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De EPV komt deze winter met een opvallend offensief om nieuwe leden te werven. 
EPV-bestuursleden gaan zelf op pad om collega’s te overtuigen zich aan te sluiten bij 
de brancheorganisatie.

VA K TA A L
Wat bedoelt uw leverancier 

als hij het heeft over een 

ringnagel?
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Het is voor het eerst in de geschiedenis van de EPV dat 

de vereniging zo actief naar buiten treedt. ‘We willen 

meer leden, want onze branchevereniging vertegenwoor-

digt de hele branche’, zegt voorzitter Jurgen Kemps. ‘We 

willen dan ook dat iedereen zijn stem kan laten horen. En 

daarbij, we hebben ieders inzet nodig en ieders ideeën 

om van betekenis te zijn voor onze leden.’ 

Wat doet de EPV?
‘Een sterke branchevereniging zorgt ervoor dat er din-

gen van de grond komen’, zegt algemeen secretaris Fons 

Ceelaert. ‘We zijn een kleine branche in een steeds con-

currerender en internationalere markt. Als EPV zorgen 

we aan de ene kant voor rust door een goede cao en 

pensioenafspraken, zodat ondernemers kunnen onder-

nemen. Aan de andere kant schudden we de markt op 

met innovaties en onderzoeken, zoals het onderzoek naar 

de milieubelasting van houten en kunststof pallets. En 

we spreken natuurlijk mee op het gebied van wet- en 

regelgeving.’ Ook internationaal doet de EPV het goed. 

Als Nederlandse branchevereniging speelt de EPV een 

actieve rol binnen de Europese samenwerkingsorganisa-

tie FEFPEB en zijn er bijvoorbeeld nauwe contacten met de 

Engelse brancheorganisatie Timcon. FEFPEB heeft vanuit 

Europees perspectief tot doel houten verpakkingen te pro-

moten en vertegenwoordigt de belangen van de Europese 

houten pallets- en verpakkingenindustrie. Volgend jaar is de 

EPV host van het FEFPEB-congres. www.fefpeb.eu

Persoonlijke aanpak
De EPV maakte een opvallende wervingsbrochure die sa-

men met een persoonlijke brief aan potentiële nieuwe le-

den is verstuurd. ‘Bestuursleden gaan de aangeschreven 

leden zelf bezoeken’, vertelt Jurgen Kemps. ‘We hebben 

een shortlist gemaakt van bedrijven die we graag bij onze 

club willen hebben. Wij geloven in die persoonlijke aanpak. 

Dat is ook de kracht van onze vereniging.’ In de brochure 

zijn de voordelen van het lidmaatschap in zes punten op 

een rijtje gezet. 

Lagere contributie
Daarbij heeft het bestuur besloten de contributie voor het 

lidmaatschap drastisch te verlagen. ‘Vanaf 1 januari is lid 

worden van de EPV voor alle bedrijven – groot of klein – 

FEFPEB-president en EPV-

bestuurslid Rob van Hoesel zei 

tijdens het drukbezochte 67ste 

FEFPEB-congres dat de her-

nieuwbare grondstof hout in te-

genstelling tot andere ruwe grond-

stoffen een centrale rol speelt in 

duurzame business-systemen. Hij 

wees op duurzaam beheerde bos-

sen, hergebruik, recycling en ener-

gieterugwinning en kaartte aan dat 

er nog steeds politici zijn die onte-

recht een negatief beeld hebben 

bij houten producten, ingegeven 

door campagnes van NGO’s over 

houtkap van tropisch bos. 

‘De industrie moet zorgen voor een 

duidelijk verhaal’, vertelde Daniel 

Guéguen, bestuursvoorzitter van 

PACT European Affairs. En euro-

parlementslid Jan Huitema onder-

streepte nog eens het belang dat 

de EU hecht aan concepten die 

passen in de circulaire economie. 

Patrice Chanrion van het Franse 

Sypal tenslotte spiegelde het con-

gres nog een aantal uitdagingen 

voor de toekomst voor. ‘Blijf wer-

ken aan innovatie op het gebied 

van palletdesign, prestatie en re-

cyclingopties.’ Dit was een kleine 

greep uit het programma. Volgend 

jaar host EPV het FEFPEB-con-

gres in Maastricht.

FEFPEB-congres: 

Pallets belangrijk 
in circulaire 
economie

EPV zoekt 
nieuwe leden

Bestuursleden gaan zelf collega's 
benaderen
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makkelijk bereikbaar’, zegt Jurgen Kemps. En dat is pre-

cies de bedoeling. Want de EPV heeft meer leden nodig. 

‘Om ons bestaansrecht te kunnen blijven garanderen, 

moeten we een bepaalde dekkingsgraad hebben. Die 

hebben we, maar we zien ook dat sommige leden het lid-

maatschap opzeggen of twijfelen om lid te worden. Mis-

schien zijn we voor nieuwe leden niet zichtbaar genoeg. 

Weten ze niet precies wat we als EPV doen. Vandaar dat 

we met dit verhaal naar buiten treden.’

Samenwerking
De PR-commissie van de EPV lanceerde de afgelopen 

jaren een communicatiestrategie onder de titel De Kracht 

van Hout. Daarbij wordt ingezoomd op de voordelen van 

houten verpakkingen. ‘Maar de kracht van hout is ook 

de samenwerking binnen de EPV’, vindt Kemps. ‘In de 

brochure staat: meeting your competitor is a treat not a 

threat. Zo ervaar ik het zelf ook. De markt staat continu 

onder druk. Als het niet door nieuwe regels is, dan wel 

door de houtprijs, door internationale afspraken, de roep 

om innovatie. Dat ga je echt in je eentje niet redden. Bun-

deling van krachten is noodzakelijk.’

EPV:
1. Geeft juridisch advies bij arbeidsrechtelijke geschillen

2. Laat onderzoek uitvoeren

3. Organiseert inspirerende bijeenkomsten

4. Regelt een sterke cao en goed pensioen

5. Heeft invloed op wet- en regelgeving

6. Promoot houten verpakkingen

De EPV heeft gewone leden en buitengewone leden. 

Kent u een producent, handelaar of leverancier van hou-

ten verpakkingen die nog geen lid is of een bedrijf dat 

betrokken is bij de emballage- en palletindustrie, zoals 

een toeleverancier die als buitengewoon lid zou willen 

toetreden, neem dan contact op met de EPV. Vraag de 

brochure aan en ga het gesprek aan met uw relatie. 

Samen zijn we sterker.

Een ringnagel is een spijker die niet glad is, maar 

geribbeld in de vorm van ringetjes. Die ringen om de 

steel van de spijker zorgen voor zogeheten uittrek-

weerstand (de weerstand om een spijker uit het hout 

te trekken). Dit geeft aan hoe sterk de gespijkerde 

verbinding is.
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Tijdens de Nationale Klimaattop die afgelopen 26 oktober plaatsvond in Rotterdam werden 

echter goede stappen gezet op weg naar een actieve en prominente rol van hout in de cir-

culaire economie. De bos- en houtsector, overheid en NGO’s vonden elkaar in het Actieplan 

Bos en Hout. Bestuurslid Rob van Hoesel zette namens de EPV graag zijn handtekening 

onder het Actieplan. En dat is niet zo vreemd. De ambitie van het plan sluit perfect aan bij 

hetgeen EPV al jaren uitdraagt: goed gebruik van hout kan 100% circulair. In het plan wordt 

de ambitie als volgt omschreven: ‘meer en intelligenter houtgebruik, zonder in te boeten 

op duurzaamheid van herkomst. Het gaat erom zoveel mogelijk waarde uit de levenscyclus 

van hout te halen. Hout heeft voor verschillende toepassingen een gunstiger klimaat- en 

milieuvoetafdruk dan andere grond- en brandstoffen, en moet daar worden ingezet waar 

die voordelen maximaal zijn. Uitvoering van dit Actieplan leidt uiteindelijk tot een jaarlijkse 

vermindering van 4,5 MT CO2.’

Hout slimmer benutten
Hoe doe je dat? Ten eerste moet de Nederlandse houtproductie omhoog. Dat kan door het 

bosareaal uit te breiden en de bossen efficiënter te beheren. Het directe effect hiervan is: 

meer CO2-absorptie. Ten tweede – en hier komt EPV nadrukkelijk om de hoek kijken – wil 

men hout slimmer benutten als duurzaam materiaal door cascadering en hoogwaardige toe-

passing. Door de levensduur van hout te verlengen wordt CO2 zo lang mogelijk in het hout 

vastgehouden. Leden van EPV werken aan het sluiten van de kringloop en aan het verlengen 

van de levensduur van hun producten, onder andere door oude en kapotte producten in te 

zamelen, te repareren en opnieuw in te zetten.

Pallets in de spotlights
Mooi detail tijdens de Klimaattop: pallets sierden het podium. Het katheder en de tafel waarachter 

sprekers als premier Rutte en staatsecretaris Dijksma plaatsnamen, waren gemaakt van pallets. 

Het gaf de flexibiliteit en de veelzijdigheid aan van onze producten, die letterlijk in de spotlights 

stonden. Alsof hout uit de schaduw treedt en in de duurzaamheidsdiscussie alle ogen op zich 

gericht weet.

Sterk beroep op bos en hout
Dat is wellicht een iets te enthousiaste vergelijking. Maar feit is: de overheid laat er geen gras 

over groeien: de duurzaamheidstransitie doet een sterk beroep op bos en hout, staat in het Ac-

tieplan. En even verderop: investeren in bos en hout levert veel economisch en maatschappelijk 

rendement op. De ondertekenaars van het Actieplan hebben afgesproken de komende jaren 

gezamenlijk te verkennen op welke wijze de acties uit het Actieplan kunnen worden betrokken 

bij de uitvoering van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, de European Bioeconomy 

Strategy en de provinciale natuuragenda’s. Wordt vervolgd.

I In de discussie over klimaatverandering en de oplossin-
gen die daarbij een rol spelen, komt hout er soms 

bekaaid af. Kranten en nieuwssites focussen veelal op 
moderne ontwikkelingen, zoals zonne-energie, elektrisch 
rijden of het nut van windmolenparken. De kracht van hout 
als duurzame grondstof blijft onderbelicht, hoezeer de 
houtsector ook roept dat hout een positieve bijdrage kan 
leveren aan de klimaatdoelstellingen.

EPV ondertekent 
Actieplan Bos en Hout

Pallets sieren podium tijdens Nationale Klimaattop

Rob van Hoesel:

'Goed gebruik 
van hout kan 
100% circulair.’



EPAL, de European Pallet Association, boekte eer-

der dit jaar in de strijd tegen vervalsers van europal-

lets een groot succes. In nauwe samenwerking met 

Bureau Veritas en de lokale politie werd in Oekraïne 

een grote hoeveelheid vervalste europallets en een 

partij nagemaakte merkstempels aangetroffen. De 

pallets zijn vernietigd, de vervalsers wacht vervolging. 

Oekraïne heeft momenteel alle aandacht van EPAL 

als het gaat om vervalsingen. Tegelijkertijd geeft de 
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organisatie in Oekraïne veel informatie over de voor-

delen van onder licentie vervaardigde EPAL-pallets. 

CEO van EPAL, Martin Leibrandt, zegt: ‘Uit onder-

zoek naar vervalste pallets is gebleken dat deze bijna 

zonder uitzondering worden vervaardigd uit materi-

alen van inferieure kwaliteit en met ondermaatse 

planken. Vervalste pallets hebben daarom niet de 

stabiliteit en het draagvermogen van originele EPAL-

Agenda
11-13 oktober 2017

FEFPEB congres Maastricht 

31 oktober t/m  
3 november 2017

'HoutPro+', technische houtvakbeurs 
in Brabanthallen Den Bosch 

europallets. Dat kan leiden tot enorme storingen 

in de transport- en de opslaglogistiek en gaat 

gepaard met extra kosten en eisen tot schade-

vergoeding.’ EU-transporten op vervalste euro-

pallets kunnen door de douane worden tegenge-

houden en op kosten van de expediteur moeten 

worden overgeladen op originele europallets. Dit 

geldt ook voor partijen die worden gekocht en 

geleverd. In dat geval kan de volledige waarde 

verloren gaan. www.epal-pallets.org

Vervalste europallets uit Oekraïne


