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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Werven, schoonmaak
1. Beschrijving activiteit/instelling
Schoonmaak van werven voor rekening van derden: een onderneming komt op de (binnen- of buiten-) werf
na de werken en ruimt het bouwafval op in containers. Zij doet niet aan afvalbehandeling.

2. Bevoegd paritair comité
voor de arbeiders:
het Paritair Comité voor de schoonmaak (nr. 121), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
09.02.1971 (Belgisch Staatsblad van 19.03.1971) tot oprichting van dit paritair comité, laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad van 31.05.2007).
«de ondernemingen die voor rekening van derden hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep
arbeiders schoonmaakactiviteiten verrichten.
Onder schoonmaakactiviteiten worden verstaan : alle activiteiten die tot finaliteit hebben schoon te maken, en
waarbij geen herstellingsarbeid wordt verricht en/of stukken worden vervangen (met uitzondering van droge
technische filters (filterdoeken) en/of roosters), noch herstellings-, toezichts- of regelarbeid, noch montage of
demontage, met uitzondering van de activiteiten die in een voorbehandeling of nabehandeling noodzakelijk
zijn om machines toestellen of installaties schoon te maken of na de schoonmaak opnieuw bedrijfsklaar te
maken en voor zover dat de voor- en nabehandelingstijd ondergeschikt is aan de behandelingstijd die aan
schoonmaak besteed wordt.»
«de binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen of installaties;»
Voor de bedienden:
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).

3. Niet bevoegd paritair comité
voor de arbeiders:
het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (nr. 124), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.03.1975 (Belgisch Staatsblad van 19.04.1975) tot oprichting van dit paritair comité, laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 04.08.2014 (Belgisch Staatsblad van 21.08.2014).
«de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten bestaan in het behandelen, opslaan, sorteren en
verwerken van afvalstoffen, andere reststoffen en grond die bij deze bouwwerken vrijkomen; en dit ongeacht
de gebruikte technieken en ongeacht de gebruikte producten, met uitzondering van de terugwinning en/of de

verwerking van afval van kunststoffen of andere scheikundige producten alsook de exploitatie, de industriele
behandeling en terugwinning van afvalstoffen, nevenproducten en bezinksels door fysiochemische en/of
chemische procédés;»
«de verwerking van inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen in installaties die overwegend dienen voor
afvalstoffen afkomstig van bouwwerken.»

4. Motivering
Ingeval een onderneming enkel bouwafval opruimt op werven gaat het om een schoonmaakactiviteit in de zin
van PC 121.
Indien er evenwel sprake is van afvalbehandeling (sorteren, opslaan, verwerken) is het PC 124 bevoegd.
Overigens doen sommige ondernemingen aan sloop van constructies en schoonmaak van werven. In dat
geval is de schoonmaak een activiteit voor eigen rekening (= de schoonmaak staat in functie van de sloop) en
valt de onderneming onder PC 124.
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