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Korte omschrijving Houtbewerkingsbedrijf ISPM 15 

 Beschrijving Code 

Plaats Houtbewerkingsbedrijf PL36 

Activiteit Behandelen, zagen en/of produceren AC101 

Product Hout ISPM 15 PR35 

E/T/R Toelating 14.1 

Formaat n° E/T XXXXXX  

Autocontrolegids Geen gids  

Produceren en/of behandelen van verpakkingshout of stuwhout overeenkomstig de ISPM 15 norm.  
Verpakkingshout: verpakkingen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit onbewerkt hout met een dikte van 
meer dan 6 mm, in de vorm van kisten, bakken, kratten, vaten of gelijksoortige verpakkingen, laadborden, 
laadkisten of andere laadplateaus, of opzetranden voor laadborden, al dan niet daadwerkelijk gebruikt voor 
het vervoer van allerhande voorwerpen. 
Stuwhout: verpakkingsmateriaal in hout gebruikt voor het vastzetten of ondersteunen van goederen maar dat 
niet gekoppeld blijft aan de goederen.  
Producent van verpakkingshout: bedrijf dat verpakkingshout vervaardigt, herstelt of recycleert. 
Behandelaar van verpakkingshout: bedrijf dat verpakkingshout behandelt conform de voorschriften van de 
ISMP 15 norm en met respect voor de relevante nationale wetgeving. 
De ISPM 15 norm ("Richtlijnen voor de reglementering van verpakkingsmaterialen gemaakt van hout in de 
internationale handel") is een norm opgesteld onder beschermheerschap (toezicht) van de FAO, in het kader 
van de IPPC (International Plant Protection Convention), die de fytosanitaire maatregelen beschrijft die nodig 
zijn om het risico van introductie en/of verspreiding van quarantaine organismen te verminderen, gekoppeld 
aan verpakkingsmateriaal uit ruw naaldhout of loofhout (inclusief stuwhout) gebruikt in de internationale 
handel. 

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) 

PL47 : Groothandelaar  
AC97 : Groothandel  
PR35 : Hout en/of schors 
 
PL76 : Producent  
AC64 : Productie  
PR44 : Houtskool 

Reglementaire basis 

Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
Koninklijk Besluit van 7/03/2005 betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van 
verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15 norm bevestigt. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

In overeenstemming met de bepalingen van het KB van 7/03/2005, is WOOD.BE (kenniscentrum voor de 
hout- en meubelindustrie) door het FAVV erkend als certificatie-instelling bevoegd voor het afleveren van 
een conformiteitscertificaat. Dit conformiteitscertificaat bevestigt de naleving van de voorwaarden waaraan 
handelaars en producenten van verpakkingshout moeten voldoen om een toelating te bekomen en te 
behouden om het ISPM 15 merkteken aan te brengen op verpakkingshout (bijlage II van het KB van 
7/03/2005). Een kopie van het conformiteitscertificaat afgeleverd door WOOD.BE moet overgemaakt worden 
aan de PCE en op basis hiervan wordt de toelating 14.1 toegekend. 
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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 

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/  
De toelating 14.1 wordt toegekend op basis van het conformiteitscertificaat dat wordt afgeleverd door de 
bevoegde certificatie-instelling. 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Door het FAVV erkende certificatie-instelling: 
WOOD.BE (kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie) 
Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussel 
http://www.wood.be  

Lijst van operatoren met een toelating 14.1:  
http://www.favv.be/exportderdelanden/planten/  
 
Lastenboek voor de implementatie van de ISPM 15 norm:  
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/_documents/2017-01-03_LastenboekISPM15dd2016-
11-29_NL_VN.pdf  

Autocontrole 

Niet auditeerbaar 

Financiering 

Facturatie sector = verwerking. Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de 
vestigingseenheid is, wordt de FAVV heffing berekend volgens de tarieven van de sector verwerking,op 
basis van het aantal tewerkgestelde personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het 
personeel van de vestigingseenheid dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV. 
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