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1. Doel 
 

Deze omzendbrief verduidelijkt de redenen waarom verscherpte controles in de EU op houten 

verpakkingsmateriaal in zendingen van bepaalde specifieke goederen (zie bijlage) van oorsprong uit 

China, Wit-Rusland of India worden opgelegd en beschrijft de wijze waarop dit toezicht in België 

wordt toegepast.  

Deze controles zullen met ingang van 15 april 2021 worden uitgevoerd. 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire invoercontroles van 

houten verpakkingsmateriaal in zendingen van specifieke goederen van oorsprong uit China en Wit-

Rusland (PCCB/S1/1024029). 

 

 

2. Toepassingsgebied 

 

Deze omzendbrief is van toepassing voor alle invoerders, en hun gemachtigden, van specifieke 

goederen die beantwoorden aan de GN-codes 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 

6907 en 7606 van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India. 

 

 

3. Referenties 

 

3.1. Wetgeving 

 

Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 

december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (“KB van 10/11/2005”) 
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Koninklijk besluit van 14 januari 2021 houdende de aanwijzing van grenscontroleposten, 

inspectiecentra en controlepunten 

 

Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 

betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 

98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad 

(“Plantengezondheidsverordening”), artikel 43 

 

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende 

officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de 

levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, 

dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van 

de volgende Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad : (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 

396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) nr. 

2016/429 en (EU) nr. 2016/2031, de Verordeningen van de Raad (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 

1099/2009, alsook de Richtlijnen van de Raad 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 

2008/120/EG, en tot intrekking van de Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad (EG) 

nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004, de Richtlijnen van de Raad 89/608/EEG, 89/662/EEG, 

90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG, alsook Beschikking 92/438/EEG van de 

Raad (Verordening betreffende de officiële controles), artikels 47(1), 56 (4) en 58 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de 

voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie 

binnenkomen 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling 

van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de 

systeemcomponenten ervan (“de IMSOC-verordening”). 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/127 van de Commissie van 3 februari 2021 tot vaststelling van 

vereisten voor het in de Unie binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van 

bepaalde goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen en voor de fytosanitaire controle van 

dergelijk materiaal, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137; 

 

3.2. Andere 

 

International Standard on Phytosanitary Measures 15: Regulation of wood packaging material in 

international trade (2018) (https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/).  

 

 

4. Definities en afkortingen 

 

- Derde landen: landen die geen EU-lidstaat zijn 

- EU: Europese Unie 

- FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

- GGB-PP: Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor planten en 

plantaardige producten (in het Engels : CHED-PP) 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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- ISPM 15: International Standard on Phytosanitary Measures 15: Guidelines for regulating 

wood packaging material in international trade 

- Specifieke goederen: specifieke goederen die beantwoorden aan de douanecodes GN 2514, 

2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 en 7606 van oorsprong uit China, Wit-

Rusland of India 

 

 

5. Fytosanitaire invoercontrole van houten verpakkingsmateriaal in 
zendingen van specifieke goederen 

 

5.1. Voorschriften voor de invoer in de EU van houten verpakkingsmateriaal dat wordt 

gebruikt in het internationale handelsverkeer  

 

Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout wordt internationaal erkend als een hoog risico voor de 

insleep van plaagorganismen die onze tuinbouw- en bosbouwteelten, maar ook ons openbaar groen 

kunnen beschadigen. Een voorbeeld daarvan is Anoplophora glabripennis, de loofhoutboktor (Asian 

longhorned beetle, ALB). Deze kevers kunnen een groot aantal soorten loofbomen en -struiken 

aantasten en hun dood veroorzaken. De uitroeiing van besmettingshaarden is een zeer dure 

aangelegenheid omdat aangetaste en vermoedelijk aangetaste bomen geveld en ter plaatse 

vernietigd moeten worden. Via besmet houten verpakkingsmateriaal zouden ook vele andere 

plaagorganismen kunnen worden binnengebracht: de Oost-Aziatische boktor, het dennenaaltje, de 

Aziatische essenprachtkever, enz. 

 

Om die reden legt de EU op dat houten verpakkingsmateriaal (en stuwhout), gebruikt voor het vervoer 

van allerhande goederen, bij invoer uit derde landen, behalve Zwitserland, vrij moet zijn van schors 

en voorzien moet zijn van een merkteken dat garandeert dat het een bestrijdingsbehandeling 

overeenkomstig de ISPM 15-norm (warmtebehandelingen of fumigatie met methylbromide of een 

behandeling met sulfurylfluoride) heeft ondergaan. Dit is echter niet van toepassing op ruwhout met 

een dikte van ten hoogste 6 mm en verwerkt hout waarvan bij de productie gebruik is gemaakt van 

lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan (Plantengezondheidsverordening, art. 43).  

 

5.2.  Versterkte controles 

 

Sinds tal van jaren worden Anoplophora glabripennis en andere exotische plaagorganismen 

regelmatig onderschept in houten verpakkingsmateriaal van zendingen met bepaalde goederen van 

oorsprong uit China, maar ook uit Wit-Rusland en India. Verschillende haarden van dit organisme in 

EU-lidstaten (Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland) en in het Verenigd Koninkrijk en 

Zwitserland konden eveneens met de invoer van deze producten in verband worden gebracht. 

 

Daarom is sinds 1 maart 2021 in alle EU-Lidstaten een noodmaatregel van toepassing voor de invoer 

van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van specifieke goederen. Bijlage 1 omschrijft de aard 

van deze specifieke goederen en hun GN-codes. 15% van deze zendingen zullen worden 

geïnspecteerd (zie punt 5.4).  

 

5.3. Meldingsplicht bij het FAVV van zendingen die de specifieke goederen bevatten  

 

Zendingen die de specifieke goederen bevatten zullen enkel onder een douaneregeling worden 

toegelaten door de douanediensten (in het vrije verkeer brengen, actieve veredeling, tijdelijke invoer, 
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passieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht) na het vertonen van het bewijs van de 

fytosanitaire controle door het FAVV. 

 

De invoerder of zijn vertegenwoordiger moet daarom bij de diensten van het FAVV, meer bepaald bij 

de grenscontrolepost (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx), iedere zending die de 

specifieke goederen bevat aanmelden van zodra hij op de hoogte is van de aankomst ervan en dit 

minstens 1 werkdag vóór de datum van aankomst. Hij verstrekt aan het FAVV de correcte gegevens 

betreffende de zending door middel van het Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van 

binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) waarvan deel I werd vervolledigd in 

TRACES-NT (https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/#b). De 

gebruikershandleiding voor het GGB-PP beschrijft hoe het GGB-PP moeten worden opgesteld en 

ingevuld voor zendingen van specifieke goederen en het houten verpakkingsmateriaal aanwezig in de 

zending (https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm – CHED-PP – 

Create a CHED-PP for WPM).  

 

5.4. Door het FAVV verrichte fytosanitaire controles van zendingen die de specifieke 

goederen bevatten  

 

De regel is dat de door het FAVV verrichte fytosanitaire controles plaatsvinden in de 

grenscontrolepost (adres: http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx). De invoerder of zijn 

vertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat het houten verpakkingsmateriaal in de zending 

toegankelijk is voor controle van op de begane grond en, waar nodig, in te staan voor het uitladen van 

de containers. 

 

Het is ook mogelijk om de fytosanitaire controle te laten verrichten in een door het FAVV aangewezen 

controlepunt (zie punten 5.6 en 5.7) en dat de zending afzonderlijk wordt opgeslagen op zodanige 

wijze dat ze op elk ogenblik vóór het uitvoeren van de fytosanitaire controle identificeerbaar en 

traceerbaar is. In dat geval mag de zending enkel worden vervoerd naar een controlepunt onder de 

regeling voor extern douanevervoer. De verantwoordelijke voor de zending dient er bovendien voor te 

zorgen dat het houten verpakkingsmateriaal toegankelijk is voor een visuele controle van op de 

begane grond en, waar nodig, in te staan voor het uitladen van de containers. In afwijking hiervan kan 

de douaneautoriteit toestaan dat de specifieke goederen niet onder toezicht worden gehouden, indien 

de operator verantwoordelijk voor de zending het houten verpakkingsmateriaal scheidt van de 

specifieke goederen, voor zover dat technisch gezien mogelijk is. 

 

De fytosanitaire controle bestaat uit het verifiëren van de naleving van de EU-invoervereisten, met 

name de aanwezigheid van een correct ISPM-15-merkteken en de afwezigheid van schors of van 

(symptomen van) levende plaagorganismen. Enkel na de fytosanitaire controle kan een andere 

douaneregeling aan de specifieke goederen worden gegeven. 

 

5.5. Hoe wordt het resultaat van de fytosanitaire controle gecommuniceerd en wat zijn 

de maatregelen in het geval van niet-conformiteit ? 

 

Nadat de fytosanitaire controle met gunstig resultaat is afgerond, vervolledigt het FAVV-deel II van 

het GGB-PP in TRACES NT, waarbij het gunstige resultaat van de uitgevoerde controles wordt 

aangeven, de beslissing ‘Toelaatbaar voor interne markt’ vermeld wordt en het GGB-PP gevalideerd 

wordt.  Aangezien het houten verpakkingsmateriaal dat de specifieke goederen vergezelt niet 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/%23b
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/%23b
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation/_documents/BCPICCPlistBE.xlsx
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systematisch moet worden gecontroleerd, kan de fytosanitaire vrijgave ook plaatsvinden zonder dat 

er een fytosanitaire controle wordt verricht.  In dat geval vervolledigt het FAVV ook deel II van het 

GGB-PP in TRACES NT. Daarbij wordt aangegeven dat er geen enkele controle werd verricht, wordt 

de beslissing ‘Toelaatbaar voor interne markt’ vermeldt en wordt  het GGB-PP gevalideerd. 

 

Bij vaststelling van niet-conformiteiten (o.a. afwezigheid van het ISPM-15-merkteken of aanwezigheid 

van (symptomen van) levende plaagorganismen) tijdens de fytosanitaire controle, worden officiële 

maatregelen opgelegd ten aanzien van het houten verpakkingsmateriaal in de betrokken zending. In 

dat geval vervolledigt het FAVV deel II van het GGB-PP in TRACES NT. Daarbij wordt het ongunstige 

resultaat van de controle aangegeven en wordt de beslissing ‘geweigerd’ vermeldt en wordt het 

geweigerde GGB-PP gevalideerd. Dit betekent dat het houten verpakkingsmateriaal uit de zending 

verwijderd en door verbranding vernietigd moet  worden in een daartoe erkende inrichting. Het 

vervoer van het houten verpakkingsmateriaal naar die inrichting moet onder gesloten 

omstandigheden gebeuren.  De invoerder kan de desbetreffende specifieke goederen herladen in 

ander verpakkingsmateriaal en erover beschikken. 

 

5.6. Aanvraagprocedure en voorwaarden voor aanwijzing als controlepunt  

 

Zie : https://www.favv-afsca.be/professionelen/invoer/ aanwijzing van grenscontroleposten en 

controlepunten. 

 

5.7. Verlegging van de fytosanitaire controle van een grenscontrolepost naar een 

aangewezen controlepunt  

 

De verlegging van de overeenstemmings- en materiële (fytosanitaire) controle van een Belgische 

grenscontrolepost naar een aangewezen controlepunt in België of in een Lidstaat kan worden 

aangevraagd in TRACES NT. Indien de zending binnenkomt via een grenscontrolepost in een 

Lidstaat, dan kan de verantwoordelijke van de zending ook de verlegging naar een Belgisch 

controlepunt aanvragen. 

 

De gebruikershandleiding voor het GGB-PP beschrijft hoe de verlegging moet worden aangevraagd 

(https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm – CHED-PP – Part I – 2.9 

- box I.20 – Purpose = for transfer to). 

 

5.8. Kosten verbonden aan de fytosanitaire controles  

 

Het FAVV zal voor het verrichten van de fytosanitaire controles retributies aanrekenen 

overeenkomstig de tarieven opgenomen in het KB van 10/11/2005, punten a), b) en c) van bijlage 1, I. 

Meer informatie over de retributies van het FAVV is beschikbaar op onze website: https://www.favv-

afsca.be/professionelen/financiering/retributies/.  

 

Indien een zending wordt vrijgegeven zonder dat een overeenstemmings- en een materiële controle 

werd uitgevoerd, zal aan de invoerder geen retributie worden aangerekend.  

  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/invoer/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/invoer/
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://www.favv-afsca.be/professionelen/financiering/retributies/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/financiering/retributies/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/financiering/retributies/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/financiering/retributies/
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6. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Specifieke goederen en hun inspectiefrequentie 

 

 

7. Overzicht van de revisies 

 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 15/04/2021 Originele versie 

   

 


