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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Websites, ontwikkelen - webdesign
1. Beschrijving activiteit/instelling
Er worden websites ontwikkelt of gecreëerd (“webdesign”).
Eveneens het schrijven van de software die nodig is om websites en applicaties te ontwikkelen wordt hieronder
begrepen indien de onderneming de software voor eigen rekening ontwikkelt en zelf gebruikt om websites te
ontwikkelen.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werklieden:
het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (nr. 100), opgericht bij 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).
Voor de bedienden:
het Paritair Comité voor de audiovisuele sector (nr. 227), opgericht bij koninklijk besluit van 31.05.2001 (Belgisch
Staatsblad 19.06.2001)
“[De werkgevers] die hoofdzakelijk of bijkomstig volgende ondernemingsactiviteiten uitvoeren : (…) 2°
ontwerpen (…) van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms; (…) De bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de audiovisuele sector inzake radio- of televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit
tot alle mogelijke gebruikte media. Onder media worden onder meer verstaan : (…) c) internet.

3. Niet-bevoegd 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 term “audio-visuele producten” vereist niet dat én geluid én beeld tegelijk moet gecombineerd worden. De term
wordt ook gebruikt voor toepassingen die meer inhouden dan de loutere weergave van getekende of gefilmde
beelden of de opname van beeld of geluid. Bijgevolg kunnen ook vaste beelden ontworpen via een computer en
verspreid via het internet als een audio-visueel product beschouwd worden.
De toepassingen die gebruik maken van het internet als verspreidingsmiddel worden als een audio-visueel product
beschouwd indien de onderneming instaat voor de technische realisatie.

Wordt ook de software door de onderneming ontwikkeld met als doel zelf een audio-visueel product te creëren, dan
is de ontwikkeling van de software een functie binnen de activiteit van de ontwikkeling van een audio-visueel
product.
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