Toelatingsvoorwaarden voor de behandelaars en producenten van verpakkingshout
Bijlage III.14.1. bij het 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.
Activiteit: De behandeling en de productie van verpakkingshout met het aanbrengen van een
merkteken dat de naleving van de ISPM norm 15 bevestigt.
Activiteitencode:
- 91059615: Behandeling van verpakkingshout ISPM 15
- 91049615: Produceren van verpakkingshout ISPM 15
Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag:
- conformiteitscertificaat dat de naleving van de voorwaarden in bijlage II (KB 07/03/2005)
vermeld en dat afgeleverd werd door een certificatie-instelling.
Infrastructuur

Uitrusting

Exploitatie

Toestellen die op regelmatige
tijdstippen volgens de relevante
technische instructies geijkt
worden (1)

Kritische waarden registreren
om de efficiëntie van de
behandeling na te gaan (1)

Toegelaten behandelaars:
Beschikbaarheid van
infrastructuur voor de uitvoering
en behandeling van
verpakkingshout (1)

Het personeel beschikt over de
vereiste kennis en kwalificaties
(1)
Bijhouden register van de
uitgevoerde behandelingen,
identiteit en het volume van de
behandelde en gemerkte
partijen evenals de naam en het
adres van de aankoper van de
partijen (1) & (4)
Verpakkingshout waarop een
merkteken wordt aangebracht
moet behandeld zijn conform
ISPM-15 (2)
Een systeem van autocontrole
instellen, toepassen en
handhaven, dat de veiligheid
van de producten omvat (3)
Onverwijld het Agentschap in
kennis stellen indien de
operator van mening is of
redenen heeft om aan te nemen
dat een door hem ingevoerd,
geproduceerd, gekweekt,
geteeld, verwerkt, vervaardigd
of gedistribueerd product
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid van mens, dier of
plant. Hij stelt het Agentschap in
kennis van de maatregelen die
hij heeft genomen om risico’s te
voorkomen en verhindert of
ontmoedigt niemand om

overeenkomstig de wetgeving
en de juridische praktijk, met
het Agentschap samen te
werken, indien hierdoor
voorkomen, beperkt of
weggenomen (5)
Toegelaten producenten:
Bijhouden register van het
aangeleverd uitgangsmateriaal
(behandeld en onbehandeld),
de respectievelijke
behandelingscertificaten, de
aangebrachte merktekens en
de aflevering van het
verpakkingsmateriaal (1) & (4)
Verpakkingshout waarop een
merkteken wordt aangebracht
moet behandeld zijn conform
ISPM 15 (2)
Een systeem van autocontrole
instellen, toepassen en
handhaven, dat de veiligheid
van de producten omvat (3)
Onverwijld het Agentschap in
kennis stellen indien de
operator van mening is of
redenen heeft om aan te
nemen dat een door hem
ingevoerd, geproduceerd,
gekweekt, geteeld, verwerkt,
vervaardigd of gedistribueerd
product schadelijk kan zijn
voor de gezondheid van
mens, dier of plant. Hij stelt
het Agentschap in kennis van
de maatregelen die hij heeft
genomen om risico’s te
voorkomen en verhindert of
ontmoedigt niemand om
overeenkomstig de
wetgeving en de juridische
praktijk, met voorkomen,
beperkt of weggenomen (5)

(1) Bijlage II van het KB van 07/03/2005 betreffende het gebruik door behandelaars en producenten
van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt.
(2) Bijlage I van het KB van 07/03/2005 betreffende het gebruik door behandelaars en producenten
van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt.
(3) Art. 3. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in
de voedselketen.
(4) Art. 6. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in
de voedselketen.
(5) Art. 8. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in
de voedselketen.

