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CERTIFICATIE IN DE SECTOR VAN HET HOUTEN
VERPAKKINGSMATERIAAL VOOR INTERNATIONALE HANDEL
FYTOSANITAIR BEHANDELD CONFORM ISPM 15
1

Introductie

Het bijzonder reglement IC-12-Y02-03 is van toepassing op de sector van het houten
verpakkingsmateriaal voor internationale handel fytosanitair behandeld conform ISPM 15, en
bevat de regels en procedures waaraan de verschillende operatoren moeten voldoen indien ze
zich wensen te laten certificeren.
We onderscheiden volgende operatoren (niet limitatieve lijst):
Bedrijven die fytosanitaire behandelingen uitvoeren
Bedrijven die houten verpakkingsmateriaal fabriceren voor internationale handel
Bedrijven die houten verpakkingsmateriaal repareren voor internationale handel
Bedrijven die fytosanitair behandeld hout verkopen
Bedrijven die een combinatie van bovenstaande activiteiten uitvoeren
Dit toepassingsreglement is opgesteld in aansluiting met het algemeen certificatiereglement en
vervolledigt de algemene regels van dit laatste.
Het reglement heeft betrekking op de bedrijven die gecertificeerd zijn in de sector van het
houten verpakkingsmateriaal voor internationale handel fytosanitair behandeld conform ISPM
15. Deze bedrijven worden weergegeven op de website van WOOD.BE (www.WOOD.be).
WOOD.BE wordt onder het nummer 56119 erkend door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) als certificatie-instelling.
De certificatie wordt uitgevoerd volgens de specificaties van G-045 AUTOCONTROLEGIDS
VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE ISPM 15-NORM MET BETREKKING TOT
VERPAKKINGSHOUT BESTEMD VOOR DE INTERNATIONALE HANDEL Versie 1 dd 201806-18.
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Referentie documenten


Algemeen certificatiereglement



G-045 AUTOCONTROLEGIDS VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE ISPM 15-NORM
MET
BETREKKING
TOT
VERPAKKINGSHOUT
BESTEMD
VOOR
DE
INTERNATIONALE HANDEL Versie 1 dd 2018-06-18.



IC-12-Y02-03 Bijzonder certificatiereglement ISPM 15
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Definities

FAVV
LCE
NPPO

Établi par : WVP

IC-12-Y02-03-N.docx

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Lokale controle-eenheden (van FAVV)
National plant protection organization (voor België : FAVV)

Vérifié par : CDR

Approuvé par : RVP
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Algemene eisen gesteld aan de certificatie-instelling

Zie algemeen certificatiereglement
De TITULARIS geeft zijn toelating aan de certificatie-instelling om de vereiste informatie mee te
delen aan de administratie bevoegd tot het afleveren van de toelatingsnummers (FAVV –
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
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Structurele vereisten gesteld aan de certificatie-instelling

Zie algemeen certificatiereglement

6 Vereisten naar middelen gesteld aan de certificatieinstelling
Zie algemeen certificatiereglement

7

Certificatieproces

7.1

Inleiding

Zie algemeen certificatiereglement
7.2

Aanvraag

Zie algemeen certificatiereglement
7.3 Review van de aanvraag
Zie algemeen certificatiereglement
7.4

Evaluatie

Nadat door de auditor het instructiebezoek werd uitgevoerd bij het te certificeren bedrijf
rapporteert de auditor aan de certificatie-instelling. Hiertoe baseert de auditor zich op de
vereisten opgenomen in het bijzonder reglement en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde
inspectieverslagen. In deze verslagen noteert hij ondermeer op objectieve wijze de vastgestelde
afwijkingen tov het certificatiereglement. De verslagen worden ter plaatse opgemaakt en ter
kennisneming door de afgevaardigde van het bedrijf ondertekend. Er wordt een kopie
overhandigd aan deze afgevaardigde. De verslagen kunnen opmerkingen of vragen tot plan van
aanpak en/of correctieve en corrigerende acties bevatten. Het bedrijf kan bij de ondertekening
commentaar formuleren op het verslag.
7.5 Review
Zie algemeen certificatiereglement
7.6 Beslissing omtrent certificatie
Zie algemeen certificatiereglement
7.7

Documentatie omtrent certificatie
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Na een positieve beslissing van het certificatiecomité wordt een voorlopig certificaat afgeleverd
met een geldigheid van 2 maanden. In deze periode dient de aanvrager zijn voorlopig certificaat
te bezorgen aan de LCE van het FAVV tot het bekomen van zijn toelatingsnummer. Een kopie
van de toekenning van zijn toelatingsnummer dient hij te bezorgen aan de certificatie-instelling,
alsook een voorbeeld van de markering die is aangemaakt met het desbetreffende
toelatingsnummer (indien de markering zal toegepast worden). Na ontvangst en positieve
beoordeling van deze beide items wordt het certificaat afgeleverd voor een periode van
maximum 5 jaar, startend vanaf de initiële aflevering.
Certificaten bevatten :


naam en adres, telefoon en e-mail van de Certificatie-instelling (WOOD.BE),



eenduidige aanwijzing van het certificaat (nummer),



eenduidige aanwijzing van het toepassingsgebied,



naam en adres van de TITULARIS, en het adres van de vestigingseenheid, alsook het
VEN-nr en het toelatingsnummer.



exacte vermelding van het referentiedocument (lastenboek FAVV),



geldigheid (vervaldatum, technische beschrijving, …) van het certificaat,



handtekening van de verantwoordelijke van WOOD.BE (directeur of plaatsvervangend
het departementshoofd certificatie).



logo van de accreditatie

7.8 Directory van gecertificeerde producten
Zie algemeen certificatiereglement
7.9 Toezicht
WOOD.BE wordt aangewezen als inspectie-instelling voor de uitvoering van de periodieke
controles betreffende de naleving van de certificatievoorwaarden en de conformiteit van het
fabricatieproces.
Het toezicht op de certificatie wordt uitgevoerd via een jaarlijkse audit per gecertificeerde site,
tijdens de werkuren, en dit zonder de verplichting om vooraf een afspraak te maken.
Tijdens de audit baseert de auditor zich op de vereisten opgenomen in het bijzonder reglement
(IC-12-Y02-03) en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde inspectieverslagen (FO-10-Y0103). De certificatie-instelling behoudt zich evenwel het voorrecht om bijkomende bezoeken te
brengen, als dit gerechtvaardigd is.
Tijdens de audits dienen de verslagen opgevraagd en onderzocht te worden van de audits
uitgevoerd door het FAVV.
7.10 Aanpassingen die de certificatie beïnvloeden
De certificatie-instelling brengt het FAVV onmiddellijk op de hoogte van alle belangrijke
wijzigingen die aangebracht zijn aan de structuur van de certificatie-instelling, bij zijn personeel
en de organisatie en dit met betrekking tot de activiteiten verbonden aan de erkenning van het
FAVV.
7.11 Stopzetting, beperking, schorsing of intrekking van de certificatie
Vastgestelde niet-conformiteiten kunnen aanleiding geven tot reductie, schorsing of intrekking
van het certificaat. Hiertoe worden de regels gevolgd die vastgelegd zijn in Technische
specificatie van het FAVV, non-conformiteiten tijdens audits (2013/643/PCCB). WOOD.BE heeft
het recht om een certificaat met onmiddellijke ingang te schorsen en/of in te trekken indien de
TITULARIS, volgens de opinie van WOOD.BE, niet in conformiteit is met de voorwaarden
gespecifieerd met betrekking tot behoud van certificatie.
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Bij een vastgestelde niet-conformiteit die tot schorsing leidt zal het certificatiecomité beslissen:


of het certificaat geschorst wordt totdat er voldoende correctieve en corrigerende acties
zijn uitgevoerd



of het certificaat in stand wordt gehouden met beperking van scope (uitsluiting van niet
conforme producten)



of het certificaat in stand wordt gehouden onder specifieke condities (bv. verhoogd
toezicht).

7.12 Registraties
Zie algemeen certificatiereglement
7.13 Klachten en beroep
Zie algemeen certificatiereglement

8 Management system vereisten gesteld aan de certificatieinstelling
Zie algemeen certificatiereglement

9

Plichten van de TITULARIS

9.1

Algemene verplichtingen

De TITULARIS respecteert alle wettelijke, technische en kwaliteitsvereisten gesteld in de
referentiedocumenten ( zie artikel 2).
De TITULARIS beschikt over een interne kwaliteitsbewaking (procedure / registraties). Deze
procedures en registraties dienen voorzien te zijn van een referentie en/of datum en dienen
inhoudelijk zodanig zijn opgesteld dat ze (documentair en qua implementatie) de conformiteit
garanderen van het verpakkingsmateriaal, en dit met de referentiedocumenten (zie artikel 2) en
het voorliggend bijzonder reglement. De naleving van deze procedures behoort tot de
verantwoordelijkheid van een personeelslid die op de hoogte is van de verschillende
technologische aspecten van de fabricatie en die bovendien ook het nodige gezag heeft om in
te grijpen.
In het kader van haar activiteiten dient de TITULARIS documenten en registraties dusdanig te
archiveren zodanig dat de conformiteit traceerbaar kan aangetoond worden tot 3 jaar na
levering aan de klant.
De TITULARIS dient elk vermoeden van onjuist gebruik van het IPPC merkteken te melden aan
het FAVV, en is verplicht mee te werken aan het onderzoek bij een vermoeden naar onjuist
gebruik van het IPPC merkteken.
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10 Verantwoordelijkheid
In toepassing van dit Reglement betreffende het gebruiksrecht van een certificaat afgeleverd
door WOOD.BE aan een TITULARIS, wijst WOOD.BE iedere aansprakelijkheid af die normaal
in toepassing van de wetten of reglementeringen op de fabrikant en/of verdeler rust.

11 Vergoedingen
Zie IC-12-Y02-04

