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HOUTEN VERPAKKINGEN: EEN BEWUST KEUZE
Inleiding
De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie
Vereniging EPV is de representatieve
brancheorganisatie voor producenten en
reparateurs van en handelaren in houten
verpakkingen: pallets, kisten, kratten en
industriële verpakkingen.
Alle EPV-leden zijn Chain of Custody
gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSChoutkeurmerk en maken hoogwaardige
producten van hout uit productiebossen.
Samen met de EPV werken zij samen aan de
verduurzaming van de logistieke keten door
afspraken, keurmerken en innovaties op het

gebied van
recycling.

o.a.

productie,

reparatie

en

22 bedrijven met 38 vestigingen, aangevuld
met 12 toeleveranciers.
Minimaal 65 % van de jaarlijkse omzet in
houten verpakkingen wordt gegenereerd door
de leden van onze vereniging.
De
EPV
is
een
actieve
collectieve
belangenbehartiger op sociaal, juridisch en
economisch terrein.
Strategie en ambities zijn gegrondvest op
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam bosbeheer en certificering
Duurzaam bosbeheer is een van de
speerpunten in het EPV-beleid.
Duurzaam bosbeheer draagt bij aan het
tegengaan van de klimaatverandering (CO2
neutraal), het houdt de bosarealen in stand en
het is van essentieel belang voor de
(toekomstige)
beschikbaarheid
van
de
grondstof hout voor onze bedrijfstak.
Het gaat om aantoonbaar duurzaam beheerde
bossen.
De EPV wil een impuls geven aan de verhoging
van het aandeel aantoonbaar duurzaam

geproduceerd hout in de B2B-omgeving van
houten verpakkingen.
Alle leden hebben een Chain of Custody
certificaat (PEFC en/of FSC) en zij stimuleren de
vraag
naar
gecertificeerde
houten
verpakkingen.
Dit initiatief sluit aan bij een onontkoombare
trend, het thema duurzaamheid dringt door in
alle geledingen van de maatschappij:
ondernemingen geven concreet inhoud aan
het begrip in bedrijfsstrategie en de overheid
implementeert haar duurzaam inkoopbeleid.

Over het hout dat wordt gebruikt voor de vervaardiging en reparatie van houten
verpakkingen
Slechts 8% van het hout is afkomstig uit
Nederlands bos.
92% wordt geïmporteerd, met name uit de
Scandinavische landen en Midden- en OostEuropa. Het is vooral naald- en loofhout dat
wordt gebruikt, afkomstig uit productiebossen
waar de aangroei groter is dan de kap.





Enkele andere belangrijke feiten over hout en
houten verpakkingen:
 Ongeveer 20 miljoen m³ hout wordt
verwerkt in de Europese emballage- en
palletindustrie: 22 tot 25% van het totale
volume Europees gezaagd hout, waarmee
onze bedrijfstak van groot belang is voor
de houtketen.
 Houten verpakkingen zijn bij uitstek
milieuvriendelijk, het hout is afkomstig uit
duurzaam beheerde bossen en het CO²effect speelt een belangrijke rol in het
tegengaan van de klimaatveranderingen.
 Hout is een duurzame en eeuwig
vernieuwbare grondstof.
 Houten verpakkingen zijn makkelijk te
repareren en aan het einde van de
productcyclus is het hout fantastisch te
recycleren,
bijvoorbeeld
door
er







palletklossen of spaanplaatmateriaal van te
vervaardigen.
Aan het einde van de levenscyclus biedt
verpakkingshout
formidabele
mogelijkheden op het terrein van
hoogwaardige energieterugwinning.
Niet onvermeld mag blijven dat dit beeld
buitengewoon gunstig afsteekt bij fossiele
grondstoffen, zoals olie, ingezet voor de
vervaardiging van bijvoorbeeld plastic
pallets.
Het is bewezen dat hout uitstekend
geschikt is voor een “safety critical”
product, als een houten pallet. CEN en
ISO-standards spelen daar op in.
Houten verpakkingen worden herkend als
schoon en hygiënisch, belangrijk voor een
afnemersmarkt
als
de
voedselwarenindustrie.
De
internationale
emballageen
palletindustrie
is
professioneel
georganiseerd en in staat om in te spelen
op supranationale regelgeving, zoals de
fytosanitaire wereldstandaard ISPM 15.

Alle aanleiding om het gebruik van hout en op
hout gebaseerde producten te promoten.

Toch donkere wolken
De EPV is zich zeer bewust van een aantal
zorgwekkende mondiale ontwikkelingen, die
samenhangen met de ontbossing van met
name tropische bosarealen. De beeldvorming
rond hout en houten producten wordt
hierdoor ongunstig beïnvloed.
De Europese houtverwerkende industrie,
verenigd binnen CEI-Bois, zit op één lijn: alles

dient in het werk te worden gesteld om deze
negatieve spiraal om te buigen.
Het is onvoldoende om als Nederlandse
emballage- en palletindustrie te volstaan met
de vaststelling dat hout dat voor houten
verpakkingen wordt gebruikt, afkomstig is uit
bossen die wel duurzaam worden beheerd.

Duurzaam ondernemen
Zoals gesteld is het EPV-beleid gefundeerd op
verantwoord en duurzaam ondernemerschap.
Dit beleid dragen de leden van de EPV uit en
zetten dit kracht bij door de EPV gedragscode
Kijk voor meer informatie op www.epv.nl

integraal mee te nemen in het te voeren
ondernemingsbeleid.

