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ISPM15
De vereiste behandeling bij internationale verzending
van pallets en andere houten verpakkingen.
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Over ISPM 15
ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary

dat wordt geëxporteerd naar buiten de EU moet

Measures NO. 15) is opgesteld door de IPPC. De

voldoen aan de ISPM 15 eisen en daarom zijn

opgestelde maatregelen voorkomen verspreiding

voorzien van een HT-behandeling met de juiste

van levend ongedierte door transport van houten

markering (IPPC merkteken). Vanaf 1 januari 2021

verpakkingen. Voor grensoverschrijdend verkeer

moeten ook het verpakkingshout (o.a. houten

binnen de Europese Unie is een HT-behandeling niet

pallets) en stuwhout dat op en neer gaat tussen de

van toepassing. Al het verpakkingshout en stuwhout

EU en het VK behandeld zijn volgens ISPM 15.

Op de website van de Stichting Marketing Houten Verpakkingen kun je
per land terugzoeken of zij zich conformeren aan de ISPM 15 regelgeving.

02

Waarom ISPM 15?
ISPM 15 is ontwikkeld door de IPPC (International

houten verpakkingen

Plant Protection Convention) met als doel het

een verplaatsing

verminderen of geheel uitroeien van ongedierte dat

veroorzaken van

zich internationaal kan verspreiden door de distributie

ongedierte dat schade

van houten verpakkingsmateriaal. In essentie is de

kan toebrengen aan levende bomen.

ISPM 15 norm ontworpen om te voorkomen dat
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HT-behandeling
De ISPM 15 eisen zijn gericht op verpakkingen van
onbewerkt hout, zoals pallets en export kisten. Deze
kunnen behandeld worden met een zogeheten Heat
Treatment. Ook wel HT-behandeling genoemd. Deze
methode is effectief in de bestrijding van ongedierte
en ziektes die zich in hout kunnen bevinden.

De Palletcentrale beschikt
over 6 droogovens voor het
uitvoeren van een Heat
Treatment behandeling.

04

ISPM 15 Markering
Er is een markering ontwikkeld om aan te tonen dat

De eerste twee zie je terug op pallets die voldoen aan

houten producten voldoen aan de ISPM 15 eisen. Er

de ISPM 15 norm. De HT-markering bestaat uit drie

zijn drie markeringen gerelateerd aan de norm:

elementen. Een nummer van de producent of
behandelaar, een landnummer (ISO) en de letters

HT markering

‘HT’. Deze elementen moeten duidelijk zichtbaar en

IPCC markering

leesbaar zijn. In plaats van ‘HT’ kan ook ‘DH’ worden

IMMC DUN (Dunnage) markering

geplaatst, wat staat voor Dielectric Heating.

Landcode

NR. Producent / Behandelaar

IPPC merkteken

Type Behandeling

Het IPPC merkteken is ook nodig om aan de ISPM 15 eisen te voldoen en wordt ook geplaatst na een HT-behandeling.
De IMMC DUN markering is niet bedoeld voor pallets of houten verpakkingen, maar is bestemd voor hout dat gebruikt
wordt om te vegrendelen en verstevigen. Op dit hout is in de markering ‘DUN’ of ‘Dunnage’ te zien.

HT-behandelde pallets kunnen worden hergebruikt en hoeven niet opnieuw
behandeld te worden. Dit kan anders zijn wanneer ze gerepareerd zijn.

HT-BEHANDELING NODIG?

Met vijf vestigingen in totaal, een eigen productielocatie, meer

DE PALLETCENTRALE
STAAT VOOR U KLAAR!

dan 500.000 pallets en 30 eigen vrachtwagens zijn wij de totaalleverancier die u volledig kan ontzorgen op het gebied van pallets!
Direct bellen
0168 357 010

Direct Whatsappen
06 48 000 000

Direct e-mailen
info@palletcentrale.nl

Onze website
www.palletcentrale.nl

