De branchevereniging van de
emballage- en palletindustrie
(EPV) zoekt nieuwe leden!
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Samen zijn
we sterk

Wat doet de EPV
voor haar leden?
Onze missie
De EPV werkt aan een duurzame houtketen.
Wij willen hout als grondstof voor verpakkingen
promoten, innovaties en onderzoek in de
keten ondersteunen en door keurmerken en
samenwerkingsverbanden hout als onbetwiste
nummer 1 in transport en logistiek positioneren.

Onze gedragscode
Om onze doelen te bereiken hebben we samen met
onze leden een gedragscode opgesteld waarin we
tien aandachtspunten benoemen. De belangrijkste:
leden van de EPV beschikken allemaal over een
geldig Chain of Custody certificaat (FSC en/of
PEFC).

Onze ambitie
De EPV kijkt naar de toekomst. De wereld
verandert. Ons ledenbestand verandert. Een nieuwe
generatie houten verpakkers staat op. Mensen met
ambitie, mensen die denken in kansen. Wij willen
oude en nieuwe krachten bundelen in een sterke
branchevereniging. We willen groeien zodat we
met meer power de toekomst tegemoet gaan.
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Juridisch advies

• Een langdurig zieke medewerker? Een niet
goed functionerend personeelslid? Een slepende
ontslagprocedure? Bij de EPV werken juristen die
u kunnen helpen bij arbeidsrechtelijke geschillen.
U hoeft maar te bellen.

‘In onze missie en visie is duurzaam ondernemen
een belangrijk onderdeel. De groene leefomgeving,
duurzaam beheerde bossen. Precies datgene waar
EPV ook mee bezig is. We hopen in gesprek met
de markt samen te bepalen hoe je omgaat met
verpakkingen en duurzaamheid.’ –
directeur Ed Vermeulen (Holland Packing)

De EPV faciliteert, ondersteunt,
onderhandelt, promoot, onderzoekt,
lobbyt, verbindt en vertegenwoordigt.
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Inspirerende bijeenkomsten

• De EPV-leden komen regelmatig bij elkaar tijdens
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Onderzoek waar je iets aan hebt

• De technische commissie initieert onderzoek
en brengt advies uit rondom technische
ontwikkelingen. De commissie was nauw
betrokken bij onderzoek en advies over de
maximale concentratie hard houtstof en had
invloed op de praktische uitvoering regelgeving
ISPM 15.
• Met de Lifecycle Analysis die houten en kunststof
verpakkingen vergeleek zette de EPV de
voordelen van houten verpakkingen weer eens
helder uiteen.

ledenvergaderingen. Dit is hét moment om
uw stem te laten horen en mee te praten over
belangrijke beslissingen.
• Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een
netwerkborrel. Die ontmoetingen leiden tot
nieuwe inspiratie, tot samenwerking en zaken
doen. Meeting your competitor is a treat not
a threat. Ervaar het zelf.
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Een stevige cao en een goed pensioen
• De EPV onderhandelt over cao en pensioenen.

Zelfs nu de pensioenfondsen kraken, zijn
medewerkers in onze branche verzekerd van
een goed pensioen. Een goede pensioenregeling
en een stevige cao zorgen voor rust en tevreden
medewerkers.
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Krachtige communicatie

• De PR-commissie zorgt voor communicatie
over de EPV en haar activiteiten en introduceerde
‘De Kracht van Hout’ als slogan. Met onze
communicatie willen we het duurzame, veilige en
sterke karakter van onze producten promoten.
• Wij nodigen leden uit om deel te nemen aan
onze nieuwsbrief EPVisie en om actief te zijn op
Facebook en Twitter.
• De PR-commissie maakt factsheets die leden
kunnen inzetten bij hun acquisitie.
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Invloed op de politiek

• De EPV is aanwezig in Den Haag om de politiek
en wet- en regelgeving te beïnvloeden. Zo
hebben we voor elkaar gekregen dat er geen extra
verpakkingsbelasting geldt voor onze producten
en dat er geen milieuvergunning aangevraagd hoeft
te worden voor houtgestookte verbrandingsketels.

Een sterke
branchevereniging
Een nieuwe laagdrempelige
contributieregeling
Om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken,
hebben we een aantal drempels weggenomen.
• De contributie is flink verlaagd, zodat lid worden
voor alle bedrijven – groot of klein – bereikbaar is.
• Nieuwe leden krijgen hulp en tijd om aan de
voorwaarden van het lidmaatschap te voldoen.
U hoeft dus niet meteen alles op orde te hebben.
Kijk op www.epv.nl/lidmaatschap voor meer
informatie.

Direct profiteren van uw lidmaatschap
door:

• 4.000 euro korting op de gebruikslicentie van het

De EPV zoekt nieuwe leden om onze branchevereniging sterker te maken. Zonder sterke
branchevereniging is onze branche stuurloos en
komt er niets van de grond. Iedereen is dan op
zichzelf aangewezen, terwijl de markt om ons heen
steeds concurrerender en internationaler wordt
en dat vraagt meer dan ooit om bundeling van
krachten.
De emballage- en palletindustrie staat bovendien
continu onder druk. Niet alleen qua prijs, ook qua
wet- en regelgeving en de manier waarop we de
uitdaging aangaan om te werken aan een duurzame
houtketen. Om sterk te staan hebben we elkaars
kennis nodig, elkaars ideeën en elkaars inzet.
Solidariteit is meer dan ooit noodzakelijk.
De EPV staat voor kwaliteit en geloofwaardigheid.
Leden van de EPV praten mee en denken mee over
belangrijke beslissingen in de branche. Laat uw
stem horen.

USA Pallet Design System 5.2;
• Recht op deelname aan een EPV branchecover
brandverzekering;
• Branchestatistiek met een benchmark op
individueel bedrijfsniveau (met als bijkomend
voordeel dat alle door de overheid verplichte
gegevens al in één document staan. Dat scheelt
administratieve lasten).

Lees aan de binnenkant van deze
brochure wat de EPV nog meer voor
uw bedrijf kan doen.

‘Het is belangrijk om deel uit te maken van deze
club, omdat je alleen dan mee kunt praten over
branchebelangen. Bovendien heeft de EPV een
netwerkfunctie. Het is goed om elkaar te kennen’ –
directeur Wilar Hogenkamp (Hombergh Lomm)

De Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV)
is al meer dan zestig jaar de behartiger van
belangen van producenten, handelaren en
reparateurs van houten verpakkingen. EPV-leden
hebben een aandeel van 80% van de totale
productie van houten pallets, kisten en kratten
en industriële en exportverpakkingen. Wij zijn
een club die krachten bundelt en waar iedereen
een stem heeft. Leden maken onze vereniging.
Wilt u meer weten over de EPV, kijk dan op
www.epv.nl. Heeft u vragen over het lidmaatschap,
neem dan contact op met ons secretariaat via
epv@wispa.nl of via 013 594 4303.
Direct lid worden? Ga naar de website
www.epv.nl/lidmaatschap en stuur het
lidmaatschapsformulier in.

Recent behaalde resultaten

• Geen extra verpakkingsbelasting op pallets
• Een spraakmakende LCA: een houten pallet is
15-25% minder milieubelastend dan een
kunststof equivalent
• Fikse korting op veelgebruikte PDS-software
• Een sterke bindende cao en pensioenregeling
• Branchecover brandverzekering

De EPV werkt samen met o.a.

Bent u al lid?

