
Voldoen uw 
houten verpakkingen 

aan ISPM 15?

Belangrijke informatie voor inkopers en 
gebruikers van houten verpakkingen: 

Meer dan 125 landen eisen behandeling conform ISPM 15. 
In deze brochure en op www.smhv.nl vindt u meer informatie.

• In onbehandelde houten verpakkingen kan levend ongedierte voorkomen.

• De verspreiding hiervan kan internationaal tot schade leiden.

•  De mondiale standaard ISPM 15 schrijft behandeling en markering van houten verpakkingen 

voor zodat duidelijk is dat geen ongedierte in het hout aanwezig is.

•  Steeds meer landen eisen dat houten verpakkingen van geïmporteerde goederen voldoen aan 

ISPM 15.

•  Houten verpakkingen die niet conform ISPM 15 zijn gemarkeerd, kunnen bij import door een 

land worden vastgehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd.

•  Enkel geregistreerde ondernemingen zijn gerechtigd om conform ISPM 15 te behandelen en 

als bewijs van behandeling het IPPC-merkteken met hun unieke registratienummer op de 

houten verpakking aan te brengen.

•  Alle geregistreerde ondernemingen in Nederland zijn opgenomen in het centraal register van 

de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV).

• Er is verder geen apart certi� caat nodig voor houten verpakkingen die voldoen aan ISPM 15. 

• ISPM 15 zorgt voor wereldwijd probleemloos transport.

• Kijk voor meer informatie op de website van SMHV: www.smhv.nl. 

Stichting Markering Houten Verpakkingen 

(SMHV) geeft in Nederland op verzoek 

van de overheid uitvoering aan het 

markeringssysteem overeenkomstig de 

mondiale standaard ISPM 15. Kijk voor 

meer informatie op www.smhv.nl.
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Voor u samengevat 

Het IPPC-merkteken heeft de volgende kenmerken:

NL  ISO-landencode Nederland

000  3-cijferig registratienummer van behandelaar

HT   behandelingswijze; Heat Treatment (HT), Dielectric Heating (DH) of Methyl 

Bromide (MB). LET OP: Begassing met methylbromide (MB) is per 18 maart 

2010 als alternatieve behandelingswijze binnen de EU verboden. Landen 

buiten de EU passen deze behandelmethode nog wel toe. Ook dit hout 

voldoet aan de eisen van ISPM 15.

Het merkteken heeft een kaderrand. Binnen deze kaderrand worden de IPPC-

korenaar en de code-componenten van elkaar gescheiden door een verticale lijn. 

Een koppelteken scheidt de ISO-landencode van het unieke 3-cijferig 

registratienummer van de geregistreerde onderneming.

Ook stuwhout valt onder ISPM 15 en hiervoor gelden dezelfde eisen. Stuwhout 

wordt voorzien van een merkteken waarbij tevens de letter ‘D’ (“dunnage”) buiten het 

merkteken wordt toegevoegd. Indien toegevoegd maakt de letter  ‘D’ integraal 

onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

Voorbeelden IPPC-merkteken

Voorbeeld IPPC-merkteken met toevoeging ‘D’

Zo herkent u het 
IPPC-merkteken voor ISPM 15



Maatregelen tegen verspreiding ongedierte: 

ISPM 15

De International Plant Protection Convention 

(IPPC) schrijft voor houten verpakkingen 

gestandaardiseerde maatregelen voor die 

verspreiding van levend ongedierte 

voorkomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd 

onder de naam “Guidelines for regulating 

wood packaging material in international 

trade – ISPM no. 15”. Hout voor houten 

verpakkingen en stuwhout moet voor 

internationaal transport behandeld en 

gemarkeerd worden. ISPM 15 geeft onder 

meer aan: 

- welke producten behandeld moeten worden; 

- de methoden die hiervoor zijn toegestaan; en 

-  hoe u een verpakking conform ISPM 15 herkent. 

Welke producten moeten behandeld worden? 

ISPM 15 geldt voor verpakkingen van massief 

hout: d.w.z. hout of houtproducten 

(uitgezonderd papier) voor ondersteuning, 

bescherming of transport van goederen. 

Dit betreft onder meer pallets (al dan niet met 

opzetranden en palletboxen), industriële 

verpakkingen (exportverpakkingen, kisten, 

bijzondere bekistingen), kratten, stuwhout etc.

Welke behandelmethoden zijn toegestaan?

Er zijn twee manieren van behandeling 

toegestaan: hittebehandeling ofwel Heat 

Treatment (HT) en hittebehandeling middels 

Dielectric Heating (DH). Het begassen met 

Methyl Bromide (MB) is sinds 18 maart 2010 

binnen Europa niet meer toegestaan. ISPM 15 

eist bovendien het gebruik van ontschorst 

(‘debarked’) hout. Na de ISPM 15-behandeling 

krijgen de houten verpakkingen het IPPC-

merkteken. De behandeling en markering 

moeten door een geregistreerde leverancier 

worden uitgevoerd.  

Hoe herkent u een verpakking conform 

ISPM 15?  

Als inkoper of gebruiker kunt u niet zien of een 

houten verpakking goed is behandeld. Aan het 

uiterlijk van een pallet of krat verandert 

namelijk niets. Om aan te geven dat een 

verpakking correct is behandeld, is daarom 

gekozen voor een internationaal geldend 

markeringssysteem: het IPPC-merkteken. 

Geregistreerde ondernemingen die voldoen 

aan de eisen uit ISPM 15 hebben een uniek 

registratienummer dat onderdeel uitmaakt van 

het IPPC-merkteken. Het IPPC-merkteken dient 

herkenbaar en bij voorkeur op tenminste twee 

tegenoverliggende zijden te zijn aangebracht. 

Dit merkteken is internationaal erkend.

Welke ondernemingen behandelen 

conform ISPM 15? 

Alle ondernemingen die conform ISPM 15 

behandelen worden geregistreerd en 

opgenomen in het centraal register. Deze 

centrale registratie van ondernemingen vindt 

plaats bij de Stichting Markering Houten 

Verpakkingen (SMHV). Via het centraal register 

op www.smhv.nl kunt u als gebruiker van 

houten verpakkingen eenvoudig zelf 

controleren of uw leverancier geregistreerd is. In 

Nederland beoordelen geaccrediteerde 

certi� catie-instellingen of de werkwijze van een 

producent, handelaar, reparateur of behandelaar 

aan de ISPM 15-richtlijnen voldoet.

Voorkom met ISPM 15 dat uw 
zending wordt tegengehouden, 
teruggestuurd of vernietigd: 
Kies voor een geregistreerde 
onderneming, veri� eer de 
factuur en controleer of uw 
houten verpakking het 
IPPC-merkteken heeft.

Verspreiding van ongedierte met 

internationaal transport

De laatste decennia nam wereldwijd transport 

enorm toe. Er wordt daarbij veelvuldig gebruik 

gemaakt van houten verpakkingen zoals pallets, 

kisten, kratten, industriële verpakkingen en 

haspels. Mondiaal zijn meer dan 10 miljard 

houten verpakkingen in omloop. Hout heeft vele 

voordelen; het is sterk, duurzaam en � exibel toe 

te passen. Maar doordat hout een natuurproduct 

is, kan het ook levend ongedierte bevatten. En dat 

ongedierte kan met houten verpakkingen 

meeliften en bossen elders op de wereld 

aantasten. Zo bracht in het verleden een 

dennenhoutaaltje uit Noord-Amerika (Pine Wood 

Nematode) schade toe aan Aziatische en 

Europese bossen en zorgde de Aziatische boktor 

(Asian Longhorned Beetle) voor problemen in 

Europese landen. Verspreiding van deze 

schadelijke organismen is te voorkomen door 

houten verpakkingen te behandelen conform 

ISPM 15. Veel landen eisen dan ook dat houten 

verpakkingen bij de import behandeld zijn 

volgens deze wereldstandaard, zodat eventueel 

aanwezig ongedierte gedood wordt. ISPM 15 

garandeert inkopers en gebruikers van houten 

verpakkingen wereldwijd probleemloos 

transport. Deze brochure vertelt u daar meer over. 

Welk risico loopt u als u een niet-

gemarkeerde verpakking gebruikt?

Steeds meer landen eisen dat verpakkingen van 

geïmporteerde goederen voldoen aan ISPM 15. 

Een zending met een houten verpakking die 

niet is gemarkeerd volgens het 

markeringssysteem, kan door het betre� ende 

land worden vastgehouden, teruggestuurd of 

zelfs vernietigd. ISPM 15 is niet verplicht voor 

verpakkingen die alleen worden gebruikt 

binnen de Europese Unie. 

Op de website van SMHV, www.smhv.nl, vindt u 

het actuele overzicht van de landen die eisen 

stellen aan houten verpakkingen. Omdat de 

ISPM 15-eis steeds vaker wordt gesteld, raden 

wij u aan ALTIJD gebruik te maken van houten 

verpakkingen conform ISPM 15.

Neem als gebruiker van houten verpakkingen geen risico’s en 
doorloop de volgende stappen: 

1   Kies voor een geregistreerde onderneming  

Alle geregistreerde ondernemingen vindt u terug op www.smhv.nl in het centraal 

register. Iedere geregistreerde onderneming beschikt over een uniek 3-cijferig 

registratienummer (NL - 000) dat u in het centraal register kunt veri� ëren.

2   Veri� eer de factuur van de geregistreerde onderneming  

Op de factuur dient te staan dat de houten verpakking voldoet aan ISPM 15 en dat de 

leverancier is opgenomen in het centraal register van SMHV met een verwijzing naar het 

unieke registratienummer. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een 

hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

3   Controleer het IPPC-merkteken  

Het internationaal erkende IPPC-merkteken dient herkenbaar en bij voorkeur op 

tenminste twee tegenoverliggende zijden op de houten verpakking te zijn aangebracht. 

Dit geeft de garantie dat de houten verpakking aan de eisen van ISPM 15 voldoet.

Er is voor geen enkel land een aanvullend behandel- of ander certi� caat nodig.


