ADMINISTRATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
Directie van het beheer van de paritaire comités

AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Spelen (elektrische of elektronische), fabricage
1. Beschrijving activiteit/instelling
Monteren van de componenten en de elektrische bedrading of vervaardigen van de componenten en monteren
ervan.
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 ondernemingen welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal, edelmetaal,
thermoplastische en thermoverhardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen en in elke andere
vervangingsstof fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten of slechts één dezer verrichtingen uitvoeren wanneer
de aanwending van deze materialen technieken of kennis vereist eigen aan de metaal-, machine- en elektrische
bouw"
3. Niet-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 elektriciens (nr. 149.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk
besluit van 13.03.1985 (Belgisch Staatsblad 16.04.1985), gewijzigd bij koninklijk besluit van 24.10.2012 (Belgisch
Staatsblad 13.12.2012), tot oprichting van dit Paritair Subcomité.
"de uitsluitende of hoofdzakelijke uitvoering van elektrische en elektronische montage- en installatiewerken, ook
op voertuigen en schepen, met huishoudelijke, commerciële, industriële of wetenschappelijke bestemming in de
volgende voornaamste gebieden: verlichting, drijfkracht, verwarming, productiematerieel, overbrenging en
omvorming van stroom op lage, hoge en zeer hoge spanning, telefonie en signalisatie, explosiemotoren, radio
,zwakstroom, telefonie en telegrafie".
4. Motivering
De elektrische of elektronische montagewerken ressorteren onder geen enkel gebied dat voorzien wordt in P.S.C.
149.01 (verlichting, drijfkracht, verwarming, productiematerieel, overbrenging en omvorming van stroom op lage,
hoge en zeer hoge spanning, telefonie en signalisatie, explosiemotoren, radio ,zwakstroom, telefonie en telegrafie);
bijgevolg is P.C. 111 bevoegd.
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