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Paritair Subcomité voor de bosontginningen.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
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Artikel 1, alinea 1, punt 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers,
bevoegd voor de ondernemingen die zich bezighouden met de bosontginning, zijnde :
a) het vellen van bomen;
b) het snoeien, het ontschorsen, de bewerking en/of de behandeling van hout op kap of op de
werkplaats;
c) het wegslepen, het uitslepen, het vervoer van en/of de handel in stamstukken, rondhout,
nijverheidshout, mijnhout, brandhout;
In de zin van deze bepalingwordt verstaan onder :
1° werkplaats : plaats waarhet rondhout wordt bijeengebracht en bewerkt. De werkplaats voor het
afkorten kan ingericht zijn met werktuigen of voor handarbeid en zij kan geïnstalleerd zijn in het
bos of op gelijk welke plaats;
2° bewerking : de handelingen die erin bestaan het ruwhout waar en met welk middel ook te
bewerken, ten einde er alle dimensionele, kwalitatieve of andere kenmerken aan te geven die door
de gebruikers en kopers worden geëist, maar zonder het houtprodukt grondig te wijzigen (met
uitzondering van de carbonisatie van het hout in het bos), de handelingen zoals het opslaan van hout
op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit,
het hakken in nijverheidshout allerhande, het aftappen of eventueel ontschorsen van hout, het
hakken van de stamstukken in werkhout, het kloven van mijnstutten, het ontharsen, hakken en
rechtkanten ervan, de voorbereiding van heipalen, grondpalen en paalplanken, mijnhout, hout voor
papierpap, brandhout, hout voor papierfabrieken, speciaal hout, de bescherming tegen schimmels,
insecten en brand van rondhout of aangepast hout;
3° wegslepen : de handeling die erin bestaat het hout te brengen van de plaats waar de bomen
worden geveld naar de plaats waar het wordt bijeengebracht en die toegankelijk is voor de tuigen
die het hout uitslepen;
4° uitslepen van het hout : het vervoer van het hout tot op de grens van de hakplaats of tot in de
onmiddellijke buurt ervan.

