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De paritair comités voor land- en tuinbouw 

 

 
 
Er zijn drie paritair comité actief in de land- en tuinbouw:  
 

 Het paritair comité voor de landbouw  

 Het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf 

 Het Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouwwerken 
 
 
Paritair Comité voor de landbouw heeft als nummer 144 (RSZ-prefix  193/), te weten de 
eigenlijke landbouwondernemingen; de grasteelt en weideboomgaarden; de tabaksteelt en -
drogerij; de hopteelt en -drogerij; de teelt van geneeskrachtige kruiden; de teelt van 
suikerbieten; de teelt van cichoreiwortels; de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen; 
de teelt van teenwilg; de fokkerij; de pluimveeteelt; de bijenteelt; de visteelt; de 
mosselteelt; de oesterteelt; de kunstmatige bevruchting, het onderhouden en verzorgen van 
paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van 
instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld 
aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het P.C. voor het hotelbedrijf; de 
door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw. 
 
 
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf met als nummer 145 (RSZ-prefix 194/494/), te 
weten : 
 1. de groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloof- en 
champignonteelt; 
 2. de fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken-, en 
aardbeienteelt; 
 3. de bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen; 
 4. de boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt; 
 5. de teelt van de tuinbouwzaden; 
 6. het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van 
voorlichting in de tuinbouwsector; 
 7. de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van 
tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd 
paritair comité. …. 
Wat de boomkwekerijen en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder telen 
onder meer verstaan: het zaaien, planten, verspenen, oppotten, verpotten, stekken, in vitro 
of anderszins vermeerderen, bemesten, forceren, in bloei trekken, toppen alsook het 
verrichten van alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, 
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plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of hoofdzakelijk teelt (d.w.z. 
plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een zekere ontwikkeling doormaakte). 
 
 
Het Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouwwerken met als nummer 132  
(RSZ-prefix 093/..) is bevoegd voor de ondernemingen welke een of verscheidene van de 
volgende werken voor rekening van derden uitvoeren : 
• ploegen en alle voorbereidende grondbewerkingen; 
• zaaien of planten met meerrijige of centrifugale machines; 
• sproeien, vernevelen, verstuiven; 
• oogsten met machines, zoals pikbinders, aardappelrooiers, bietenrooiers, 
hopplukmachines, vlastrekkers (de werklieden die tewerkgesteld zijn aan het vlastrekken 
vallen onder dit paritair comité, met uitzondering van diegenen die, ingevolge een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, tewerkgesteld worden door een werkgever die 
afhangt van het Paritair Comité voor de vlasbereiding); 
• dorsen met maaidorsers of dorsmachines van granen, peulvruchten en zaden, oprapen en 
persen van hooi en stro; 
• machinaal triëren van erwten, bonen, aardappelen of zaden, machinaal drogen van 
granen, peulvruchten of andere landbouw- of nijverheidsgewassen. 


