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GESCHIEDENIS
De Houtconfederatie is in 2017 ontstaan door de samensmelting van de Nationale Federatie der
Zagerijen (NFZ) met de Nationale Unie Houtsector (NUHOS), dat zelf een fusie was van FEDEMAR
en de Nationale Federatie van Houthandelaars (NFH) en uitgebreid werd met de Unie van
Waalse Bosbouwaannemers (UETFW).

WIE ZIJN WE?
De Belgische Houtconfederatie verenigt, vertegenwoordigt
en informeert de Belgische sectoren van:
1.
2.
3.
4.

de bosbouw,
de bosuitbating,
de zagerijen en
de houthandel.

Ze telt meer dan 220 leden van diverse grootte (zelfstandigen, zeer kleine
ondernemingen, kmo’s en grote ondernemingen).
De Belgische Houtconfederatie vertegenwoordigt de werkgevers in paritaire
comités 125 (125.01, 125.02 en 125.03) en 146 en is hét aanspreekpunt voor
de bos- en houtsector.
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DE VIER
DEELSECTOREN
500
werknemers

“Zorgen voor het bos
van morgen”
BOSBOUW
De sector van de bosbouw omvat alle activiteiten die
te maken hebben met het onderhoud en de verjonging
van het bos: terrein voorbereiden, ruimen, aanplanten,
dunnen, snoeien, wildbescherming aanbrengen,
omheiningen plaatsen, …

“Instaan
voor de oogst”
BOSUITBATING
De sector van de bosuitbating omvat alle activiteiten die
betrekking hebben op het oogsten van hout: met name de
aankoop van hout op stam, het vellen, onttakken,
ruw afkorten, slepen, vervoeren naar houtverwerkende
bedrijven en het verhandelen van rondhout. Hij vormt dus
de link tussen het bos en de verwerking van het hout.

2 000
werknemers
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1 700
werknemers

“Verwerken
van het hout”
ZAGERIJEN
De sector van de houtzagerijen omvat alle activiteiten
die betrekking hebben op het verzagen van stammen, de
fineerproductie, het drenken, drogen, impregneren en het
commercialiseren van het hout.
In deze vrij complexe sector moeten we een onderscheid maken tussen loofhoutzagerijen (bv. eik, beuk,
esdoorn, es, populier), naaldhoutzagerijen (bv. vuren,
grenen, douglas, lariks), zagerijen van tropisch hout,
fineerbedrijven, en ondernemingen die zich toeleggen
op het drogen, verduurzamen en drenken van hout. Heel
uiteenlopende activiteiten dus, die sommige zagerijen
ook combineren.

“Advies geven
voor een optimale
toepassing”
HOUTHANDEL
De sector van de houthandel omvat de groot- en kleinhandel in hout, in plaatmaterialen, en in half-afgewerkte en
afgewerkte producten die deels of volledig in hout zijn, zoals
parket, gevelbekledingen, binnen- en buitenschrijnwerk, …

3 600
werknemers
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ENKELE CIJFERS
IN BELGIË

700 000

± 10 000 000

hectare bos

bomen geplant per jaar

11%
marktaandeel houtbouw

6

± 7 800

5 020 000 m3

jobs

hout geoogst/jaar

2 970 000 m3

2 960 000 m3

hout verzaagd/jaar

gezaagd hout verbruikt/jaar

92%
naaldhout

8%
loofhout

93%
naaldhout

7%
loofhout
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WAT WIL DE BELGISCHE
HOUTCONFEDERATIE
BEREIKEN?
BEDRIJVEN
UIT DE SECTOR
SAMENBRENGEN
Als Houtconfederatie verenigen we de
bedrijven uit de sectoren van de bosbouw,
de bosuitbating, de zagerijen en de houthandel.

EEN CENTRAAL
AANSPREEKPUNT ZIJN
Vragen over wat er beweegt in onze sector?
Wij staan voor je klaar!

ONZE
MISSIE

DIALOOG
STIMULEREN
Zowel tussen de leden onderling als tussen
de leden en de andere actoren van de bosen houtsector en het grote publiek willen we
de dialoog faciliteren.
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INFORMATIE
BIEDEN
De Houtconfederatie biedt een schat aan
informatie voor leden en voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze sector.

LEDEN HELPEN
Bij alles wat we doen, willen we onze leden
helpen het beste te halen uit de rijkdom van
bos en hout.

BIJDRAGEN TOT
DE ONTWIKKELING
VAN DE SECTOR
Onszelf blijven verbeteren betekent ook best
practices delen – daar leren we allemaal van.

ZICHTBAARHEID
VERGROTEN
Hoe meer leden en hoe zichtbaarder, hoe
beter wij onze gemeenschappelijke belangen
kunnen verdedigen.

HET IMAGO VAN DE
SECTOR PROMOTEN
Onze sector legt heel wat economisch
gewicht in de schaal. Toch blijven veel
bedrijven en vakmensen in de schaduw
staan en zijn ze onbekend.

HET GEZICHT VAN DE
SECTOR ZIJN
De Houtconfederatie wil de referentie zijn voor
de overheid, andere federaties, potentiële
partners, de pers en het grote publiek voor alles
wat met onze sector te maken heeft.

BELGISCHE HOUTCONFEDERATIE
HAAL HET BESTE UIT BOS EN HOUT

9

HOE BEREIKEN
WE ONZE DOELEN?
ONZE
VISIE

DICHT BIJ
DE LEDEN STAAN
Het contact met onze leden is essentieel voor de goede werking van de
Belgische Houtconfederatie. Dankzij de beperkte omvang van onze organisatie en het relatief kleine aantal spelers in onze sector, kennen we
gelukkig heel wat van onze leden persoonlijk. We maken er een punt
van regelmatig bedrijven te bezoeken om onze voeling met het terrein te
behouden. Bedrijven zijn geen nummers en onze mensen zijn gemakkelijk
aanspreekbaar. Dat rechtstreekse contact levert ons nuttige feedback op
en helpt ons om snel informatie te verspreiden. Ons doel: een toegankelijke
organisatie zijn die dicht bij haar leden staat.

MEERWAARDE BIEDEN
Redenen genoeg om lid te worden van een confederatie zoals de onze.
Bedrijven hebben het echter druk en gaan op zoek naar méér. Dat beseffen
wij maar al te goed. Of het nu gaat om het verstrekken van informatie, het
verdedigen van belangen of het uitvoeren van initiatieven om de sector
vooruit te helpen, het is onze ambitie om net dat beetje extra te bieden
dat het verschil maakt.

DE ZICHTBAARHEID VAN DE SECTOR
VERGROTEN
Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord. Helaas zijn onze
sectoren grotendeels onbekend en haast onzichtbaar in de media. De stem
van de sector en van al zijn spelers moet dus luider klinken. Met onze
acties willen we meer zichtbaarheid creëren, onder andere door proactief
te communiceren.
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ONZE
RODE DRAAD
ONZE
WAARDEN

1

Kwaliteit staat centraal bij de Belgische
Houtconfederatie. Als referentieorganisatie kunnen we bogen op een ernstig en
betrouwbaar imago. We doen ons werk graag
en goed – dat lees je in onze publicaties en zie je in onze initiatieven. Zo
voerden we een kwaliteitscharter in voor onze leden, lanceerden we
een campagne om het vakmanschap en de expertise van onze leden te
promoten en gaan we de strijd aan met onjuiste informatie.

2

Grootte speelt voor ons geen rol. De Belgische
Houtconfederatie verdedigt AL haar leden met
even veel inzet, of dat nu kleine zelfstandigen,
zko’s, kmo’s of grote internationale bedrijven zijn.
Wij zorgen ervoor dat ieders stem wordt gehoord en ieders rechten worden
gerespecteerd.

3

Al sinds het begin streeft de Belgische
Houtconfederatie naar consensus en dialoog.
In een sector die lange tijd versnipperd was,
willen we nu graag bruggen slaan, de krachten
bundelen en op een positieve manier samenwerken. Daarbij kiezen we
resoluut voor open en directe communicatie. Zo scheppen we vertrouwen,
en dat praat een stuk makkelijker.

KWALITEIT

IEDEREEN
GELIJK

DIALOOG
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WAAROM
LID WORDEN?
1
4

EEN ANTWOORD
OP AL JE VRAGEN
De Belgische Houtconfederatie zoekt een oplossing voor
al je sociale en technische problemen.
Voor sociale vragen vertegenwoordigt de Houtconfederatie
de werkgevers in de paritaire subcomités 125.01, 125.02 en
125.03 en in paritaire comités 125 en 146. We zijn ook lid van
het VBO, Unizo en UCM.
Voor technische vragen werkt de Houtconfederatie nauw
samen met het Belgische centrum voor technische informatie Hout Info Bois.

JOUW BEDRIJF IN DE KIJKER OP
WWW.HOUTCONFEDERATIE.BE
Leden worden automatisch vermeld in de ‘dealer locator’
van onze website. Hiermee vinden potentiële klanten snel
de weg naar jouw bedrijf. De zoekmotor wordt ook gebruikt
door het team van Hout Info Bois, dat het gebruik van hout
in ons land actief promoot.

5
2
EXCLUSIEVE
NIEUWSBRIEVEN
De Belgische Houtconfederatie houdt je via verschillende kanalen op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen de sector. We versturen o.a. maandelijks een
elektronische nieuwsbrief, en vaak nog thematische
nieuwsbrieven die inspelen op de actualiteit. Deze
berichten zijn uitsluitend bestemd voor onze leden.

OPLEIDINGEN
OP MAAT
Dankzij onze vele contacten met de spelers op het
terrein geeft de Houtconfederatie regelmatig de
verwachtingen en behoeften van de sector door
aan gespecialiseerde organisaties zoals Woodwize,
Wallonie Bois, VDAB, CEVORA en Hout Info Bois.
De Houtconfederatie kan je dus ook doorverwijzen
naar professionele opleidingsverstrekkers die samen
met jou op zoek gaan naar opleidingen op jouw maat.
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3
ABONNEMENT OP HET
TRIMESTRIEEL VAKBLAD
‘HOUTBEDRIJF’
Vier keer per jaar brengt de Belgische Houtconfederatie
een vakblad uit voor de Belgische houtsector. Het tijdschrift
bevat sectoraal nieuws, dossiers, achtergrondartikelen en
reportages bij leden. Alle leden ontvangen het blad gratis.
www.houtbedrijf.be
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NETWERKEN
De Belgische Houtconfederatie organiseert regelmatig
evenementen waarop de leden contacten kunnen
leggen en ideeën kunnen uitwisselen, maar ook kunnen
deelnemen aan thematische werkgroepen. Een boeiende
ervaring voor alle bedrijven uit de sector.

7
JOUW STEM
WORDT GEHOORD
IN PARITAIRE COMITÉS
125 EN 146
De Belgische Houtconfederatie vertegenwoordigt
de werkgevers in de paritaire subcomités 125.01
(bosbouw), 125.02 (zagerijen en aanverwante
nijverheden), 125.03 (houthandel) en de paritaire
comités 125 (houtnijverheid) en 146 (bosbouw).
Zo kan ook jij mee wegen op de onderhandelingen
over collectieve arbeidsovereenkomsten. Bovendien
vertegenwoordigen wij jouw stem in overkoepelende
organisaties zoals het VBO, UNIZO en UCM.

HOE
LID WORDEN?
De procedure is eenvoudig:

1
Ga naar www.houtconfederatie.be
en vul het formulier
‘Lid worden’ in.
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2
JOUW BELANGEN
BEHARTIGD IN TAL VAN
WERKGROEPEN EN
ORGANISATIES

Je aanvraag wordt voorgelegd aan het
directiecomité van de Houtconfederatie.

3

Via sectorale enquêtes, bedrijfsbezoeken en contacten
met de leden is de Belgische Houtconfederatie op de
hoogte van de problemen die de bedrijven ervaren.
We kaarten deze aan bij de bevoegde instanties om
tot oplossingen te komen. Wist je dat de Belgische
Houtconfederatie actief is in meer dan 20 werkgroepen,
federale en regionale instanties, federaties en niet-gouvernementele organisaties?

9
KORTINGEN EN
VOORDEELTARIEVEN

Na goedkeuring van je aanvraag,
krijg je van ons secretariaat
een factuur toegestuurd.

4
Van zodra de betaling in orde is,
ben je lid.

VRAGEN?
Contacteer ons via
contact@houtconfederatie.be

Via de Belgische Houtconfederatie geniet je van gunstige
tarieven en voordelen op tal van plaatsen.
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WORD LID ...

“Bepaal mee
de toekomst
van onze
sector.”

EN VOLG HET NIEUWS
UIT DE SECTOR

www.houtconfederatie.be

Volg ons op LinkedIn
Belgische Houtconfederatie
www.linkedin.com/company/belgische-houtconfederatie

Abonneer je
Abonneer je op ons magazine HoutBedrijf (gratis voor onze leden).
Het trimestrieel vakblad van de Belgische houtsector.
www.houtbedrijf.be
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BELGISCHE HOUTCONFEDERATIE
Koningsstraat 163
B-1210 Brussel
T. + 32 (0)2 219 27 43
contact@houtconfederatie.be
www.houtconfederatie.be
Belgische Houtconfederatie

