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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Schrijnwerk uit PVC
1. Beschrijving activiteit/instelling
Vervaardigen van ramen, deuren, enz. uit hoofdzakelijk kunststofprofielen, die worden aangekocht.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (nr. 111), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
21.07.2014 (Belgisch Staatsblad 05.08.2014) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"de fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk, met uitzondering van de ondernemingen die met
eigen personeel de plaatsing van meer dan de helft van hun jaarlijkse productie verrichten en op voorwaarde dat die
plaatsing op de werven meer dan 35 pct. van de door het geheel van de werklieden van de onderneming gewerkte
uren vereist"
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (nr. 209), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 05.07.1978 (Belgisch Staatsblad 28.07.1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
26.02.2015 (Belgisch Staatsblad 17.03.2015) tot oprichting van dit Paritair Comité.
"de fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk, met uitzondering van de ondernemingen die met
eigen personeel de plaatsing van meer dan de helft van hun jaarlijkse productie verrichten en op voorwaarde dat die
plaatsing op de werven meer dan 35 pct. van de door het geheel van de werklieden van de onderneming gewerkte
uren vereist"

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 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."

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.
"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."

4. Motivatie
Bij de verwerking van kunststofprofielen tot PVC-schrijnwerk, kunnen deze profielen als vervangingsmateriaal
van metalen profielen worden beschouwd en deze worden verwerkt met gebruikmaking van kennis en technieken
eigen aan de metaalverwerkende nijverheid. Bijgevolg kan op deze activiteit de bepaling worden toegepast: "de
fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk, met uitzondering van de ondernemingen die met eigen
personeel de plaatsing van meer dan de helft van hun jaarlijkse productie verrichten en op voorwaarde dat die
plaatsing op de werven meer dan 35 pct. van de door het geheel van de werklieden van de onderneming gewerkte
uren vereist" zoals voorzien in het ressort van het P.C. nr. 111.
Wanneer de vervaardiging van PVC-schrijnwerk wordt uitgevoerd door een onderneming die kunststofprofielen
vervaardigt, dient de bijzaak-hoofdzaak-regel te worden toegepast.
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