PC 332
Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
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Artikel 1, § 3
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de hiernavermelde
inrichtingen en diensten die door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse
Gemeenschapscommissie of de Duitstalige Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd of die
onder hun bevoegdheid vallen:
1° de instellingen en diensten die op regelmatige basis de opvang van kinderen onder de 12 jaar
organiseren, zoals de kinderkribben, de peutertuinen, de gemeentelijke kinderopvanghuizen, de
“maisons d’enfants”, de “halte-garderies” – kortstondige noodopvang en flexibele opvang –, de
buitenschoolse kinderopvangcentra en de erkende diensten voor onthaalhouders en de diensten voor
kinderopvangsters onder overeenkomst;
2° de thuisopvang van zieke kinderen;
3° de centra voor gezondheid en de diensten voor de gezondheidspromotie op school;
4° de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie;
5° de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie;
6° de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen;
7° de diensten voor preventie en gezondheidsopvoeding;
8° de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, aan gedetineerden en/of aan slachtoffers;
9° de centra voor geboorteregeling;
10° de centra voor maatschappelijk werk;
11° de centra voor tele-onthaal en de teleonthaalcentra;
12° de centra voor algemeen welzijnswerk;
13° de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten;
14° de centra voor geestelijke gezondheidszorg;
15° de ploegen "S.O.S.-Kinderen";
16° de adoptie-instellingen;
17° de diensten "Espaces-Rencontres" (Ontmoetingsruimten);
18° de diensten voor tele-bewaking;
19° de diensten voor schuldbemiddeling en bestrijding van schuldenoverlast.
Het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector is eveneens
bevoegd voor de diensten inzake wederzijdse hulp en zelfhulp op gebied van sociaal hulpbetoon en
gezondheid waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, die geacht kunnen worden uitsluitend te ressorteren onder de
Franse Gemeenschap, onverminderd de uitoefening van de bevoegdheden die zijn overgeheveld
naar het Waalse Gewest of de Franse Gemeenschapscommissie, en die niet vallen onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
of van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
Onder "diensten inzake wederzijdse hulp en zelfhulp op gebied van sociaal hulpbetoon en
gezondheid" wordt verstaan de groepen voor wederzijdse hulp en ondersteuning die, individueel en
collectief, sociale en psychologische ondersteuning bieden aan personen en aan hun gezin.

