FACTSHEET
Gecreosoteerd hout in Europa (dus ook in NL) met ingang van 30 juni 2003.

Wèl toegestaan:
mits in een vacuüm/druk installatie behandeld met
een creosootolie die minder dan 50 ppm
benz.apyreen en minder dan 3% met water
extraheerbare fenolen bevat.
voor (Europese richtlijn 2001/90):
spoorbielzen,
telefoon/elektriciteitspalen,
omheiningen, agrarische doeleinden (bijv.
(fruit)boompalen en in haveninstallaties en
waterwegen.
Door uitsluitend professionele gebruikers.
En ook:
Gecreosoteerd hout dat vóór 30 juni 2003 is
gecreosoteerd – ongeacht de samenstelling
van de creosootolie – als dat hout als
tweedehands product voor hergebruik in de
handel wordt gebracht.

Niet toegestaan:
(zowel nieuw als tweedehands):

•
•
•
•

binnen gebouwen, ongeacht de bestemming;
in speelgoed;
op speelplaatsen;
in parken, tuinen en andere voorzieningen voor
recreatie en vrijetijdsbesteding buitenshuis,
maar alléén als daar het gevaar bestaat dat dit
hout regelmatig met de huid in aanraking komt;

• voor de vervaardiging van tuinmeubilair, zoals
picknicktafels;

• voor de vervaardiging, het gebruik en de
hernieuwde behandeling:
− kweekbakken;
− verpakkingen die in aanraking kunnen
komen met voor menselijke en/of dierlijke
voeding bestemde onbewerkte producten,
tussenproducten of eindproducten;
− ander materiaal dat de hierboven genoemde
producten kan verontreinigen.

Nederlandse afwijkingen: *)
Vanaf 13 maart 2003 mag gecreosoteerd hout in
Nederland ook niet worden toegepast in contact
met
oppervlakteof
grondwater.
(mèt
toestemming Europese Commissie 2002/884/EC)
Zònder Europese toestemming is door Nederland
m.i.v. 13 maart 2003 óók bepaald in Besluit PAK
houdende coatings dat:
• gecreosoteerd hout niet is toegestaan voor welk
doel dan ook als het is behandeld met
creosootolie die méér dan 50 ppm benz-apyreen bevat (hergebruik wordt hiermee
onmogelijk gemaakt).
• gecreosoteerd hout in parken en tuinen en
andere voorzieningen voor recreatie en
vrijetijdsbesteding buitenshuis zonder meer niet
is toegestaan. De beperking: alléén maar niet
toegestaan als er gevaar bestaat voor
regelmatig huidcontact is ‘weggevallen’ (art.9).
• (art. 10) van toegelaten gecreosoteerd hout
moet een administratie worden bijgehouden
door degene die dat hout
− invoert,
− aan een ander voor de Nederlandse markt
ter beschikking stelt,
− voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden heeft,
zodanig dat desgevraagd op basis van die
administratie kan worden aangetoond dat dat
gecreosoteerde hout niet onder de verboden
valt.

*)

De administratie omvat ten minste:
a. naam en adres van de producent of
leverancier van wie het gecreosoteerde
hout is betrokken;
b. de datum waarop het gecreosoteerde hout
door de producent of leverancier is
geleverd;
c. de samenstelling van het steenkoolteeroliedestillaat waarmee het hout is
behandeld;
d. het toepassingsgebied van het gecreosoteerde hout;
e. naam en adres van degene aan wie het
gecreosoteerde hout ter beschikking is
gesteld dan wel geleverd;
f. de datum van levering van het
gecreosoteerde hout;
g. de hoeveelheid van het ontvangen of
geleverde gecreosoteerde hout.
Professionele partijen zullen overigens vrijwel
altijd een dergelijke administratie hebben
(facturen,
orderbonnen,
vrachtbrieven,
productspecificatie; creosootolie is in heel
Europa van het door de EU goedgekeurde
type).
Hout dat voor doorvoer naar andere landen is
bestemd is vrijgesteld van de verboden.

Afwijkingen van de Europese Richtlijn zonder toestemming van de EC zijn volgens Arrest van het
Europese Hof van Justitie niet toegestaan (C-281/03 en C-282/03 d.d. 15-09-05)

