Inspecties van verpakkingshout
Informatie voor bedrijven
Eén van de taken van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) is het bewaken en
bevorderen van de gezondheid van planten
binnen Nederland. Dit gebeurt onder andere door
het uitvoeren van inspecties bij de import van
zendingen met verpakkingshout en bij reeds
geïmporteerd verpakkingshout.
Inspecties van verpakkingshout door de
NVWA
Houten verpakkingen, die vanuit landen buiten
de EU (uitgezonderd Zwitserland) de Europese
Unie worden binnengebracht, moeten voldoen
aan de eisen van de internationale fytosanitaire
standaard ISPM 15. Deze eisen moeten
verhinderen dat schadelijke organismen met het
hout binnengebracht en verspreid worden.
De NVWA is in Nederland verantwoordelijk voor
het toezicht op naleving van deze eisen.
Het verpakkingshout dat Nederland binnenkomt
wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de
NVWA of door een Keuringsdienst in opdracht
van de NVWA.
De inspecties vinden zowel vóór vrijgave door de
douane als daarna plaats. Het streven is het
logistieke proces niet onnodig te hinderen.
De uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd.
Ook de ervaringen van andere landen van de EU
worden gebruikt om de controles aan te passen.
ISPM 15 ook voor naaldhout uit Portugal
Madeira en Spanje
Om verspreiding van het dennenhoutaaltje (een
quarantaine organisme) te voorkomen geldt deze
eis ook voor al het verpakkingshout van
naaldhout, dat continentaal Portugal (PT),
Madeira en enkele besmette gebieden in Spanje
(ES) (hierna aangeduid met: in PT/ES besmet
gebied) verlaat. Dit houdt in dat verpakkingshout
van naaldhout, dat oorspronkelijk uit andere EU
lidstaten komt, door een erkend bedrijf
behandeld en gemarkeerd moet zijn wanneer het
in PT/ES besmet gebied verlaat. Om logistieke
problemen te voorkómen adviseert de NVWA bij
handel naar Portugal, Madeira en Spanje gebruik
te maken van verpakkingshout conform ISPM 15.

Importinspecties van verpakkingshout van
steen- en staalproducten uit China
Dit verpakkingshout is dermate risicovol dat het
in de periode maart 2013 – juni 2020 bij import
in alle lidstaten van de EU steekproefsgewijs
moet worden gecontroleerd. Voor welke steenen staalproducten de importinspecties verplicht
zijn en welke acties van importeurs worden
verwacht kunt u vinden op www.nvwa.nl met
zoekwoord verpakkingshout China.
Maatregelen
Als bij controle blijkt dat het verpakkingshout
niet voldoet aan de regelgeving van de EU
dan wordt het land van herkomst geïnformeerd
en worden er maatregelen opgelegd, namelijk
retourneren, vernietigen of behandelen:
• Retourneren betekent of de zending inclusief
het verpakkingshout of alléén het
verpakkingshout terug naar het land van
herkomst. Dit kan alleen vóór vrijgave door
de douane.
• Vernietigen vindt plaats op de plaats van
binnenkomst of inspectie. Mochten er geen
symptomen van aantasting zijn dan bestaat
de mogelijkheid om onder voorwaarden de
zending verder Nederland in te transporteren
daar de zending van het verpakkingshout te
ontdoen en dit hout te vernietigen.
• Behandelen; daarvoor bestaan volgens de
ISPM 15 vier mogelijkheden, zoals is
weergegeven bij Eisen aan verpakkingshout.
Eisen aan verpakkingshout
Verpakkingshout en stuwhout uit landen buiten
de EU (uitgezonderd Zwitserland) en
verpakkingshout van naaldhout uit in PT/ES
besmet gebied moeten bij import aan de
volgende eisen voldoen:
• Het hout dient behandeld te zijn volgens één
van de volgende vier methodes, beschreven
in de ISPM 15:
➢ Hittebehandeling (Heat Treatment; HT) van
houten verpakkingen, gedurende minimaal
30 aaneengesloten minuten bij een
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temperatuur van ten minste 56° C in het
hart van het hout;
➢ Begassing met methylbromide (MB); nader
omschreven in ISPM 15. Per 18 maart 2010
is in de EU een behandeling met
methylbromide niet meer toegestaan.
➢ Dielectric heating (DH; Diëlectrische
verwarming, bijv. in een magnetron):
minimaal 600 0C gedurende minimaal
1 minuut in het gehele hout.
➢ Begassing met sulfurylfluoride (SF); nader
omschreven in ISPM 15.
• Het hout dient voorzien te zijn van een
merkteken. Dit merkteken bestaat uit het
IPPC logo, een 2-letterige ISO landcode, een
code om de producent te identificeren en een
code waarmee de behandeling van het hout
wordt aangeduid.
• Per 1 juli 2009 moet verpakkingshout en
stuwhout zijn ontschorst, wat in het
merkteken aangeduid kan zijn met DB
(=debarked). Afzonderlijke stukjes schors
zijn toegestaan die:
➢ Smaller zijn dan 3 centimeter, ongeacht de
lengte
➢ Bij een breedte van 3 cm of meer een
oppervlakte omvatten kleiner dan 50 cm2.
Voor nieuw verpakkingshout, dat per
1-1-2010 door erkende behandelaars (zie
www.smhv.nl) wordt geproduceerd en in de
handel gebracht, geldt dat andere aanduidingen
(bijv. D = dunnage; stuwhout) niet meer in
maar wel bij het merkteken aanwezig mogen
zijn. Zie voorbeelden onder.
De geldigheid van correct gemarkeerd
verpakkingshout is onbeperkt; zowel
verpakkingshout met oude als nieuwe stempels
kunnen in het verkeer zijn.
Voorbeelden van correcte ISPM 15 merktekens
die vóór 1-1-2010 in de handel zijn:
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ISO landcode (in het voorbeeld: China)
registratienummer van behandelaar
behandelingswijze; Heat Treatment
behandelingswijze; begast met
methylbromide (MB)
DB : debarked (ontschorst)
D
: dunnage (stuwhout)
Uitzonderingen
Voor de volgende houtproducten is ISPM15 niet
van toepassing:
• Massief hout van 6 mm of dunner
• Onder hoge temperatuur of druk vervaardigd
hout zoals board, multiplex, triplex, fineer en
MDF.
• Cadeauverpakkingen van producten die
zodanig zijn bewerkt dat ze vrij zijn van
schadelijke organismen
• Zaagsel, houtwol en houtschaafsel
• Houten onderdelen van en in
transportmiddelen, bijv. in containers.
Meer informatie
Deze hand-out informeert u in het kort over de
eisen aan verpakkingshout. Uitgebreide
informatie is te vinden op de website van de
NVWA: www.nvwa.nl met zoekwoord import
verpakkingshout of de website van de Stichting
Markering Houten Verpakkingen: www.smhv.nl.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog
vragen? Neemt u dan contact op met het
Klantcontactcentrum van de NVWA via
telefoonnummer 0900-0388 of het
vragenformulier op www.nvwa.nl/contact.
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