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I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 

 
Het onderhavige document beoogt de verspreiding van de vragen die gesteld 
werden door operatoren, auditeurs, enz. betreffende de Autocontrolegids voor 
de implementatie van de ISPM 15-norm met betrekking tot verpakkingshout 
bestemd voor de internationale handel en de antwoorden die werden 
gegeven op deze vragen. 

 
Aangezien de vragen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, 
werden de antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: 

o Algemeen 
o Audit 
o Activiteiten 

o Goede productiepraktijken 

 

 
II. NORMATIEVE REFERENTIES 

 

➢ Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten 
en plantaardige producten schadelijke organismen. 

➢ Koninklijk besluit van vrijdag 14 november 2003 betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 

➢ Koninklijk besluit van 2 april 2021 betreffende het gebruik door 
behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het 
merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt  

➢ 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. 

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). 

➢ Uitvoeringsverordening (EU) 2019/66 van de Commissie van 16 januari 2019 
tot vaststelling van voorschriften inzake eenvormige praktische regelingen 
voor de uitvoering van officiële controles van planten, plantaardige producten 
en ander materiaal om de naleving te verifiëren van de voorschriften van de 
Unie betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij 
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planten die op die goederen van toepassing zijn. 

➢ Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor 
planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 

➢ Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij 
artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

➢ Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van 
de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

➢ Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de 
meldingsplicht in de voedselketen. 

➢ ISPM 15 - Regelgeving voor verpakkingshout gebruikt in de internationale 
handel opgesteld door het secretariaat van de International Plant Protection 
Convention, International Standards for Phytosanitary Measures, 
goedgekeurd in 2018; gepubliceerd in 2018. 

 
 

III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELING 

 
1. Termen en definities 

▪ Gids: autocontrolegids voor de implementatie van de ISPM 15-norm 
met betrekking tot verpakkingshout bestemd voor de internationale 
handel – G- 045 

▪ KB ISPM 15: Koninklijk besluit van 2 april 2021 betreffende het gebruik 
door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van 
het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt 

 
2. Afkortingen 

▪ NC : non-conformiteit 

▪ VO : verordening 

▪ ACS : autocontrolesysteem 

 
3. Bestemmelingen 

Iedere persoon die betrokken is bij de autocontrole in de 
verpakkingshoutproductie of -behandeling die de ISPM 15-norm moet naleven. 
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IV. HISTORIEK 
 

Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf 

PB 07 – FAQ (G-045) – REV 0 
– 2018 

Eerste versie van het document  11-10-2018 

PB 07 – FAQ (G-045) – REV 1 – 
2021 
 
 
 

- Rechtsgrond 
- Verduidelijking van de 

vereiste 
traceerbaarheidsdocumenten 

- Nieuwe procedure HT 
behandeling 

 
 

- Nieuwe fytosanitaire 
wetgeving 

- Aanscherping van de 
vereistenOp verzoek van het 
sector 

23-02-2021 

PB 07 – FAQ (G-045) – REV 2 – 
2021 

2 nieuwe vragen over KB ISPM 
15 

- Nieuw Koninklijk besluit ISPM 
15 

23-06-2021 

PB 07 – FAQ (G-045) – REV 3 – 
2021  

Antwoord 4°: Belgische 
handelaren zijn steeds 
toegelaten 

- KB ISPM-15 @-12-2021 

 

Wanneer het niet gaat om de eerste versie van het document, worden de wijzigingen t.o.v. de vorige versies in het rood aangeduid 
zodat het mogelijk is deze terug te vinden. De toevoegingen zijn onderlijnd en de schrappingen zijn doorgehaald. 
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V. VRAAG/ANTWOORD: 

 
A. Algemeen 

 

B. Audits  

1. 

• Vraag 
 

Aangezien de externe kalibratie door een derde instantie niet meer 
systematisch vereist wordt door G 045 vallen we terug op interne kalibraties 
op basis van het Explanatory Document dat de ISPM 15-norm vergezelt en 
het volgende zegt: 
6.4 Calibration of temperature sensors - Both chamber and wood 
temperature sensors need to be calibrated regularly. From the technical point 
of view it seems to be reasonable that the calibration should be carried out at 
least once a year. Generally the complete measuring chain (sensor, cable, 
data logger, etc.) has to calibrated, not only the isolated sensor. Calibration 
has to be carried out in accordance with the manufacturer’s specifications, 
guidance from approved calibration and testing companies or using 
procedures approved by the NPPO. The calibration should include at least 
three tests of temperatures to establish a calibration curve. The temperatures 
used during testing should represent temperatures used during the treatment 
process (e.g. 20 °C, 56 °C and 80 °C). Ice or boiling water may not be 
appropriate to develop a calibration curve that represents the operational 
temperatures of a sensor in use. 

 

Wat de onderlijnde zin betreft, merken we op dat de vertaling in het NL niet 
overeenstemt met de versies in het EN en het FR. 
NL: IJs of kokend water zijn niet geschikt om een kalibratiecurve op te 
maken die de werkingstemperatuur weergeeft van een sensor die in gebruik 
is. 

 
Op basis van de versies in het EN en het FR is deze praktijk niet verboden. 

 
Hoe moeten we dit behandelen?  Indien de specificaties van de fabrikant 
aangeven dat zo’n kalibratie geschikt is, kan de OCI dit dan aanvaarden? 

 

• Antwoord 
 

De versies in het EN en het FR zijn de officiële, geldige versies. 
In lijn met de Engelstalige versie geeft de officiële Franstalige versie immers 
het volgende aan: “La glace ou l’eau bouillante n’est peut-être pas 
appropriée pour élaborer une courbe d’étalonnage qui représente les 
températures opérationnelles d’une sonde utilisée.” 
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De vertaalde versie in het NL zal dienovereenkomstig worden gecorrigeerd 
om goed weer te geven dat het niet gaat om een verbod, maar om een 
mogelijke beperking van het gebruik van deze kalibratiemethode in functie 
van bepaalde technische aspecten die moeten worden nagegaan door de 
auditeur. 

 
De minimale basisvoorwaarde voor het aanvaarden van deze methode is 
een garantie van de producent van de betreffende temperatuursondes die 
aantoont dat de sondes een perfect lineaire reactie vertonen op de 
temperaturen doorheen het volledige meetbereik. 

 
In sommige situaties kan het trouwens noodzakelijk zijn om een beroep te 
doen op een onafhankelijke derde instantie voor de kalibratie van de sondes, 
hoewel dit niet systematisch vereist is. Met name voor de validatie van de 
interne kalibratieprocedures of wanneer bepaalde anomalieën worden 
vastgesteld (herhaaldelijke defecten van de sondes, aanwezigheid van 
overlevende insecten, enz.). 

 

 

2. 

• Vraag 
 

Met de publicatie van de nieuwe ISPM 15-norm is de behandeling met 
sulfurylfluoride mogelijk geworden. Deze optie is daarentegen nog niet 
voorzien in de G-045. Kan deze optie ondanks alles toch van toepassing 
zijn? 

 

• Antwoord 
 

Alle wijzigingen van de officiële normen moeten, in voorkomend geval, 
onmiddellijk worden geïmplementeerd door de operatoren. De onafhankelijke 
certificeringsinstellingen moeten ook rekening houden met deze wijzigingen. 
In de praktijk is de update van de gids, indien nodig, voorzien op jaarbasis. 
Ondertussen worden de operatoren via de FAQ’s op de hoogte gebracht van 
de reglementaire wijzigingen. 

 
De nieuwe versie van de ISPM 15-norm – 2018 is onmiddellijk van 
toepassing. Zie bijlage 1 van de gids (link hier beneden): een 
Nederlandstalige vertaling van een aantal nuttige uittreksels. 
OPGELET: deze vertaling werd uitgevoerd door het FAVV om de 
Nederlandstalige operatoren te helpen; het werd niet gevalideerd door de 
FAO (de internationale organisatie die de ISPM-normen publiceert) en heeft 
uitsluitend een informatieve waarde. Neem in geval twijfel contact op met uw 
controleorganisme. Zie ook bijlage 1 van de gids: de nieuwe officiële 
Engelstalige versie die rechtsgeldig is (goedgekeurd in 2018; gepubliceerd in 
2018) en die de vorige versie vervangt (goedgekeurd in 2009; gepubliceerd 
in 2017): link naar de website: http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-  
nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/ 

 

Een officiële Franstalige vertaling van deze nieuwe versie, gevalideerd door 
de FAO, kan ook worden geraadpleegd in de Franstalige versie van de gids: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
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link naar de website: http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-  
nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/. 

 

 

3. 

• Vraag 
 

Indien een bedrijf A herstellingen uitvoert, moeten alle toegevoegde planken 
een merkteken krijgen. Indien deze planken die behandeld werden volgens 
de ISPM 15-norm en op maat werden gezaagd door een ander bedrijf B met 
een ISPM 15-certificatie worden geleverd, mag bedrijf B dan het merkteken 
aanbrengen met het nummer van bedrijf A (met de identificatiecode die 
wordt beschreven in de afwijking en in naleving van alle andere relevante 
vereisten van het bovenstaande artikel d van het lastenboek)? 

 
Wat indien bedrijf B zich in het buitenland bevindt? 

 

• Antwoord 
 

Ja, indien de onderaanneming gelegen is in België. Dit valt onder de 
afwijking (zie Gids 5.2.6. a) ii. d) ii.1°). De OCI moet zich ervan kunnen 
vergewissen dat bedrijf B merkteken A correct gebruikt (traceerbaarheid), 
wat een voorwaarde is voor de aanvaarding van de voormelde afwijking door 
de OCI. Daartoe moeten alle voorwaarden die beschreven zijn in de 
afwijking worden toegepast, met name wat betreft de bijkomende 
identificatiecode die moet worden aangebracht naast het ISPM 15- 
merkteken. De naleving van de voorwaarden van de afwijking wordt ook 
gecontroleerd tijdens de audits van de OCI’s zelf. 

 
Indien bedrijf B gelegen is in het buitenland blijft de afwijking ook mogelijk, 
maar de controle van de traceerbaarheid zou ingewikkelder kunnen blijken. 
Om de traceerbaarheid mogelijk en betrouwbaar te maken, zou er 
bijvoorbeeld moeten worden gecommuniceerd met de controle-instelling van 
de betrokken buitenlandse staat. 
 
 

4. 

• Vraag 
 
Welke documenten zijn vereist van een toegelaten gebruiker van ISPM 15 
behandeld hout (handelaar - tussenpersoon of fabrikant hierna genoemd de 
"laatste toegelaten buitenlandse leverancier) om de traceerbaarheid van 
behandeld hout van een toegelaten verwerkingsinstallatie te garanderen 
(overeenkomstig de vereiste van art. 98.2.b van Reg. 2016/2031) ingeval het 
behandelde hout door een buitenlandse tussenhandelaar geleverd werd ? 
 

• Antwoord 

 
a) Indien de Belgische of buitenlandse tussenpersoon tussenhandelaar 

officieel toegelaten is (de Belgische tussenpersoon – handelaar – moet 
steeds toegelaten zijn conform het KB van 2/4/2021ISPM 15: hij past de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/
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voorwaarden van gids G-045 toe en is gekend bij het FAVV): 

• Een bewijs van toelating (lijst van toegelaten operatoren ISPM 15 op 
de officiële website van de NPPO of van het FAVV) ; 

• De factuur van de tussenhandelaarpersoon of, indien van toepassing, 
het CHED-PP (gemeenschappelijk fytosanitair document van 
binnenkomst voor planten en plantaardige producten) en een voor 
eensluidend verklaard afschrift van het fytosanitair certificaat; deze 
documenten moeten de conformiteit aan de ISPM 15-norm en met 
het toelatingsnummer, de hoeveelheid en de identificatie van de partij 
vermelden.  

 
b) Indien de Belgische of buitenlandse tussenhandelaarpersoon niet officieel 

toegelaten is : 
i. Indien het behandelde hout uit België of een EU-lidstaat komt: 

• Bewijs van de toelating van de onderneming die de behandeling heeft 
uitgevoerd (lijst van toegelaten operatoren ISPM 15 op de officiële 
website van de NPPO) of van de laatste toegelaten Belgische of 
buitenlandse tussenleverancierpersoonhandelaar; 

• Een origineel handelsdocument (factuur, BL- bill of lading of attest) 
afgeleverd door de laatste toegelaten buitenlandse tussenleverancier 
(het bedrijf dat de behandeling heeft uitgevoerd of een andere 
toegelaten handelaar) met vermelding van de hoeveelheden, de 
identificatie van de partijen, hun ISPM 15-conformiteit en het 
toelatingsnummer dat is afgeleverd aan de laatste toegelaten 
gebruiker, vergezeld van de CMR; 

• Indien de niet-toegelaten tussenpersoon tussenhandelaar slechts een 
deel van de oorspronkelijke partij heeft geleverd (splitsing van de 
oorspronkelijke partij), mogen de voormelde originele documenten 
slechts dat deel van de partij dekken; 

• Samenvoegen van partijen is niet toegestaan. 
ii. Indien het behandelde hout uit een derde land wordt ingevoerd:  

• Indien van toepassing, de CHED-PP en het voor eensluidend 
verklaard afschrift van het fytosanitair certificaat met vermelding van 
de conformiteit van de ISPM 15- behandeling, de hoeveelheid en de 
identificatie van de partij en het toelatingsnummer (één Fytosanitair 
Certificaat (FC) voor de hele partij: geen splitsing of samenvoeging 
van partijen toegestaan) 

• Indien het FC niet van toepassing is, dezelfde eisen als in punt b), i.  
 
 

5.  

• Andere door het FAVV goedgekeurde HT-handelsprocedures naast 
de procedure vermeld in punt 5.2.4. a) ii) b) i) van de Gids :  

 
a) Officiële procedure van Zwitserland.  

Om toegang te krijgen tot deze verwerkingsprocedure, klik op de link 
hieronder en vervolgens op de titel van procedure 3b :  
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-
specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-
emballages-en-bois/dispositions-regissant-lexportation-demballages-en-bois--
exporta.html. 
 
Opgelet: onverminderd de andere voorschriften van de gids moeten alle in 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-emballages-en-bois/dispositions-regissant-lexportation-demballages-en-bois--exporta.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-emballages-en-bois/dispositions-regissant-lexportation-demballages-en-bois--exporta.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-emballages-en-bois/dispositions-regissant-lexportation-demballages-en-bois--exporta.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-emballages-en-bois/dispositions-regissant-lexportation-demballages-en-bois--exporta.html


PB 07 – FAQ (G-045) – REV 1 – 2021- 9/9  

deze norm vastgestelde behandelingsvoorwaarden worden nageleefd, met 
name de ventilatievoorwaarden (minimumdikte van de stapels, richting, enz. ). 
De parameters van de behandeling (T° x duur) alleen volstaan dus niet om de 
naleving van deze norm te garanderen. 
 
 
6. Vraag  
Moeten Belgische handelaars die ISPM 15 houten verpakkingsmateriaal (of 
hout bestemd voor de vervaardiging van dergelijk verpakkingsmateriaal) in de 
handel brengen, maar dit niet zelf vervaardigen of behandelen, gecertificeerd 
zijn en een toelating bij het FAVV aanvragen voor hun handelsactiviteit? 
 
• Antwoord 
Ja.  Het nieuwe KB ISPM 15 stelt het verplicht dat deze operatoren bij het 
FAVV een toelating aanvragen voor de activiteit van verhandeling van houten 
verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de 
ISPM 15-norm bevestigt en dat werd geproduceerd met hout behandeld, 
vervaardigd of hersteld in de installaties van een andere operator. 
 
 
7. Vraag 
De gids is niet altijd in overeenstemming met de wetgeving. Welke regels 
moeten in een dergelijk geval worden toegepast? 
 
• Antwoord 
De opstellers van de gids hebben geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te 
houden met alle van toepassing zijnde wetgeving.  Deze wetgeving kan 
echter worden aangepast en er kan een zekere vertraging zijn tussen de 
publicatie van deze wijzigingen en de update van de gids.   Het is dus zeer 
belangrijk dat de gebruiker van de gids deze evolutie opvolgt en de gewijzigde 
wetgeving naleeft.  In geval van discussie over de bepalingen van de gids die 
voor interpretatie vatbaar zijn, is de wetgeving doorslaggevend.   De 
specifieke wetgeving bestaat in dit geval uit Verordening (EU) 2016/2031 
(artikels 96, 97 en 98), de ISPM 15-norm en het KB ISPM 15. 

 
 

C. Activiteiten 
 

D. Goede productiepraktijken 


