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Korte omschrijving Groothandel hout schors 
 Beschrijving Code 
Plaats Groothandelaar PL47 
Activiteit Groothandel AC97 
Product Hout en/of schors PR34 
E/T/R Registratie   
Formaat n° E/T NVT  
Autocontrolegids Autocontrolegids voor de implementatie van de ISPM 15-

norm met betrekking tot verpakkingshout bestemd voor de 
internationale handel. 
 
Let op! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche. 

G-045 

Groothandel hout en/of schors.  
De definitie van "hout" kan worden opgevat in de zin van de definitie van de Verordening (EU) 2016/2031, 
namelijk: 
- hout voor zover het volledig of gedeeltelijk zijn natuurlijke ronde oppervlak behoudt, met of zonder 

schors  
- gezaagd, gesneden, gekloofd hout 
- hout met vorm van plakjes, spanen, deeltjes, zaagsel, resten, schaafsel of afval van hout, en heeft geen 

verwerking ondergaan waarbij gebruik is gemaakt van lijm, hitte of druk dan wel een combinatie 
daarvan om pellets, briketten, plaathout of spaanplaat te produceren 

- hout dat wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt als verpakkingsmateriaal, ongeacht of het 
al dan niet werkelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen. 

Enkel volgende bedrijven moeten geregistreerd worden met deze activiteit:  

- de uitvoerders: indien zij hout en/of schors uitvoeren waarvoor het land van bestemming een fytosanitair 
certificaat eist;  

- de invoerders: indien zij hout en/of schors invoeren waarvoor een fytosanitair certificaat verplicht is. 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT 
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
NVT 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
NVT 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 239: Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal plantenpaspoort (erkenning) 
 
ACT 243: Houtbewerkingsbedrijf ISPM 15 
 
Ondernemingen die hout van Juglans L., Platanus L. en Pterocarya L. verhandelen dat een plantenpaspoort 
vereist (zie bijlage XIII, punt 4, van Verordening 2019/2072), moeten via de ACT 239-activiteit een aanvraag 
indienen om een plantenpaspoort te kunnen afgeven. 
 
Bedrijven die erkend willen worden als erkende inspectieplaats, zodat fytosanitaire controles bij invoer 
kunnen worden uitgevoerd, vinden de nodige informatie op: https://www.afsca.be > Professionelen > Invoer 
derde landen. 
Reglementaire basis 
Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
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voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van 
Verordening (EU) 2016/2031 wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
NVT 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
NVT 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
NVT 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT 
Autocontrole 
Gids G-045 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
de gids zelf raadplegen. 
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest 
waarschijnlijke situaties. 
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige 
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen. 
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke 
situaties. 
Financiering 
De FAVV heffing is niet verschuldigd voor deze activiteit. 

 

 


