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1. Omschrijving activiteit/instelling
De uitbating van een zwembad.
2. Bevoegd paritair comité
Als het gaat om een uitbating zonder winstoogmerk:
Voor de werknemers:
het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
28.10.1993 (Belgisch Staatsblad van 17.11.1993) tot oprichting van dit comité, laatst gewijzigd door het koninklijk
besluit van 30.12.2014 (Belgisch Staatsblad van 20.01.2015).
“de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs:
- Als sportvereniging of sportclub wordt beschouwd elke organisatie die in het kader van de permanente
vorming, belangeloos de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bevordert;
- Als sportcentrum wordt beschouwd een geheel of groep van gebouwen en infrastructuur die belangeloos ter
beschikking worden gesteld voor het beoefenen van binnen- en buitensporten.”
“de niet-commerciële toeristische organisaties”

Als het gaat om een commerciële uitbating:


Zwembad ontworpen als toeristische attractie

Voor de werknemers:
het Paritair Comité voor de toeristische attracties (nr. 333), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van
04.12.2003 (Belgisch Staatsblad van 15.12.2003) tot oprichting van dit comité.
“de commerciële uitbating van een toeristische attractie, zijnde een bestemmingsplaats, daartoe speciaal ingericht
op een permanente manier en met een regelmatige of seizoensgebonden uitbating, met een natuurlijke, culturele of
recreatieve aantrekkingskracht (…) Het paritair comité voor de toeristische attracties is niet bevoegd:
2° voor de zwembaden die ontworpen zijn voor het beoefenen van de zwemsport.”


Zwembad ontworpen voor het beoefenen van de zwemsport:

Voor de werklieden:
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 comité, laatst gewijzigd door het koninklijk
besluit van 07.05.2007 (Belgisch Staatsblad van 31.05.2007).

“het uitbaten van zwembaden, met uitzondering van bijkomstige hotel-, restaurant- en café-activiteiten”
"Het Paritair Comité voor de schoonmaak is niet bevoegd voor de activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van
(…) het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.”
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. Motivering
Het PC 329 is bevoegd voor alle “sportcentra” “die geen winstoogmerk nastreven” en voor de “niet-commerciële
toeristische organisaties”. De uitbating van een zwembad zonder winstoogmerk valt dus onder het PC 329
ongeacht of het ontworpen is voor de zwemsport (= sportcentrum) of als toeristische attractie (met glijbanen,
golven, enz.) (= toeristische organisatie). PC 121 sluit trouwens de activiteiten die vallen onder PC 329 uit van haar
bevoegdheidsgebied.
PC 333 is bevoegd voor commerciële uitbating van een toeristische attractie, en meer bepaald voor de waterparken.
Het sluit, trouwens, de zwembaden ontworpen voor het beoefenen van de zwemsport uit zijn bevoegdheidsgebied.
PC 121 is dus bevoegd voor de andere zwembaden, namelijk de commerciële zwembaden ontworpen voor het
beoefenen van de zwemsport.
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