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1.

ALGEMEEN

De voor u liggende instructie geeft informatie over maatregelen die een aantal landen eist aan zendingen, die vanuit de EU worden verzonden (zie 4). De
maatregelen hebben betrekking op het eventueel in de zending aanwezige stuwhout of verpakkingshout; de wijze van transport (per boot vliegtuig etc.)
speelt hierbij geen rol.
Het doel van deze instructie is de Nederlandse exporterende bedrijven tijdig in de gelegenheid te stellen zorg te dragen voor correct behandeld en
gemarkeerd verpakkingshout, dat uiteindelijk geëxporteerd kan worden naar landen, die wettelijke eisen stellen aan verpakkingshout. In de instructie
wordt aangegeven op welke wijze verpakkingshout met bestemming derde landen kan voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving van deze
landen en de werkwijze/betrokkenheid van de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst (hierna aangeduid met: PD).
De instructie is tot stand gekomen naar aanleiding van het in werking treden van een officieel markeringsprogramma in Nederland per 1 oktober 2003.
De PD is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in deze instructie.

2.

WERELDSTANDAARD ISPM 15
2.1.

Algemeen

In de afgelopen jaren is toenemende zorg ontstaan over de verspreiding van ziekten en plagen. De verspreiding hiervan wordt onder meer bevorderd
door de globalisering van de handel. Transport is wereldwijd zeer geïntensiveerd en daarbij worden in de regel houten verpakkingen ingezet. Met deze
houten verpakkingen kunnen verschillende ziekten en plagen verspreid worden. Om deze reden is het noodzakelijk eisen te stellen aan de export en
import van houten verpakkingen. Om grote verscheidenheid aan geldende maatregelen te voorkómen en dreiging van handelsbelemmeringen te
vermijden heeft de IPPC (International Plant Protection Convention) aan een wereld standaard gewerkt waarin universeel erkende maatregelen zijn
opgenomen, die kunnen worden toegepast op houten verpakkingen. Het resultaat hiervan is de wereld standaard ISPM 15 (ISPM = “International
Standards for Phytosanitary Measures”). Deze wereldstandaard is geaccepteerd in maart 2002 en vanaf dat moment zijn landen aan de slag om de
standaard te implementeren. Dit betekent dat wanneer deze implementatie heeft plaatsgevonden alle houten verpakkingen, die vanuit Nederland naar
deze landen worden geëxporteerd, behandeld dienen te zijn en voorzien van een merkteken conform ISPM 15. Op dit moment gelden voor een aantal
landen afwijkende eisen ten opzicht van de internationale standaard ISPM 15 (zie hoofdstuk 4).
De Europese Unie heeft maatregelen opgelegd aan derde landen (m.u.v. Zwitserland) conform ISPM 15. Vanaf 1 maart 2005 moeten verpakkingshout en
stuwhout aan de eisen conform ISPM 15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU. Deze eisen zijn:
•

Verpakkingshout én stuwhout (m.u.v. hout dat < 6 mm is en hout dat gemaakt is m.b.v. lijm, hitte of druk) moeten gemaakt zijn van ontschorst hout
en behandeld volgens een methode beschreven in de ISPM 15 (HT of MB) en voorzien van ISPM 15 merkteken en DB (=debarked; ontschorst).

•

Uitzonderingen:
o Verpakkingshout: bij invoer zal tot 31 december 2007 het ‘oude’ merkteken (d.w.z. met ISO code etc) nog geaccepteerd worden, maar
na die datum mag slechts verpakkingshout dat het ISPM 15 merkteken heeft ingevoerd worden.
o Stuwhout: tot 31 december 2007 mag het stuwhout ook gemaakt zijn van hout dat vrij is van schors en waar geen organismen of
symptomen van levende organismen in zitten. Na 31 december 2007 geldt deze uitzonderingsregeling niet meer en is alleen stuwhout
conform ISPM 15 toegestaan.

•

Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland) is de ISPM 15 niet van toepassing.

2.2. Definitie hout volgens ISPM 15
ISPM 15 geldt voor “Wood packaging”; hout of houtproducten (uitgezonderd papier), dat gebruikt wordt voor ondersteuning, bescherming of transport
van goederen (pallets, laadborden, kisten, kratten, stuwhout enz.). In de voor u liggende instructie wordt met hout bedoeld: verpakkingshout en
stuwhout. Wanneer het ander hout betreft (bijv. balken, timmerhout, meubelhout,) dan wordt dit expliciet aangegeven. Bewerkte producten, die tot stand
komen middels een productieproces met hoge temperatuur en/of hoge druk (spaanplaat, osb, multiplex, fineer, mdf, hdf etc.) vallen niet onder de
definitie hout en zijn derhalve uitgezonderd. 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 maatregelen conform ISPM 15, tenzij een land kan
onderbouwen dat maatregelen zijn gerechtvaardigd.
Aanbeveling van ISPM 15 is om gebruik te maken van ontschorst (debarked) hout.
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2.3. Markeringsprogramma via SMHV
Naar aanleiding van de introductie van de wereldstandaard ISPM 15 is in Nederland de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) opgericht, die
conform deze wereldstandaard een markeringssysteem heeft opgezet. De SMHV heeft een overeenkomst met de PD gesloten voor het
beheren van het programma, waarmee bij de stichting aangesloten bedrijven verpakkingshout mogen markeren met het officiële logo volgens de ISPM
15. Het hele programma staat onder toezicht van de PD. Iedere producent, handelaar en/of reparateur van houten verpakkingen kan de stichting
verzoeken om deel te nemen aan het markeringsprogramma. Een onafhankelijke organisatie, SGS Nederland b.v.
is belast met de controle op ondernemingen, die in aanmerking willen komen voor registratie.
Informatie over bedrijven buiten Nederland, die door de Fytosanitaire autoriteiten van het betreffende land goedgekeurd zijn om hout conform ISPM 15
te leveren kunt u vinden op de website van de SMHV.
Voor verdere informatie met betrekking tot het markeringssysteem kunt u zich wenden tot de website van de SMHV: www.smhv.nl.

2.4. Behandelwijzen conform ISPM 15
2.4.1.
Warmtebehandeling (Heat treatment HT)
Onder warmtebehandeling wordt verstaan: een proces, waarbij het hout wordt verwarmd totdat de kern van het hout gedurende minimaal 30 minuten
een temperatuur heeft bereikt van ten minste 56 0 C.
2.4.2.
Begassing (fumigatie)
Het begassen van producten met methylbromide (MB) volgens vastgelegde specificaties.

3.

TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN EN MERKTEKEN
3.1.

Algemeen

ISPM 15 veronderstelt geen toevoeging van documenten, zoals een fytosanitair certificaat. De behandelingen hebben een permanent karakter; daarom
voldoet een permanent teken op het hout. Aan het verpakkingshout gestelde eisen kunnen per land verschillen; zie hoofdstuk 4 en het overzicht in bijlage
1. Wat betreft het toevoegen van documenten (voor zover e.e.a. wordt geëist door het afnemend land) en het aanbrengen van een merkteken in het
verpakkingshout gelden de hiernavolgende aanwijzingen.

3.2. Behandelingsdocument
In sommige gevallen (zie bijlage 1) is een behandelingsdocument een vereiste; hierop staan de details van de behandeling vermeld, zoals vereist door het
land dat de zending ontvangt.

3.3. Fytosanitair certificaat (FC)
De PD geeft alleen een FC af wanneer het importerend land dit vereist; zie bijlage 1. Afgifte van een FC is alleen als alternatief mogelijk bij export naar
India en Nigeria; zie voor nadere details hoofdstuk 4/onderdelen India en Nigeria. De behandeling wordt in details vermeld op het FC in de vakken 12 t/m
17 (zie bijlage 3). Een FC heeft uitsluitend geldigheid indien het document gewaarmerkt is door een ambtenaar van de PD. Het waarmerken van het FC
geschiedt door het plaatsen van de handtekening van de PD-ambtenaar + waarmerkstempel op basis van een behandelingsdocument. Het verstrekken
van FC’s is een administratieve afhandeling waarvoor kosten in rekening worden gebracht.
(Blanco) FC’s kunnen door exporteurs besteld worden bij de locatiekantoren van de PD. De PD heeft certificaten beschikbaar voor gebruik in
laserprinters en certificaten voor gebruik in schrijfmachines/handmatig in te vullen. De leverancier van het FC (B.V. Beurtvaartadres) heeft een module
beschikbaar voor het invullen van het certificaat met behulp van de PC.

3.4. Merkteken
Behandeld hout, conform ISPM 15, moet in Nederland door de behandelaar, leverancier of producent van verpakkingshout worden voorzien van een ISPM
15 merkteken (zie de afbeeldingen en 2.4).
Alleen bij de SMHV geregistreerde bedrijven kunnen het merkteken aanbrengen.

NL 00

NL 00

HT DB

M B DB
of

NL = ISO landcode (NL)
HT/MB = behandelingswijze; Heat Treatment (HT)

00 = registratienummer van behandelaar
DB = debarked; ontschorst
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of begast met methylbromide (MB)

4.

•

OVERZICHT HUIDIGE EN TE VOORZIENE MAATREGELEN PER LAND
Argentinië

Huidige regelgeving
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Australië

Huidige regelgeving
Met ingang van 15 september 2005 accepteert Australië verpakkingshout (inclusief stuwhout) dat conform ISPM 15 behandeld en gemarkeerd is. Wel
moet het verpakkingshout vrij zijn van schors en moet er een verklaring door de exporteur worden bijgevoegd. De eisen van Australië maken onderdeel
uit van eisen voor de invoer van containers.
Wees attent op het feit dat de wetgeving van Australië regelmatig wordt gewijzigd. Op de volgende internetpagina van de Australische overheid zijn
publicaties beschikbaar over containertransport naar Australië:
<http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?Category=Australian%20Quarantine%20fixand%20Inspection%20Service>. Van alle opties kies
het volgende onderwerp: 'Cargo Containers: Quarantine aspects and procedures.

•

Bolivia

Huidige regelgeving
Conform ISPM 15 per 24 juli 2005.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Brazilië

Huidige regelgeving
Per 1 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Bulgarije

Huidige regelgeving
Per 24 januari 2006 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Canada

Huidige regelgeving
Per 1 juni 2004 conform ISPM 15.
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Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook
behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15.
Op de volgende internetpagina vindt u informatie over de actuele wetgeving voor verpakkingshout:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/fore.shtml; vervolgens wordt onder het kopje
Export, Import and Movement within Canada verwezen naar D-98-08- Wood Packaging Materials.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Chili

Huidige regelgeving
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

China

Huidige regelgeving
Per 1 januari 2006 conform ISPM 15. Hout moet ontschorst zijn en voorzien van de aanduiding DB (=debarked) in het merkteken.
Voor zendingen die geen stuw of verpakkingshout bevatten is de exporteur verplicht een document
(Declaration of Non Wood Package) op te maken (zie bijlage 4). Zie ook de samenvatting handelwijze zendingen naar China in bijlage 5.
Zendingen met eindbestemming Hong Kong of Macau vallen niet onder de maatregelen van China.

Te voorziene maatregelen
Geen
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•

Colombia

Huidige regelgeving
Per 15 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Costa Rica

Huidige regelgeving
Per 1 januari 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen

•

Ecuador

Huidige regelgeving
Per 30 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen

•

Egypte

Huidige regelgeving
Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen

•

Filippijnen

Huidige regelgeving
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Guatemala

Huidige regelgeving
Per 16 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Honduras

Huidige regelgeving
Per 26 februari 2006 conform ISPM 15.
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Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Hong Kong

Huidige regelgeving
Verpakkingshout moet vrij zijn van plantenziekten bij import.
Te voorziene maatregelen
Geen

•

India

Huidige regelgeving
Per 1 november 2004 conform ISPM 15; een fytosanitair certificaat is dan niet vereist en zal door de PD niet worden verstrekt.
Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide of warmtebehandeling toe
te passen. Het hout hoeft dan niet gemarkeerd te zijn of worden. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat
duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de PD een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het
behandelingsdocument dienen op het certificaat overgenomen te worden. Het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending
blijven. De PD zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op deze behandelingen.
Voor meer informatie zie http://www.agricoop.nic.in

•

Jordanië

Huidige regelgeving
Per 17 november 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Libanon

Huidige regelgeving
Per 6 maart 2006 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Mexico

Huidige regelgeving
Per 16 september 2005 conform ISPM 15.
Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook
behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.
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•

Nicaraqua

Huidige regelgeving
Per 1 april 2006 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Nieuw Zeeland

Huidige regelgeving
Nieuw Zeeland heeft als eerste land eisen conform ISPM 15 in werking laten treden. Eisen:
1. Alle houtproducten omschrijven in het Cargo manifest. Behandelingen, uitsluitend conform
NZ-standards, vermelden op fytosanitair certificaat of behandelingsdocument. Vóór aankomst van de zending deze documenten overleggen aan de
autoriteiten van Nieuw Zeeland. Alle zendingen, die risicovol materiaal bevatten, worden bij aankomst in Nieuw Zeeland geïnspecteerd. Er vindt
tevens een documentcontrole plaats. Materiaal dat niet aan de eisen voldoet krijgt maatregelen opgelegd.
2. Geaccepteerde behandelingen: HT, begassing, Chemische impregnatie (CPI) of behandeling conform ISPM 15.
HT (Heat Treatment):
•

•

70oC gedurende 4 tot 26 uur, afhankelijk van de dikte van het hout. Op het behandelingsrapport moet worden vermeld: naam en adres van het
behandelende bedrijf, datum en duur van de behandeling, minimum temperatuur, relatieve vochtigheid gedurende de behandeling, vochtgehalte
van het hout ten tijde van de behandeling, maximale dikte van het behandelde hout, verklaring dat het hout gescheiden van elkaar is behandeld.
Fytosanitair certificaat is niet vereist.
Conform ISPM 15 (zie 2.4); dan is alleen een merkteken vereist. Is het hout niet conform ISPM 15 behandeld, dan is een behandelingsdocument
vereist.

Begassing:
• Niet conform ISPM 15; fytosanitair certificaat is vereist. Volledige informatie vermelden in de vakken 12 t/m 17. Behandeling uitvoeren, maximaal 3
weken voor verzending. Vereiste behandelingen zijn:
 MB (methylbromide): concentratie: 80 g/m3, duur: 24 uur, minimum temperatuur: 10oC.)
 Phosphine; alleen voor (bijna) droog verpakkingshout; concentratie 1.41 g/m3 , minimaal 72 uur bij een temperatuur tussen 10 en 30oC.
• Conform ISPM 15: merkteken is vereist. Is het hout niet conform ISPM 15 behandeld dan is een fytosanitair certificaat vereist.
Chemische impregnatie: Zie MAF website voor details (tabel Chemical preservation)
De wetgeving van Nieuw Zeeland voor verpakkingshout staat op de volgende site:
http://www.maf.govt.nz/biosecurity/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.htm

•

Nigeria

Huidige regelgeving
Per 30 september 2004 conform ISPM 15.
Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide of warmtebehandeling toe
te passen. Het hout hoeft dan niet gemarkeerd te zijn of worden. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat
duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de PD een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het
behandelingsdocument dienen op het certificaat overgenomen te worden. Het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending
blijven. De PD zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op deze behandelingen.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Panama
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Huidige regelgeving
Per 30 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Paraquay

Huidige regelgeving
Per 28 juni 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Peru

Huidige regelgeving
Per 1 maart 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Seychellen

Huidige regelgeving
Per 1 maart 2006 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Syrië

Huidige regelgeving
Per 1 april 2006 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Trinidad & Tobago

Huidige regelgeving
Per 15 september 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Turkije

Huidige regelgeving
Hout conform ISPM 15 wordt geaccepteerd.
Te voorziene maatregelen
Per 1 januari 2006 conform ISPM 15.
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•

Ukraïne

Huidige regelgeving
Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Venezuela

Huidige regelgeving
Per 2 mei 2005 conform ISPM 15.

•

Vietnam

Huidige regelgeving
Per 5 juni 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

VS (Verenigde Staten van Amerika)

Huidige regelgeving
Per 16 september 2005 grotendeels conform ISPM 15.
Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook
behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15. Bij ontbreken van een merkteken zullen de VS autoriteiten in de regel kiezen voor re-export, incl. de
lading. Wetgeving VS: zie http :// www.aphis.usda.gov/ppq/swp/
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Zuid Afrika

Huidige regelgeving
Per 1 januari 2005 conform ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Zuid Korea

Huidige regelgeving
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.
Voor die landen (Portugal in Europa) waar Bursaphelenchus xylophilus (pine wood nematode) voorkomt worden hogere methylbromide concentraties
vereist bij de behandeling van verpakkingshout dan beschreven in ISPM 15. Dit heeft momenteel geen consequenties voor Nederland. Bij export naar Zuid
Korea kan gebruik gemaakt worden van hergebruikt verpakkingshout uit landen waar B. xylophilus voorkomt, mits voorzien van een merkteken conform
ISPM 15.
Te voorziene maatregelen
Geen.

•

Zwitserland

Huidige regelgeving
Per 1 juli 2004 conform ISPM 15 (deze eisen gelden alleen voor derde landen en niet voor lidstaten van de EU).
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5.
•
•
•
•

COMMUNICATIE

Bij vragen vanuit het bedrijfsleven (exporteurs, behandelaars etc.) over de instructie export verpakkingshout: contact opnemen met de
betreffende PDlocatie (zie bijlage 2).
Bij een verzoek om toezending van een instructie export verpakkingshout: verzoek per email zenden aan pdlandeneisen@minlnv.nl.
Bij vragen over de opzet van alternatieve markeringsprogramma’s: schriftelijk reageren naar
Ir. M.H.C.G. Steeghs van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement (FRM) van de PD in Wageningen, postbus 9102, 6700 HC te Wageningen.
Bij zendingen die in het buitenland worden vastgehouden is het raadzaam eerst contact op te nemen met de betreffende landbouwraad.
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Bijlage 1: Overzicht derde landen eisen verpakkingshout
LAND

Argentinië

E i s e n

Opmerkingen

China
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Egypte
Filippijnen
Guatemala
Honduras
Hong Kong

Per 1 januari 2006 conform ISPM 15
Per 15 september 2005 conform ISPM 15
Per 1 januari 2005 conform ISPM 15
Per 30 september 2005 conform ISPM 15
Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15

Verpakkingshout moet schorsvrij zijn en er moet een verklaring van de
exporteur bijgevoegd worden.
Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd
Hout moet ontschorst zijn en voorzien van de aanduiding DB (= debarked)
in het merkteken.
-

Per 16 september 2005 conform ISPM 15

-

Per 26 februari 2006 conform ISPM 15

-

India
Jordanië
Libanon
Mexico
Nicaraqua

Per 1 november 2004 conform ISPM 15

Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15
behandeld hout alsnog te behandelen met HT of MB en deze te voorzien
van een fytosanitair certificaat (op basis van behandelingsrapport).

Per 17 november 2005 conform ISPM 15

-

Per 9 maart 2006 conform ISPM 15

-

Nieuw Zeeland

Conform ISPM 15 of HT behandeling (minimaal 70°C gedurende 4-26 uur)

Nigeria
Panama
Paraquay
Peru
Seychellen
Syrië
Trinidad & Tobago
Turkije
Ukraine
Venezuela
Verenigde
Staten
Vietnam
Zuid Afrika

Per 30 september 2004 conform ISPM 15

Behandelingsrapport vereist indien geen behandeling conform ISPM 15 is
uitgevoerd
Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15
behandeld hout alsnog te behandelen met HT of MB en deze te voorzien
van een fytosanitair certificaat (op basis van behandelingsrapport).

Per 30 september 2005 conform ISPM 15

-

Per 28 juni 2005 conform ISPM 15

-

Per 1 maart 2005 conform ISPM 15

-

Per 1 maart 2006 conform ISPM 15

-

Per 1 april 2006 conform ISPM 15

-

Zuid Korea
Zwitserland

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15

Voor landen waar B. xylophilus voorkomt worden hogere concentraties
vereist.

Per 1 juli 2004 conform ISPM 15

Eis geldt niet voor EU lidstaten

Australië
Bolivia
Bulgarije
Brazilie
Canada
Chili

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15
Hout (incl. stuwhout) conform ISPM 15 wordt per 15 september 2005
geaccepteerd.
Per 24 juli 2005 conform ISPM 15
Per 24 januari conform ISPM 15
Per 1 september 2005 conform ISPM 15
Per 1 juni 2004 conform ISPM 15
Per 1 juni 2005 conform ISPM 15

Verpakkingshout moet vrij zijn van plantenziekten bij import

Per 16 september 2005 conform ISPM 15

Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd

Per 1 april 2006 conform ISPM 15

Per 15 september 2005 conform ISPM 15

-

Per 1 januari 2006 conform ISPM 15

Hout conform ISPM 15 wordt geaccepteerd

Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15
Per 2 mei 2005 conform ISPM 15

-

Per 16 september 2005 grotendeels conform ISPM 15

Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd.

Per 5 juni 2005 conform ISPM 15

-

Per 1 januari 2005 conform ISPM 15

Pagina 14 van 18

24 mei 2006

Instructie export verpakkingshout

Bijlage 2: locatiekantoren van de Plantenziektenkundige Dienst
Locatiekantoor
Aalsmeer

Telefoon en e-mail
0297 – 386086
pd.aalsmeer@minlnv.nl

Fax
0297 - 386030

0180 – 642999
pd.barendrecht@minlnv.nl

0180 - 642970

0172 – 236123
pd.boskoop@minlnv.nl

0172 - 236139

Emmeloord

0527 – 632100
pd.emmeloord@minlnv.nl

0527 - 632119

Groningen

050 – 5201750
pd.groningen@minlnv.nl

050 - 5201780

077 – 3976140
pd.horst@minlnv.nl
0252 – 434200
pd.lisse@minlnv.nl
0174 – 671440
pd.poeldijk@minlnv.nl

077 - 3976169

Barendrecht
Boskoop

Horst
Lisse
Poeldijk
Roosendaal

0165 – 584110
pd.roosendaal@minlnv.nl
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Bijlage 3: Instructie voor het invullen van het fytosanitair certificaat
Het certificaat is verdeeld in vakken, voorzien van een nummer.
Wat moet u invullen:
Te gebruiken taal: Engels
Vaknr.

In te vullen gegevens

1

Naam, adres en vestigingsplaats van de exporteur (in NL)

2

Niets invullen

3

Naam, adres en vestigingsplaats van de importeur in land van bestemming

4

(Land van bestemming)

5

(Land van origine) the Netherlands

6

Naam van het schip of containernummer.
In geval van luchtvracht: airplane

7

Plaatsnaam van invoer in land van bestemming

8

Volledige omschrijving van de zending: het betreft hier het stuwhout of de emballage. Soort en aantallen
vermelden. ( bijv. 20 boxes , 40 pallets) ;
eventuele onderscheidende kenmerken mogen vermeld worden.

9

Hoeveelheid is ingevuld in vak 8; hier niets invullen; vak (diagonaal) afstrepen.

10

Niets invullen (voorgedrukte tekstvak)

11

Niets invullen; vak (diagonaal) afstrepen

12

Soort behandeling: Heat Treatment of Fumigation bij begassing

13

Bij Heat Treatment : afstrepen
Bij begassing invullen: gebruikte actieve stof

14

Duur en temperatuur van de behandeling vermelden

15

Bij Heat Treatment : afstrepen
Bij begassing toegepaste concentratie invullen

16

Datum van behandeling

17

Ruimte voor vermelden van bijzonderheden van de behandeling

18

Alleen plaats van afgifte en datum vermelden.
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Bijlage 4: Voorbeeld Non wood declaration

To the Service of China Entry & Exit Inspection and Quarantine
It is declared that all packing materials in this shipment __________________________
Order number
of ____________________________ , __________________________
Commodity
Quantity/Weight
Shipped on Airway Bill Number ________________________________________ are made
of.....
House AWB or Master AWB
______ NO WOOD
Or
______ PROCESSED WOOD
Strandboard)

( ___ Plywood, ___ Presswood, ___ Oriented

Check which of the above apply.

____________________
_____________________________________________
Name of Export Company
Original Signature (blue ink) of Authorized
Representative
Date: __________________________
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Bijlage 5: Samenvatting handelwijze zendingen naar China
1.

Bevat de zending verpakkingshout of houten emballage?
Ja, ga naar 2
Nee: Exporteur stelt ‘Non Wood Packaging Declaration’ op.

2.

Ga na of het verpakkingshout/emballage uitgezonderd is van de regelgeving, d.w.z. voldoet niet aan definitie ‘wood’ (bijv.
gebruik van spaanplaat)
Ja, Exporteur stelt ‘Non Wood Packaging Declaration’ op.
Nee, regelgeving voor verpakkingshout is van toepassing. Ga naar 3.

3.

Is het hout ontschorst (debarked) ?
Ja, ga naar 4
Nee, niet ontschorst hout is niet toegestaan

4.

Procedure:

a.

Behandeling van het hout is verplicht; door China geaccepteerde behandelwijzen zijn:

•
•

Heat Treatment : kerntemperatuur gedurende minimaal 30 minuten ten minste 560 C.
Methylbromide behandeling : minimum temperatuur 10 0C, minimum tijdsduur 16 uur.

b.

Behandelaar van het hout dient te werken conform ISPM 15 en een uniek registratienummer te hebben.

c.

Behandeling uitvoeren (Heat Treatment of begassing met methylbromide)

d.

Merkteken (ISPM 15) aanbrengen op het behandelde hout. In het merkteken moet vermeld zijn dat het hout is ontschorst
(DB = debarked).
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