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Advies 15-2004 - Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars 
en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van  

ISPM-norm 15 bevestigt. 
(dossier Sci Com 2004/08) 

 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen geeft het volgende advies : 
 
Het Wetenschappelijk Comité geeft een gunstig advies over het ontwerp van een koninklijk 
besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van 
het merk dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt. 
 
Niettemin vestigt het Wetenschappelijk Comité de aandacht op volgende punten : 
 

 Artikel 2, § 2 voor wat betreft de naleving van de ISPM-norm 15 : het zou wenselijk 
zijn te verduidelijken dat een conformiteitscertificaat wordt afgeleverd door een 
certificatie-instelling “erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen”. 

 Bijlage I betreffende het model merktekenverpakkingshout :  
− Het is wenselijk om het werkwoord van de zin te wijzigen.  De zin wordt dan : 

“De code behandeling moet voorafgegaan worden door de code “DB” indien 
het verpakkingshout ontschorst is” ; 

− Er staat niets vermeld, niet in de bijlage, niet in de wettekst, over het gebruik 
van de kleuren rood en oranje terwijl dit wel het geval is in de norm NIMP-15 
(gebruik te vermijden) ; 

− Er staat niets vermeld, niet in de bijlage, niet in de wettekst, over het 
verpakkingsmateriaal van gerecycleerd hout (dat eerst opnieuw behandeld, 
goedgekeurd en gemerkt werd) ; 

 Bijlage II, punt 5 betreffende de voorwaarden voor het bekomen en het behouden van 
de erkenning : gezien de regionalisatie van de Landbouw, wordt er in België eigenlijk 
niet meer gesproken over de dienst Plantenbescherming.  Sindsdien zou het eigenlijk 
beter zijn aan te geven : Dit bewijs dient afgeleverd te worden door de dienst die de 
Plantenbescherming als bevoegdheid heeft en waar de behandelaar is gevestigd.  

 
Het Wetenschappelijk Comité benadrukt eveneens dat het gebruik van methylbromide als 
pesticide zal verboden worden.  Daarom is de toepassing van   
methylbromide als biocide betreurenswaardig.   

 


