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Paritair Comité voor de houtnijverheid.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

K.B. 17.03.1972
K.B. 01.06.1978
Erratum
K.B. 06.08.1990
K.B. 07.04.2000
K.B. 07.05.2007

B.S. 05.05.1972
B.S. 18.08.1978
B.S. 21.10.1978
B.S. 23.08.1990
B.S. 17.05.2000
B.S. 31.05.2007

Artikel 1, § 1, alinea 2
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers,
bevoegd voor volgende bedrijfstakken :
1° 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;
2° de zagerijen, met inbegrip van het stomen en drogen van ruw hout, het drenken, het snijden en
ontrollen van hout voor de verkoop van deze producten;
3° de houthandelsondernemingen, zijnde:
a) de groothandel of kleinhandel, met inbegrip van de import- en exporthandel:
1. van hout, van loof- en naaldhout, in de vorm van zaagblokken, gezaagd hout, geschaafd hout,
fineer, van welke herkomst ook, zowel inlands als ingevoerd;
2. van plaatmateriaal van alle samenstelling en oorsprong, onder andere bestemd voor de bouw, de
decoratie en de verwerking;
3. van andere afgewerkte of halfafgewerkte producten in hout of op basis van hout, zoals onder
andere parket, schroten, artikelen bestemd voor binnen- en buitenschrijnwerk;
b) de import- en exporthandel van tropische hardhoutstammen.
c) het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die
voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het
bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze
activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit;
In de zin van deze bepaling wordt verstaan onder :
1° werkplaats : plaats waar het 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 out;
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.

