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Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft een nieuw lastenboek gepubliceerd 
voor de certificering van ondernemingen voor productie, herstelling of behandeling van houten 
verpakkingsmaterialen die voldoen aan de ISPM15-norm, bestemd voor internationale handel. 
 
Dit document vormt de unieke referentie die alle eisen van deze norm verduidelijkt en detailleert. Het verwijst 
in het bijzonder naar de interpretatiehandleiding van de norm die gepubliceerd werd door het IPPC 
(International Plant Protection Convention).  
 
Bijlagen bij het lastenboek: 

- Interpretatiehandleiding (enkel beschikbaar in Engelstalige versie); 
- Onofficiële Nederlandse en Franse vertaling van de belangrijkste delen van de voornoemde 

interpretatiehandleiding waarnaar het lastenboek verwijst; 

- Checklist met de vereisten die geauditeerd zullen worden door de OCI’s (onafhankelijke controle- en 
inspectieorganismen erkend door het Agentschap), alsook een niet-limitatieve lijst van de niet-
conformiteiten, hun niveau van ernst alsook de eventuele onmiddellijke meldingsplicht aan het 
Agentschap voor de meest ernstige. De operatoren worden verzocht zich te baseren op deze 
documenten in het kader van hun autocontrole. 

 
Dit lastenboek zal gebruikt worden tijdens de audits vanaf het begin van 2017, maar zal pas verplicht 
integraal van toepassing zijn vanaf 1/1/2018. Het jaar 2017 zal een overgangsperiode zijn waarin enkel de 
vereisten en hun huidige interpretatie (zijnde deze van toepassing tot 31/12/2016) bij niet-naleving zullen 
beschouwd worden door als non-conformiteit. Vanaf 01/01/2018 zal elke afwijking ten opzichte van alle 
vereisten hernomen in het lastenboek beschouwd worden als non-conformiteit waarvoor corrigerende 
maatregelen zullen opgelegd worden binnen de vastgestelde termijnen. 
 
Op dit moment is WOOD.BE de enige OCI die door het Agentschap erkend is om deze audits uit te voeren. 
Alle documenten alsook hun updates worden op de website van het Voedselagentschap geplaatst op het 
volgende adres: http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/ (zie onderaan de webpagina). 
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