In- en uitvoer van houten
verpakkingsmateriaal en fytosanitaire
vereisten van ISPM 15
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I.

Doel

Informatieve nota ter attentie van alle invoerders/uitvoerders (met inbegrip van zij die geen deel
uitmaken van de "voedselketen") over de vereisten met betrekking tot houten verpakkingen die
gebruikt worden in de internationale handel (fytosanitaire norm ISPM 15).

II.

Toepassingsgebied

De fytosanitaire norm ISPM 15 beoogt iedere vorm van houten verpakkingsmateriaal dat
organismen kan verspreiden die schadelijk zijn voor planten. De norm dekt houten
verpakkingsmaterialen zoals paletten, kisten, verpakkingsdozen, balken, haspels, kisten of
bobijnen/spoelen die in nagenoeg alle zendingen aanwezig kunnen zijn, met inbegrip van de
zendingen die normaal gezien niet het voorwerp zouden uitmaken van een fytosanitaire inspectie
(bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, levensmiddelen, enz.).
De volgende artikelen vormen daarentegen een risico dat als voldoende laag beschouwd wordt
om vrijgesteld te zijn van de bepalingen van deze norm:
- Verpakkingsmaterialen die volledig gemaakt zijn van dun hout (met een dikte van 6 mm of
minder);
- Verpakkingsmaterialen die volledig gemaakt zijn van verwerkt hout, zoals multiplex,
spaanplaat, ‘oriented strand board’ (OSB) of fineerhout, verkregen door het gebruik van lijm,
warmte en druk of meerdere van die technieken;
- Vaten voor wijn of gedistilleerde dranken die een thermische behandeling hebben ondergaan
tijdens de vervaardiging;
- Geschenkkoffers voor wijnen, sigaren of andere waren, in verwerkt hout en/of op zo'n wijze
vervaardigd dat ze vrij zijn van schadelijke organismen;
- Houtzaagsel, houtsnippers en houtwol;
- Houten elementen die permanent vastgemaakt zijn aan vrachtwagens en containers.

III.

Wat is de ISPM 15-norm?

Steeds meer landen eisen dat de fytosanitaire norm - (NIMP/ISPM 15 - International Standards for
Phytosanitary Measures) gevolgd wordt. Het voornaamste doel van deze norm is de insleep en de
verspreiding verhinderen van schadelijke plantenorganismen via internationale transporten; deze
kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan kwekerijen, bossen en aan groene zones.
Deze norm legt op dat houten verpakkingsmateriaal dat bestemd is voor de internationale handel moet
worden ontschorst en nadien moet worden onderworpen aan een thermische behandeling (HT: heat
treated -56°C/30 minuten) door diëlektrische verwarming (DH) of door fumigatie met methylbromide
(MB: methylbromide – deze behandeling is sinds 2010 niet meer toegelaten in de Europese Unie) om
fytosanitaire risico's uit te sluiten.

2

De ISPM 15-norm vereist ook een merkteken op het houten verpakkingsmateriaal. Dit merk moet goed
zichtbaar zijn en mag niet rood of oranje zijn. Het merkteken moet de volgende aanduidingen bevatten:

Het logo van de IPPC (International Plant Protection Convention)
XX: de ISO-code van het land
000: het erkenningsnummer van het bedrijf dat is goedgekeurd door de NPPO (National Plant Protection
Organization)
YY: de behandelingscode
Behandelingscode
HT
MB
DH

Type van behandeling
Thermische
behandeling
Methylbromide
Diëlektrische
verwarming

Meer informatie is beschikbaar via de hieronder vermelde websites:
o
o
o
o
o
o

WOOD.BE (Kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie.)
FAVV – Invoer derde landen – Fytosanitaire controle
FAVV– Uitvoer van planten
IPPC: International Standards for Phytosanitory Measures (ISPM)
EC: Een overzicht van de EU-reglementering over houten verpakkingsmateriaal
Lijst van landen die de ISPM 15-norm toepassen:
- IPPC
- Ministry for Primary Industries (MPI) of New Zealand

IV.

Uitvoer naar derde landen

Het merendeel van de landen die de internationale plantenbeschermingsconventie (IPPC)
ondertekenden hebben de ISPM 15-norm aangenomen. De toepassing van de norm verschilt echter
van land tot land. Het is dus belangrijk om inlichtingen in te winnen bij de bevoegde overheid in het land
van invoer.
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Voor het houten verpakkingsmateriaal dat wordt gebruikt in zendingen naar landen waar de ISPM
15-norm van toepassing is, is het ISPM 15-merkteken verplicht; een fytosanitair certificaat (FC) is
normaal gezien niet vereist voor materiaal dat gemerkt is, aangezien de ISPM 15-stempel dit FC
vervangt. Indien dit niet het geval is, moet de operator het bewijs aanleveren dat het derde land een
aanvullend FC of een FC ter vervanging van het merkteken vereist. Hierbij dienen de
behandelingscondities in de vakken 12-16 te worden vermeld.
Landen waar de ISPM 15-norm niet van toepassing is kunnen ook een FC opleggen voor houten
verpakkingsmateriaal.
 Indien de behandeling die het derde land oplegt gelijkwaardig is aan de ISPM 15-norm, dan
mag het FC waarin de behandelingscondities worden vermeld in de vakken 12-16 worden
ondertekend op basis van de aanwezigheid van het ISPM 15-merkteken;
 Indien de behandeling die het derde land oplegt, verschilt van de ISPM 15-norm, dan mag
het FC waarin de behandelingscondities worden vermeld in de vakken 12-16 worden
ondertekend op basis van een behandelingscertificaat;
 Indien het derde land geen specifieke behandeling oplegt, maar eist dat het verpakkingshout
vrij is van schadelijke organismen, dan mag het FC waarin de behandelingscondities worden
vermeld in de vakken 12-16 enkel worden ondertekend op basis van een ISPM 15merkteken. Dit merkteken is de norm die in België wordt gebruikt om te garanderen dat het
verpakkingshout vrij is van schadelijke organismen;
 Indien het derde land geen specifieke behandeling oplegt, maar de zending betrekking heeft
op producten waarvoor een FC vereist is, dan mag dit certificaat enkel worden ondertekend
indien het houten verpakkingsmateriaal naast de productvereisten het ISMP 15-merkteken
draagt. Dit merkteken is de norm die in België wordt gebruikt om te garanderen dat het houten
verpakkingsmateriaal vrij is van schadelijke organismen;
Enkel in het geval waarin een operator het rechtstreekse bewijs kan aanleveren dat een
derde land geen enkele fytosanitaire eis heeft opgelegd met betrekking tot verpakkingshout,
is het toegestaan om het ISPM 15-merkteken niet aan te brengen.
Opgelet: Wanneer het houten verpakkingsmateriaal, al dan niet gemerkt, op zichzelf (‘stand alone’)
wordt geëxporteerd, is een FC over het algemeen vereist, aangezien het in dat geval gaat om een
zending van hout.

In België mogen overeenkomstig de ISPM 15-norm enkel bedrijven die houten verpakkingsmateriaal
vervaardigen, herstellen en/of behandelen en die de regels volgen die ingesteld zijn door het FAVV en
beschreven worden in het hierna vermelde besluit, het merkteken aanbrengen dat beschreven wordt in
bijlage 1 van dit besluit. Het merkteken is hierbij een bewijs dat het hout wel degelijk behandeld werd
overeenkomstig de ISPM 15-norm.
- KB van 07/03/2005 betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout
van het merkteken dat de naleving van ISPM 15-norm bevestigt (MB van 07/04/2005) dat gewijzigd
werd door het KB van 16/01/2006 (MB van 02/03/2006)
- Lijst van Belgische bedrijven met een officiële ISPM15- toelating (april 2016)
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V.

Invoer in de Europese Unie (EU)

a) Invoercontroles uitgevoerd in België voor houten verpakkingsmateriaal
Sinds 1 maart 2005 legt de EU de behandeling volgens de ISPM 15- norm en het ISPM 15- merkteken
op voor de invoer van houten verpakkingsmateriaal uit derde landen. Wat intracommunautaire handel
betreft, is de ISPM 15-norm niet van toepassing met uitzondering van zendingen die komen uit
afgebakende zones van de Unie waarin het dennenaaltje werd vastgesteld (alle goederen die komen
uit Portugal, met inbegrip van Madeira, en bepaalde afgebakende gebieden in Spanje). Zwitserland
geniet dezelfde behandeling als de Lidstaten. De controle bij invoer heeft betrekking op alle zendingen
die afkomstig zijn uit landen die geen lid zijn van de EU; bijzondere aandacht wordt besteed aan de
zendingen afkomstig uit China, de Republiek Korea (Zuid-Korea), de Volksrepubliek Korea (NoordKorea), Taiwan, Japan, de VS, Canada en Mexico. Dit betekent dat versterkte controles gepland kunnen
worden. Het fytosanitaire risico dat verbonden is aan die landen is immers groter, aangezien er bijzonder
schadelijke organismen aangetroffen worden, bijvoorbeeld Anoplophora glabripennis (Aziatische
boktor/loofhoutboktor) of Bursaphelenchus xylophilus (dennenaaltje).


Advies van 20/08/2008 betreffende een eerste vondst van Aziatische boktorren (Anoplophora)
in België en de controles op houten verpakkingsmateriaal.

b) Fytosanitaire controles op de invoer van gespecificeerde goederen van oorsprong uit
China.
De laatste jaren, werden zeer schadelijke insecten meermaals gedetecteerd in houten
verpakkingsmateriaal dat aangetroffen werd in zendingen van steenproducten en in ijzeren en/of stalen
producten afkomstig uit China. Verschillende plagen in de lidstaten van de EU hebben het mogelijk
gemaakt de besmettingshaarden in verband te brengen met de invoer van Chinese producten. Dat is
de reden waarom sinds 1 april 2013 tot en met 31 juli 2017 in de EU versterkte fytosanitaire
invoercontroles ingesteld zijn.







Omzendbrief van 01/04/2015 met betrekking tot de fytosanitaire invoercontrole van houten
verpakkingsmateriaal in zendingen van gespecificeerde goederen die beantwoorden aan de
douanecodes GN 2514, 2515, 2516, 6801, 6802, 6803 00, 6908 en 7210 van oorsprong uit
China
Besluit 2013/92/EU van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de
fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten
verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van
oorsprong uit China.
Versterkte fytosanitaire controles op houten verpakkingen van natuursteen ingevoerd uit China:
presentatie van de vergadering van 12/03/2013 met de sector.
Een document dat ter beschikking kan worden gesteld aan Chinese leveranciers van producten
in natuursteen en dat beschikbaar is in het Engels op de site van de Europese Commissie.
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