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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Winkelmeubels, vervaardiging en plaatsing
1. Beschrijving activiteit/instelling



Vervaardiging en plaatsing van winkelmeubels (etalages, rayons, kasten...).
Winkelinrichting met installatiewerkzaamheden (plaatsing van tussenwanden,
werkzaamheden, …)

schilder-

2. Bevoegd paritair comité


Vervaardigen en plaatsen van winkelmeubels

Voor de werklieden:
Het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking, nr. 126, gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 18.05.1973 (Belgisch Staatsblad van 25.07.1973) tot oprichting van dit comité,
laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad 31.05.2007).
“het vervaardigen en afwerken van meubelen …”
“het vervaardigen van houten voorwerpen bestemd voor het bouwbedrijf voor zover de hoofdactiviteit
van de onderneming bestaat uit het vervaardigen van die voorwerpen en met dien verstande dat de
arbeidsvoorwaarden, geldig voor de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor het
bouwbedrijf behoren, van toepassing zijn op de werklieden tewerkgesteld aan het plaatsen van voormelde
houten voorwerpen”


Winkelinrichting met installatiewerkzaamheden

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 van 19.04.1975) tot oprichting van dit comité, laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 04.08.2014 (Belgisch Staatsblad van 21.08.2014).
“de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten bestaan in de opbouw, de verbouwing, de afbouw,
het onderhoud, de herstelling of het slopen van bouwwerken”
“de ondernemingen die zich bezighouden met de fabricage en tevens het plaatsen van alle houten
voorwerpen en producten, die door bestemming onroerend worden, of enkel en alleen met het plaatsen
ervan”
3. Motivatie
Wanneer de hoofdactiviteit het vervaardigen en plaatsen is van houten meubelen is PC 126 bevoegd. Als
de onderneming echter enkel houten voorwerpen plaatst andere dan meubilair dat door bestemming
onroerend wordt of als zij eveneens de afwerking van het gebouw uitvoert, zal zij vallen onder PC 124.
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