
Behandelen conform ISPM 15

In ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat quarantaine organismen zich niet met houten 
verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel 
aanwezige schadelijke organismen worden gedood..

De behandeling van houten verpakkingen en stuwhout dient uitsluitend te geschieden door middel van een
hittebehandeling oftewel Heat Treatment (HT): 56°C gedurende 30 minuten. Het begassen met 
methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen Europa verboden, 
vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide.

De nationale eisen zijn verwerkt in het Handboek SMHV, zie "Eisen nationaal".
Tevens dient de behandelde verpakking voorzien te worden van het unieke merkteken van de producent / 
behandelaar, zoals voorgeschreven door de FAO (voorbeelden van dit merkteken treft u aan in het Handboek 
SMHV of onder het menu-item "Eisen en merkteken", "Merkteken ISPM 15").

Welk hout valt onder de definitie 'conform ISPM 15'

ISPM 15 geldt voor "wooden packaging", houten verpakkingen: d.w.z. massief hout of houtproducten 
(uitgezonderd papier), die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Dit 
betreffen pallets (al dan niet met opzetranden en palletboxen), industriële verpakkingen (exportverpakkingen, 
kisten, bijzondere bekistingen), kratten, stuwhout enz.
Hout dat niet onder de maatregelen conform ISPM 15 valt en dus uitgezonderd is (tenzij een land kan 
onderbouwen dat maatregelen gerechtvaardigd zijn, zie "Eisen internationaal"):

 bewerkte producten die tot stand komen middels een productieproces met hoge temperatuur 
en/of hoge druk, zoals spaanplaat, OSB, multiplex, fineer, mdf, hdf, trespa etc.

 houtdeeltjes (houtwol, zaagsel, houtkrullen, houtsnippers etc.) die als verpakkingsmateriaal worden 
gebruikt en maximaal 6 mm dik zijn, vormen in fytosanitair opzicht geen risico. Dit hout valt niet 
onder de maatregel ISPM 15, tenzij een land kan onderbouwen dat maatregelen zijn gerechtvaardigd. 
Aanbeveling van ISPM 15 is om gebruik te maken van ontschorst (Debarked = DB) hout.

Stempelmakers

Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient volgens ISPM 
15 behandeld en gemarkeerd te worden. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen worden met 
ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd

Hier vindt u een overzicht van bedrijven waar u terecht kunt voor het laten maken van een stempel:

Kantoorstempels.nl te Eindhoven
Telefoon: 040 - 290 99 10
http://www.kantoorstempels.nl/nl/speciaal-voor-bedrijftakken/verpakkingsindustrie.html

China   (excl. Hong Kong en Macau)

Met ingang van 1 januari 2006 moet het verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform 
ISPM 15. 
Hout moet ontschorst zijn en voorzien zijn van een merkteken met kaderrand. Er zijn signalen ontvangen 
dat China verpakkingshout afkeurt, waarvan het merkteken een kaderrand en/of een aanduiding DB 
(=Debarked) bevat! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVWA.

Voor nadere vragen over internationale eisen kunt u zich wenden tot de NVWA te Wageningen: 
e-mail: info@nvwa.nl / website:www.nvwa.nl/ telefoon: 0800-0488

Voor zendingen die geen stuw- of verpakkingshout bevatten is de exporteur verplicht een document 
(Declaration of Non Wood Packaqe) op te maken. Dus de kisten dicht maken, geen open kanten.
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Huidige en toekomstige importregels houten verpakkingen

De wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM 15) is opgesteld door de 
International Plant Protection Convention (IPPC). Deze maatregelen voorkomen verspreiding van levend 
ongedierte en zijn vastgelegd onder de naam Guidelines for regulating Wood Packaging material in 
International Trade - ISPM no. 15, kortweg ISPM 15. Steeds meer landen stellen bij invoer van houten 
verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan.

De behandelingseisen verpakkingshout van ISPM no. 15 zijn als volgt:
• Hittebehandeling: 56°C gedurende 30 minuten
• Begassing (binnen Europa als behandingswijze verboden per 18 maart 2010)

Temperatuur dosering minimale concentratie (g/m3)

 g/m3 2 uur 4 uur 24 uur

21°C of hoger 48 36 31 24

16°C of hoger 56 42 36 28

10°C of hoger 64 48 42 32

 

• Tevens dient de behandelde verpakking voorzien te worden van het unieke merkteken van de producent / 
behandelaar, zoals voorgeschreven door de FAO (voorbeelden van dit merkteken treft u aan in het Handboek 
SMHV of onder het menu-item "Eisen en merkteken", "Merkteken ISPM 15").

Revisie ISPM 15

3 juni 2014

Naar aanleiding van de definitieve revisie ISPM 15 (november 2013) wordt momenteel het Handboek SMHV 
herzien. Een van de veranderingen in de revisie ISPM 15 heeft betrekking op het toevoegen van diëlektrische 
verwarming (dielectric heating, DH) als nieuwe behandelmethode.

Over de finalisering van het Handboek SMHV zult u tijdig worden geïnformeerd (naar verwachting in het najaar 
van 2014 gereed). In een overzicht zullen de voornaamste wijzigingen in het Handboek SMHV worden 
weergegeven.

Meer weten?

Internationaal:
Zie het menu-item "Internationaal". Voor vragen met betrekking tot internationale aangelegenheden die niet 
via deze website worden beantwoord, kunt u contact opnemen met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit; voorheen de Plantenziektenkundige Dienst (PD)) in Wageningen via e-mail info@nvwa.nl of 
telefoonnummer 0800-0488. Meer informatie vindt u op www.nvwa.nl/verpakkingshout

Nationaal (SMHV):
Voor meer informatie en achtergrond over SMHV verwijzen wij u naar het menu-item "Over SMHV". Voor vragen 
die niet via deze website en de "FAQ" worden beantwoord, kunt u uiteraard contact opnemen met het 
secretariaat SMHV via e-mail  smhv@wispa.nl of telefoonnummer 013-5944324.
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