestaan in de opbouw, de verbouwing, de afbouw, het
onderhoud, de herstelling of het slopen van bouwwerken:
grondwerk en/of graafwerk;
aanleggen van installaties voor verwarming, luchtverversing en klimaatregeling;
aanleggen van allerlei ondergrondse leidingen, zoals watervoorziening, elektrische kabels"

4. Motivering

1)

de sproeiinstallaties zijn niet voorzien in PC 124 maar moeten eventueel kunnen worden beschouwd als
klimaatregelingsinstallaties;
2)
in ieder geval gaat het bij sproeiinstallaties voor de landbouw niet om “werken die bestaan in de verbouwing,
de afbouw, het onderhoud, de herstelling of het slopen van bouwwerken”;
3)
de uitgevoerde grondwerken zijn geen activiteit als dusdanig maar vormen een onderdeel van de totale
economische activiteit;
4)
tenslotte kunnen deze installaties worden beschouwd als landbouwmateriaal-installaties specifiek bedoeld in
PSC 149.04.
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