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1. ALGEMEEN : 

We maken een onderscheid tussen 4 soorten houtafvallen, namelijk onbehandeld hout 

(A1 – solid wood), behandeld hout dat gerecycleerd kan worden (A2 – recycable 

wood), behanhandeld hout dat niet kan gerecycleerd kan worden maar zonder 

gevaarlijke stoffen (B – non recycable wood) en hout met gevaarlijke stoffen (C-hout). 

 

2. A1 - SOLID WOOD : 

Onbehandeld hout bestaande uit wit en donker naald-en loofhout gebruikt o.a. als 

verpakkingsmateriaal (kisten, paletten..) of gebruikt in de bouwsector 

(dakconstructies, baddens..) 

 

Er is een nul-tolerantie voor : plasitek, rubber, steentjes, glas, zand, isomo, MDF, 

hardboard, bruingeelplaten, formica, beklede platen, softboard, geïmpregneerd hout. 

 

Mag wel aanwezig zijn : fe en non-ferro onder de vorm van nagels, nieten, scharnieren 

en plaatmateriaal zoals spaanplaat, osb en multiplex tot max. 5% van het volume 

 

EURAL CODE  : 15 01 03 (verpakking)  

  17 02 01 (afbraak) 

 

3. A2 – RECYCABLE WOOD : 

Hout afkomstig uit afbraak, geschilderd met of zonder aanhangsels uit Fe of non-ferro. 

Onbehandeld hout, massief en niet-massief bekleed, geverfd en of vernist. 

 

Er is een nul-tolerantie voor : plasitek, rubber, steentjes, glas, zand, isomo, MDF, 

hardboard, bruingeelplaten, softboard, geïmpregneerd hout.  

Te vermijden : uitheemse harde donkere houtsoorten. (Meranti, merbau, acacia..) 

Maximale vervuilingsgraad met andere materialen dan hout  is 2% van het totaal 

volume. 

 

Mag wel aanwezig zijn : fe en non-ferro onder de vorm van nagels, nieten, 

scharnieren, sloten. 

Multiplex, spaanderplaten met melamine bekleding of ander verlijmd hout : maximum 

30% van het volume 

 

EURAL CODE  : 17 02 01 

 

4. B – NON RECYCABLE WOOD : 

Dit hout is bestemd voor energetische recuperatie en omvat al het hout waarvan 

eigenlijk geen spanen meer kunnen gemaakt worden of dat behandeld (geïmregneerd) 

is met gevaarlijke stoffen. Dus ladingen waarin plaatmateriaal met melaminebekleding 

van meer dan 30%, MDF, betonbekistingen..enz. 

 

Nul-torerantie voor plastiek, stenen, glas, zand, textiel, pvc, roofing, teer, gipskarton 

of gipsplaat.. 

 

EURAL CODE  : 19 12 07 
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5. C- HOUT : 

Dit hout is geïmpregneerd met gevaarlijke materialen 

Bvb : geïmpregneerd tuinhout, treinbilzen 

Casier aanvaard dit hout NIET. 

 

6. VAL-I-PAC :  

Val-i-pac is de verpakkingscommissie die instaat om de sector te laten voldoen aan de 

terugnameplicht van verpakkingen. 

Houten paletten en verpakkingsmateriaal vallen hieronder en komen in aanmerking 

voor een recyclagpremie en eventueel een containerforfait dat door val-i-pac wordt 

uitbetaald dmv een certificaat. 

Casier is partner van val-i-pac en kan instaan voor de aanvraag van dit certificaat. 
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     B- NON-RECYCABLE WOOD 
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