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Artikel 1, §1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers,
waarvan de ondernemingen door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot :
1. de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de
tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;
2. de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de
havengebieden zoals vastgelegd in het ressort van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;
3. de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor
rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.
Onder logistieke activiteiten wordt verstaan: ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering,
voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of
producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe
halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.
Onder voor rekening van derden wordt verstaan: het uitvoeren van logistieke activiteiten voor
andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening
van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken
grondstoffen, goederen of producten worden.
Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden
gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen,
goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan
verbonden vennootschappen van de groep en in zo verre deze grondstoffen, goederen of producten
tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.
Onder een groep van verbonden vennootschappen wordt verstaan de verbonden vennootschappen
die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1°, van de wet van 7 mei 1999
betreffende het wetboek van vennootschappen.
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek is
niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten
uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een
onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke
activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.
§ 2. Maken, bij wijze van voorbeeld, deel uit van deze bedrijfstakken en aanverwante
dienstverlening de volgende ondernemingen en activiteiten:
1. de goederenmakelaars, handelsprospecteurs, handelsagenten en goederencommissionairs in het
kader van de internationale handel;

2. de internationale handelsmaatschappijen (international trading houses);
3. de rederijen;
4. de ondernemingen voor binnenscheepvaart;
5. de ondernemingen voor wegvervoer voor rekening van derden;
6. de maritieme kantoren;
7. de scheepsagenten;
8. de vervoermakelaars, bevrachters en scheepsmakelaars;
9. de nijverheidszeevaartagenten;
10. de vervoercommissionairs;
11. de expeditiekantoren en commissionairs-expediteurs bij het vervoer;
12. de tolagentschappen en douane-expediteurs;
13. de besteldiensten en/of koerierbedrijven;
14. de ondernemingen voor organisatie, coördinatie, gegevensverwerking of informatie betreffende
vervoersactiviteiten;
15. de ondernemingen voor de verhuur van containers, laadbakken, rollend materieel voor
goederenvervoer, motorvoertuigen voor wegverkeer;
16. de ondernemingen voor beloodsing en voor slepen en berging van schepen;
17. de ondernemingen voor bevoorrading van zee-, binnen- en/of luchtschepen;
18. de ondernemingen, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor het stouwen, het laden en/of
lossen van goederen;
19. de averijcommissarissen en dispacheurs;
20. de experten inzake schaderegeling betreffende goederen, containers, laadbakken, rollend
materieel voor goederenvervoer en/of schepen;
21. de goederencontroleurs en/of inspecteurs;
22. de bureaus voor classificatie van schepen;
23. de ondernemingen voor nautische inspectie;
24. de ondernemingen voor het laden en/of lossen van vliegtuigen en aanverwante dienstverlening.
§ 3. Ressorteren niet onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de
internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken:
1. de ondernemingen die, in het kader van hun normale productie- of verwerkingsactiviteiten in
België, hetzij grondstoffen of goederen in het buitenland kopen en/of verkopen, hetzij grondstoffen
of goederen in- en/of uitvoeren;
2. de ondernemingen die op basis van de grondstoffen, goederen of diensten, waarin zij
hoofdzakelijk internationale handel drijven, ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd
paritair comité.
Deze uitsluiting geldt niet voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend
logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen zoals bepaald in het
bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het
vervoer en de logistiek, uitgezonderd de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en het Paritair Comité voor de
bedienden uit de petroleumnijverheid en –handel;
3. de hoofdarbeiders die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit
de scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en
-handel, het Paritair Comité voor het havenbedrijf, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het
Paritair Comité voor de handelsluchtvaart;
4. het varend personeel en het personeel dat werk aan boord van schepen verricht gedurende de
aanwezigheid in een op Belgisch grondgebied gelegen haven, beiden vallend onder de bevoegdheid
van het Paritair Comité voor de koopvaardij;
5. de reisbureaus en de reisorganisatoren;
6. de ondernemingen die, op het vlak van petroleumproducten en/of –derivaten, instaan voor
uitsluitend het vervoer voor rekening van derden waaronder wordt begrepen dat het product van de

ene naar de andere laadlocatie wordt vervoerd op aangeven van de opdrachtgever, zonder dat de
onderneming ooit enige financiële of commerciële activiteit met betrekking tot dit product uitvoert.

