Zo herkent u het
IPPC-merkteken voor ISPM 15
Voorbeelden IPPC-merkteken

Voor u samengevat
• 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.

Het IPPC-merkteken heeft de volgende kenmerken:

• Houten verpakkingen die niet conform ISPM 15 zijn gemarkeerd, kunnen bij import door een
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Voldoen uw
houten verpakkingen
aan ISPM 15?

land worden vastgehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd.
• Enkel geregistreerde ondernemingen zijn gerechtigd om conform ISPM 15 te behandelen en

• Alle geregistreerde ondernemingen in Nederland zijn opgenomen in het centraal register van
de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV).
• Er is verder geen apart certificaat nodig voor houten verpakkingen die voldoen aan ISPM 15.
• ISPM 15 zorgt voor wereldwijd probleemloos transport.

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

• Kijk voor meer informatie op de website van SMHV: www.smhv.nl.
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Meer dan 125 landen eisen behandeling conform ISPM 15.
In deze brochure en op www.smhv.nl vindt u meer informatie.

Voorkom met ISPM 15 dat uw
zending wordt tegengehouden,
teruggestuurd of vernietigd:
Kies voor een geregistreerde
onderneming, verifieer de
factuur en controleer of uw
houten verpakking het
IPPC-merkteken heeft.
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Neem als gebruiker van houten verpakkingen geen risico’s en
doorloop de volgende stappen:
1 Kies voor een geregistreerde onderneming

2 Verifieer de factuur van de geregistreerde onderneming
Op de factuur dient te staan dat de houten verpakking voldoet aan ISPM 15 en dat de
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3 Controleer het IPPC-merkteken

