Meer
informatie
De folder is afgeleid van een uitvoerige handreiking
die is gepubliceerd door:
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afval/kaderrichtlijn

Met het schaven, schuren
of zagen van onbehandeld
hout ontstaat resthout. Bij
het gebruik van dit resthout
kan verwarring ontstaan
of het moet worden
gezien als bijproduct of als
afvalstof. Deze folder kan
als handleiding worden
gebruikt.

Over de uitgevers:

Onbehandeld
resthout:

www.avih.nl – www.bvor.nl - www.nbvt.nl - www.vvnh.nl
Deze folder heeft geen juridisch bindende status. In specifieke
kwesties is het aan het bevoegd gezag om tot een juridisch
bindend oordeel te komen op basis van de feiten en omstandigheden van het geval. Ook kan op hout dat vrijkomt bij hout-

Afval of niet?

bewerking andere wet- en regelgeving van toepassing zijn, naast
de hier genoemde criteria en wetgeving.
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geen afval

Hout dat vrij komt bij bewerking, denk aan afkortstukken,
krullen, zaagsel, chips, en dat voldoet aan de volgende vier
voorwaarden kan worden gezien als bijproduct en is dan géén
afval:
1.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 bepaalt dat het materiaal
voldoende hoogwaardig moet worden gebruikt.
Dat is het zeker als het gebruikt wordt voor recycling of als
energieopwekking in een biomassa-energiecentrale*.
Het gebruik schriftelijk en contractueel afgesproken is tussen
de afnemer en het houtverwerkende bedrijf. Voorbeelden van
teksten: ‘het hout is bestemd voor verwerking tot stalstrooisel’
of ‘dit hout wordt ingezet als brandstof’.
* afgifte aan een afvalinzamelaar of -verwerker voor verbranding in
een afvalverbrandingsinstallatie of storten valt hier niet onder.

2.

Het materiaal wordt toegepast in een proces dat een
specifiek beoogd product oplevert of een bepaalde kwaliteit
oplevert, bijvoorbeeld energie, bodemverbetering, ophoging,
afdekking.

3.

Het is normaal dat dit materiaal ontstaat bij een bepaald
productieproces (bijvoorbeeld zaagsel bij zagen).

4.

Het gebruik is legaal en voldoet aan product-, arbo-, milieuen omgevingswetgeving.

wel afval

Voldoet hout níet aan deze vier voorwaarden dan is het een
afvalstof.
Wordt hout gemengd met een afvalstof dan geldt juridisch gezien het
gehele mengsel als afval. Wel kan het etiket ‘afval’ weer vervallen wanneer het na een bepaalde handeling alsnog voldoet aan de hiernaast
genoemde voorwaarden, bijvoorbeeld door sorteren, reinigen, zeven
of versnipperen.
Hout dat als afval kwalificeert
Heeft onbehandeld resthout de status van afvalstof dan is in bepaalde
gevallen een deel van de afvalregelgeving níet van toepassing. Het
gaat hierbij om: natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmate
riaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw óf voor de productie
van energie uit die biomassa.
De processen of methoden die daarbij worden gebruikt moeten
onschadelijk zijn voor milieu en gezondheid. Hierbij geldt een groot
gedeelte van de bepalingen van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer niet.
Het gaat dan met name om de administratieve verplichtingen. Het
transport hoeft bijvoorbeeld niet gemeld te worden.

NB
In het geval dat hout wordt geëxporteerd, geldt de EVOAverordening wanneer de betrokken autoriteiten buiten
Nederland dit toch wel zouden aanmerken als afvalstof.

