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Artikel 1 

 

Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten: 

 

1. alle ondernemingen voor wegvervoer voor rekening van derden; de autobussen en autocars met 

uitzondering van stadsautobussen; de taxi's en elk ander vervoer zowel met paarden als met 

motorrijtuigen voor rekening van derden. 

 

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor vervoerondernemingen 

voor rekening van derden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en –handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor 

de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten en het 

Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer. 

 

2. Ondernemingen die 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 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. 



 

 

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die 

voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen of voor de daarmee 

gelijkgestelde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 

scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel, het Paritair 

Comité voor de handel in brandstoffen of het Paritair Comité voor het havenbedrijf. 

 

3. Ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens. 

 

Onder grondafhandeling wordt begrepen platform-, passagiers-, bagage-, grondtransport- en vracht- 

en postafhandeling en bijstand aan bemanning. 

 

Onder luchthavens wordt begrepen elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, 

installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden 

gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak. 

 

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen voor 

grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en –handel, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor 

de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de 

handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren. 

 

4. Ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen. 

 

Onder voor rekening van derden wordt verstaan: het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere 

natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van 

derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen 

worden. 

 

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan 

handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van 

private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals 

beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of 

opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard. 

 

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor ondernemingen die 

verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 

metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair 

Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de 

metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- 

en/of toezichtsdiensten. 

 


