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INVOEREISEN VOOR HOUTEN VERPAKKINGSMATERIAAL DAT WORDT GEBRUIKT 
VOOR HET VERVOER VAN ALLERHANDE VOORWERPEN  
 
1. Sinds 1 maart 2005 moet houten verpakkingsmateriaal en stuwhout dat wordt gebruikt 
bij het vervoeren en het stuwen van voorwerpen die in de Europese Unie worden ingevoerd 
uit andere derde landen dan Zwitserland voldoen aan de internationale fytosanitaire norm 
ISPM 15. Die norm werd internationaal goedgekeurd en wordt door een groot aantal landen 
toegepast. De maatregel heeft als doel de verspreiding van schadelijke organismen 
(dennennematode, Aziatische boktorren, enz.) via houten verpakkingen te vermijden. 
 
Houten verpakkingsmateriaal (pakkisten, kratten, trommels en soortgelijke verpakkingen, 
laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden die worden 
gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen) moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  

 behandeld zijn volgens een methode die beschreven staat in de norm ISPM 15 :  
o hittebehandeling (heat treatment) bij een kerntemperatuur van 56°C 

gedurende ten minste 30 minuten, of 
o begassing met methylbromide (eisen beschreven in norm ISPM 15)  

 voorzien zijn van een merkteken. 
Dat merkteken bestaat uit het IPPC-logo (IPPC : Internationale Conventie voor de 
bescherming van planten – een aar) en een code met de volgende structuur : XX-00000- YY. 
waarin: XX :  ISO-code van het land 
 00000 : identificatie van het productiebedrijf of het behandelende bedrijf 

YY :  code van de behandeling (HT voor hittebehandeling, MB voor begassing met 
methylbromide) 

 
Voorbeeld van een ISPM 15 merkteken: 

 
 
 
 
 

 
2. Vanaf 1 juli 2009 moet houten verpakkingsmateriaal bovendien ook gemaakt zijn 

van ontschorst hout. 
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3. De hierboven vermelde voorwaarden gelden niet voor ruw hout met een dikte van niet 
meer dan 6 mm en evenmin voor verwerkt hout waarbij tijdens de productie gebruik is 
gemaakt van lijm, warmte of druk of een combinatie daarvan. 
 
4. Het FAVV voert gerichte controles uit op de naleving van deze voorschriften in de GIP’s 
(grensinspectieposten) en ook in de installaties van importeurs. Als non-conformiteiten 
worden vastgesteld zullen passende maatregelen worden opgelegd (vernietiging door 
verbranding, behandeling, terugzending,  …). 
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