
Het instituut onderzocht twee jaar lang de microbiële ei-

genschappen van EPAL Euro-pallets en de H1 plastic 

pallet. Voor de tests werden gebruikte pallets onderzocht 

in alle gangbare kwaliteitscategorieën. De tests werden 

uitgevoerd met de Escherichia coli en Staphylococcus 

aureus-bacteriën. 

Natuurlijke eigenschappen
Het onderzoek neemt de lang verspreide veronderstel-

ling weg dat houten pallets door hun grove oppervlak 

gevoeliger zouden zijn voor bacteriegroei. Het tegen-

overgestelde blijkt waar. Juist de gebruikte plastic pal-

let – en dan met name de ruwe plekken en krassen 

daarop – vormen een voedingsbodem voor bacteriën. 

Hout, ontdekte de onderzoekers, heeft natuurlijke ei-

genschappen met een antibacteriële werking, waardoor 

micro-organismen een lagere overlevingskans hebben.
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oed nieuws over houten verpakkingen deze zomer: het gerenommeerde Duitse 
Institut für Holztechnologie in Dresden presenteerde de uitkomsten van een vergelij-
kend onderzoek naar de hygiëne van houten en kunststof pallets. Conclusie: houten 
ladingdragers zijn tot 13 keer beter in staat om bacteriën uit te roeien. 

Hygiënegevoelige sectoren
De resultaten van het onderzoek zijn vooral goed nieuws 

voor opslag en transport van producten in hygiënege-

voelige sectoren, zoals de voedselindustrie. De onder-

zoekers merken wel op dat ook het correct gebruik van 

pallets essentieel is om tot deze resultaten te komen. 

Daarmee bedoelen zij dat de pallets regelmatig moeten 

worden schoongemaakt. ‘Reinigen met water is uiterst 

effectief,’ schrijven zij.

Eerdere vergelijking in het voordeel van hout: in 2016 

concludeerde het onafhankelijke onderzoekinstituut 

NIBE via een life cycle analysis dat een houten pallet 

15-25% minder milieubelastend is dan zijn kunststof 

equivalent. www.epv.nl/pr-materiaal/factsheets   

Vanaf 1 januari 2021 moeten 

houten verpakkingen die van de 

EU naar het Verenigd Koninkrijk 

gaan, voldoen aan de ISPM 15 

normen. Het VK is dan een zoge-

heten ‘derde land’. 

Houten verpakkingen die vanuit de 

EU zo’n derde land binnenkomen, 

moeten voldoen aan de fytosanitaire 

eisen van de International Plant Pro-

tection Convention, beter bekend als 

ISPM15. De houten verpakkingen 

moeten een hittebehandeling heb-

ben ondergaan, waardoor levende 

organismen zijn gedood. Voor grens-

overschrijdend verkeer binnen de Eu-

ropese Unie is ISPM15 niet verplicht. 

Als het echter aan de Europese FEF-

PEB ligt, verandert er niets en blijven 

de huidige afspraken gelden om vrij 

verkeer tussen de EU en VK ook na 

31 december 2020 zonder interruptie 

te laten doorgaan en verstoring van 

de productie en voorraden van houten 

verpakkingen in het VK te voorkomen.   

‘Het fytosanitaire risico zal niet ver-

anderen. De houtindustrie is duidelijk 

in zijn bewering dat er geen weten-

schappelijke of feitelijke rechtvaardi-

ging is om de handhavingsregels aan 

Goed nieuws voor transport hygiënegevoelige producten

Bacteriën maken minder kans 
op houten pallet

t

G

FEFPEB: ISPM15 
voor VK ook na Brexit

http://www.epv.nl/pr-materiaal/factsheets


Reparatie werkt als volgt:
•  Het geregistreerde bedrijf moet van een gebruikte pallet die niet 

   conform ISPM 15 is de ISPM 15-merktekens verwijderen. 

•  Van een gebruikte pallet die conform ISPM 15 wordt gerepareerd,

   moeten de oude ISPM 15-merktekens worden verwijderd. 

   Na behandeling van de gehele pallet moeten de merktekens door het 

   geregistreerde bedrijf conform ISPM 15 worden aangebracht. 

•  Oude merktekens hoeven niet te worden verwijderd, als de gebruikte 

   pallets worden gerepareerd met hout dat al conform ISPM 15 is 

   behandeld en voorzien van het ISPM 15-merkteken van het 

   geregistreerde bedrijf.

Nederland heeft de reputatie internationale eisen en 
afspraken goed te vertalen in nationale wetgeving. 
ISPM 15 is zo’n internationale eis en afspraak en 
houdt in dat houten verpakkingen hoogwaardig wor-
den geproduceerd en verhandeld, met als doel dat zij 
geen organismen als parasieten meer bevatten. 

SMHV (zie kader) hanteert een stappenplan waarmee gebruikers en inkopers 

zich kunnen verzekeren van goedgekeurde ISPM 15-verpakkingen waaron-

der pallets, kisten en stuwhout. Hierdoor is probleemloos internationaal trans-

port mogelijk. ‘Kies altijd een geregistreerde onderneming. Die vind je in ons 

register’, licht voorzitter Frank Faber van SMHV toe. ‘Check de factuur van je 

leverancier. Daarop moet staan dat de producten aan de ISPM 15-vereisten 

voldoen en dat de leverancier is opgenomen in het register van SMHV. Je 

ziet dat aan de verwijzing naar hun unieke registratienummer. En check ver-

volgens de pallets. Daar moet het ISPM 15-merkteken met de korenaar op 

twee zijden staan aangegeven (zie afbeelding op pagina 2). Dit geldt voor alle 

nieuwe en gebruikte pallets.’  

Niet waterdicht
Toch is het systeem niet waterdicht. Dat bleek toen een EPV-lid onlangs het 

verzoek kreeg pallets te leveren volgens een meegeleverd voorbeeld. De 

voorbeeldpallet was voorzien van de CP-markering van dit EPV-lid. In de pal-

let was een persklos uit een andere CP7-pallet verwerkt. De ISPM 15-mar-

kering was bovendien maar aan één kant zichtbaar. ‘Het gaat hier om een 

zogenaamde ‘samengestelde’ pallet. De klos is uit een andere gebruikte pallet 

gezaagd en opnieuw gebruikt. Maar dit is niet volgens de regels en de NVWA 

zal hierop handhaven’, zegt Faber. 

Veranderen samenstelling
Hergebruik van hout en reparatie van pallets zijn zaken die de EPV toejuicht. 

Ze passen in het streven naar een circulaire economie en hout is een grond-

stof die zich daar prima voor leent. ‘Maar’, zegt  Faber, ‘als je de samenstelling 

van een pallet verandert, vervalt de ISPM 15-garantie. We adviseren gebrui-

kers van houten verpakkingen dan ook om geen risico’s te nemen en enkel en 

alleen te kiezen voor ondernemingen die bij SMHV zijn geregistreerd. Alleen 

die ondernemingen kunnen garanderen dat de houten verpakkingen, stuw-

hout of ander hout dat verwerkt wordt ten behoeve van houten verpakkingen 

voldoen aan de eisen van ISPM 15.’ 

Erkende ondernemingen
Hij voegt eraan toe dat dit soort incidenten slechts enkele keren per jaar aan 

het licht komen. Het zijn vooral de niet-geregistreerde bedrijven die de spelre-

gels niet kennen of overtreden, waar het fout gaat. ‘Het is voor de EPV-leden 

van belang om onze klanten te wijzen op deze incidenten’, zegt PR-commis-

sielid Ed Vermeulen van EPV. ‘Zakendoen met geregistreerde ondernemingen 

kan een hoop ellende voorkomen. Stel je voor dat de pallet uit het voorbeeld 

was gaan reizen. Daar staat je lading dan, ergens ver weg, door de douane in 

quarantaine gezet. Vaak is het de opdrachtgever die dan voor de kosten van 

retour of overzeese behandeling opdraait.’ 

Meldingen van fraude komen via SMHV of andere organisaties terecht bij 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die kan volgens de nieuwe 

wetgeving voortaan direct boetes opleggen aan geregistreerde en niet-

geregistreerde ondernemingen bij wie een tekortkoming is geconstateerd. 

www.smhv.nl 

te passen’, schrijft FEFPEB in een 

statement. 

TIMCON, de Britse EPV, en het Britse 

Department for Environment, Food en 

Rural Affairs (DEFRA) stellen in een 

statement dat TIMCON-leden er al-

les aan doen om voldoende behandeld 

hout op voorraad te hebben. DEFRA 

zegt te pleiten voor continuering van 

de huidige aanpak bij de import van 

houten verpakkingen uit EU-landen 

na de Brexit. Toch bereidt de industrie 

zich voor. Afnemers mogen er dan ook 

op rekenen dat de producenten aan 

de toenemende vraag naar ISPM 15 

compliant houten verpakkingen kun-

nen voldoen.

FEFPEB roept alle nationale organi-

saties van EU-landen op om het be-

lang te benadrukken om inspecties en 

handhaving op de huidige voet door te 

zetten.

Vervolg pagina 1t 'Tijdens de eerste lockdown produceerden de meeste zagerijen gewoon door en waren er korte levertijden. 

Daardoor bleven de voorraden bij de gebruikers laag’, zegt EPV-voorzitter Henk Kornet. ‘Na de vakantie 

werd de beschikbaarheid kleiner. Sommige zagerijen moesten tijdelijk sluiten, deels in verband met besmet-

tingen en deels door een lage houtcapaciteit. En omdat zagerijen hun restproducten, zoals houtsnippers en 

zaagsel onvoldoende kwijt konden, werden bovendien de productievolumes afgebouwd. De orderboeken 

zijn gevuld, maar de voorraden historisch laag. De zagerijen hebben een flinke achterstand. De prijzen stij-

gen daarom sneller dan de statistieken aangeven.'

Hout naar V.S. en China
Eerder al constateerde de Europese federatie FEFPEB dat veel Europees hout – vooral vanuit Duitsland en 

Scandinavië - wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten en China. Onder anderen door de importheffin-

gen die president Trump afgekondigde, komt er nauwelijks nog hout uit Canada, vanuit Zuid-Amerika stokt 

de aanvoer eveneens. De Europese houtleveranciers profiteren bovendien van een hoge prijs voor hun hout. 

Door de vraag uit de V.S. veranderen ook de specificaties bij de zagerijen. Sommige kopmaten zijn daarom 

op dit moment niet of nauwelijks verkrijgbaar.  

Aangetaste bossen
De voorzitter wijst erop dat de houtvoorraad in Europa toch al onder druk stond, vanwege de aantasting van 

de Duitse bossen, die enkele jaren geleden werd ingezet door een kever die het vooral op vurenhout heeft 

voorzien. Grote delen bos zijn toen gekapt, de jonge aanplant heeft vele jaren nodig voordat het volgroeid is. 

‘Het is zorgelijk dat het gezonde hout dat er nog is niet in Europa blijft.’

https://www.fefpeb.eu/news/

Zijn je pallets ISPM 15-proof?

EPVisie digitaal
U ontvangt deze EPVisie digitaal, omdat door de coronacrisis veel mensen 

thuis werken. De PR-commissie is echter voornemens de EPVisie vanaf 

volgend jaar blijvend digitaal aan te bieden. Redenen daarvoor zijn o.a. de 

papierbesparing en de snelheid van productie, waardoor we actueler kunnen 

zijn en het voordeel om artikelen snel te kunnen delen via social mediakana-

len. Ook binnen uw organisatie kunt u de EPVisie snel delen met collega’s 

en andere geïnteresseerden. Daardoor kunnen meer mensen geïnformeerd 

worden over ontwikkelingen in de markt en binnen de branchevereniging.

Wilt u de EPVisie via mail ontvangen, stuur dan een mail naar: 

info@epv.nl Vermeld daarbij uw naam en bedrijf en de e-mailadressen 

waarop u de EPVisie wilt ontvangen.

Volg EPV op LinkedIn
EPV is steeds actiever op LinkedIn, het zakelijke platform. De bedrijfspagina wordt door bijna 

300 mensen gevolgd. Regelmatig post EPV hier eigen berichten of deelt belangrijk nieuws 

uit de markt. Nog geen volger? Check: www.linkedin.com/company/epv en blijf op de 

hoogte.

De onrust op de houtmarkt neemt in rap 
tempo toe. Voor de Nederlandse houten 
pallet- en verpakkingenindustrie is het steeds 
moeilijker om aan kwalitatief goed rondhout 
te komen. De prijzen staan voor de korte en 
middellange termijn onder druk. Dat meldde 
EPV onlangs in een persbericht.

De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) geeft uitvoering 

aan het markeringsprogramma voor houten verpakkingen. 

Certificatie-Instellingen controleren de verpakkingen bij bij SMHV 

geregistreerde bedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

doet steekproefsgewijs onderzoek bij geregistreerde en niet-geregi-

streerde bedrijven.

Blijf alertTekort aan hout zet 
prijzen onder druk

Het ISPM15 merkteken.

http://www.smhv.nl
https://www.fefpeb.eu/news/press-release-fefpeb-highlights-international-squeeze-on-wood-sector
info@epv.nl
http://www.linkedin.com/company/epv-emballage-en-palletindustrie-vereniging
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70e FEFPEB congres 
Wenen (Oostenrijk)

Ron de Hoog leerde de ins en outs van de palletwe-

reld bij PKF Pallets, waar hij commercieel directeur 

was. In 2011 begon hij voor zichzelf met het han-

delsbedrijf Palletservice Steenbergen, in 2015 kwam 

daar PSS Services bij, een bedrijf dat uitsluitend 

Euro-pallets poolt voor de AGF. Met de overname 

van Europe Pallet in mei van dit jaar is ‘het plaatje 

compleet’. En dus werd het ook tijd om lid te worden 

van EPV.

‘Ik kende Europe Pallet omdat mijn opslag van Euro-

pallets bij hen stond. De eigenaren waren al wat ou-

der en wilden praten over overname. Het was een 

unieke kans, want je kunt bijna nergens meer een 

nieuw palletbedrijf starten met zo’n oppervlak.’ Eu-

rope Pallet is groot geworden met de handel in ge-

bruikte pallets. Ophalen, repareren en verkopen. ‘We 

zetten een trailer tegen het laaddock van de klant. 

Die gebruikt wat hij nodig heeft en vult hem weer 

met retourpallets.’ Een klein deel van het bedrijf be-

staat uit productie van CP-pallets en klantspecifieke 

pallets. 

Grote plannen

De Hoog heeft grote plannen voor Europe Pallet. 

‘We gaan fors investeren’, zegt hij. ‘Er komt een multi 

sorting systeem waarbij vier robots 36 verschillende 

soorten pallets gaan sorteren. En er komt een repa-

ratielijn, zodat er minder met pallets gelopen hoeft te 

worden.’ Ook gaat hij 5000 m2 overkapping bouwen.

Meer handelaren

Lid worden van de EPV was niet echt een vraag. Nu 

de missing link is ingevuld, zette hij ook die stap. ‘We 

lopen allemaal aan tegen de grote vraagstukken in 

‘De grote vraagstukken pak je samen aan’

de markt. Brandveiligheid, stikstofproblematiek, stof, 

veiligheid op de werkvloer, diesels. Dat pak je mak-

kelijker samen aan dan alleen. Ik hoop dat meer han-

delaren zich aansluiten.’ 

www.europepallet.com 

http://www.epv.nl
http://www.europepallet.com

