Hout

Omschrijving
Houtafval, dat niet in de houten meubelindustrie vrijkomt,
bestaat voor het grootste deel
uit (delen van) houten
verpakkingen, zoals pallets,
kisten, kratten, beschermingsplaten e.d. Daarnaast kan
afvalhout vrijkomen bij
sloopwerkzaamheden. Bij
houtafval wordt onderscheid
gemaakt tussen drie
verschillende klassen: A-hout
(schoon en onbehandeld hout),
B-hout (geverfd en gelakt hout,
plaatmaterialen, etc.) en C-hout
(verduurzaamd hout).
Verduurzaamde houtsoorten
bevatten schadelijke stoffen
voor mens en milieu. Deze
vallen onder gevaarlijk afval en
er gelden strengere regels voor.
Dit is het geval bij bijvoorbeeld
gecreosoteerd hout of door
koperverbindingen verduurzaamd (gewolmaniseerd) hout.
N.B. groenafval dat vrijkomt bij
de aanleg en onderhoud van
tuinen en perken wordt niet
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Verdere informatie
• Voor vragen over het

afvalbeleid en de
afvalregelgeving: Helpdesk
afvalbeheer (088-6027979,
9.00-12.00 uur)
• Inzamelaars van

bedrijfsafvalstoffen per
afvalstroom in uw provincie:
www.afvalgids.nl
• Stichting Kringloop Hout,

www.kringloophout.nl;
• Nederlandse Emballage- en

Palletindustrie Vereniging,
www.epv.nl
• Stichting Nedvang, Collectieve

organisatie voor
consumenten- en
bedrijfsverpakkingen. Bevat
informatie over het Besluit
verpakkingen en preregistratie; www.nedvang.nl.
•

Informatie over de
verpakkingenbelasting:
http://www.belastingdienst.nl
/zakelijk/verpakkingenbelasti
ng

• Stichting Bedrijfsverpakkingen

Nederland (BVNL) richt zich op
bedrijven die voornamelijk
bedrijfsverpakkingen
produceren of importeren;
www.bedrijfsverpakkingen.nl.
• Het Recycling Netwerk is een

coalitie van (milieu)
organisaties die zich inzetten
voor een beter milieu door een
goed materialenbeleid, met
speciale aandacht voor

