De beperking op het in de handel brengen van met creosoot1 behandeld hout
Art. 67 en vermelding 31 van bijlage XVII van verordening 1907/2006 (REACH)

De federale milieu-inspectie van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu is onder
meer bevoegd voor de controle op de naleving van verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
In vermelding 31 van bijlage XVII van genoemde verordening (hierna: vermelding 31) wordt o.a. het in de handel
brengen en gebruik van met creosoot behandeld hout gereguleerd (zie bijlage).
Het uitgangspunt van de beperking aangaande gecreosoteerd hout is dat het verboden is om met creosoot
behandeld hout in de handel te brengen (vermelding 31, §1).
De eerste uitzondering op dit verbod betreft het voor het eerst in de handel brengen van hout dat in industriële
installaties of door professionele gebruikers is behandeld, indien het door professionele gebruikers en in
industriële toepassingen wordt gebruikt (vermelding 31, §2, b). Deze uitzondering op het verbod omvat vier
belangrijke cumulatieve voorwaarden:
1. Het hout is in industriële installaties of door professionele gebruikers in situ behandeld (zie vermelding
31, §2, a).
2. Het met creosoot behandeld hout wordt voor het eerst in de handel gebracht. Dit wil zeggen dat
doorverkoop van dergelijk hout verboden is, zelfs aan professionele gebruikers.
3. De toeleveringsketen van gecreosoteerd hout wordt kort gehouden: de professionele gebruiker koopt dit
hout aan bij de behandelaar. De verkoop van dergelijk hout aan particulieren is verboden.
4. Het gecreosoteerde hout dient in industriële toepassingen te worden gebruikt. Dit wil per definitie zeggen
dat dit behandeld hout niet geplaatst kan worden bij particulieren. In vermelding 31 worden
voorbeelden van gebruik in industriële toepassingen gegeven: voor spoorwegen, bij de transmissie van
elektriciteit en telecommunicatie, voor omheiningen, voor agrarische doeleinden en in haveninstallaties
en waterwegen. Opgelet, gecreosoteerde omheiningen mogen dus enkel geplaatst worden in het kader
van een industriële toepassing, niet bij particulieren.
De tweede uitzondering op het verbod betreft het in de handel brengen van hout dat vóór 31 december 2002
behandeld is, indien dit hout als tweedehands product voor hergebruik in de handel wordt gebracht (vermelding
31, §2, c).
Echter, een totaalverbod geldt voor het gebruik van gecreosoteerd hout in bepaalde toepassingen (zie vermelding
31,§3). Voor deze toepassingen kan geen beroep gedaan worden op bovenstaande uitzonderingsgronden.
Inbreuken op deze bepalingen zijn strafbaar gesteld in de Wet betreffende de productnormen2 en worden
vastgesteld in een proces-verbaal.

Brussel, 22 juni 2021.
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Creosoot en de andere stoffen opgesomd in de eerste kolom van vermelding 31, Bijlage XVII van de REACH-verordening.
Art. 17, §1, 3°, a) van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie-en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.
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