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Het succes gaat onverminderd door voor de EPAL-palet 
66,3 miljoen exemplaren geproduceerd in 2014 

 
 

 
In 2014 heeft de European Pallet Association e.V. (EPAL) een toename van de productie met 
3 % genoteerd t.o.v. 2013. De herstellingsactiviteiten bleven in 2014 vrij stabiel, met 22,4 
miljoen EPAL-paletten die hersteld werden, d.w.z. iets meer dan in 2013 (22,3 miljoen).  
 
2014 is het eerste volledige jaar, waarin onder exclusieve licentie paletten met “EPAL in het 
ovaal” werden geproduceerd. De productie van paletten met een uniek merkteken ging van 
start op 1 augustus 2013. Sinds 1 januari 2013 wordt de constante kwaliteit van de EPAL-
paletten gegarandeerd door Bureau Veritas, een wereldwijd en onafhankelijk 
controlebureau. Dankzij de hoge kwaliteitsnormen en de permanente beschikbaarheid van 
paletten in een open pool is de EPAL-palet een onmisbare ladingdrager geworden.  
 
Martin Leibrandt, CEO van EPAL: “De gestegen productie in 2014 toont duidelijk aan dat de 
markt volledig vertrouwen heeft in de EPAL-palet. We zijn trots op deze toename, die het 
resultaat is van het enorme werk die de Nationale Comités van EPAL hebben verricht.”  
 
Naast de uitstekende resultaten in Europa – o.a. in Hongarije en de Tsjechische Republiek 
waar de toename aanzienlijk was –, is China, met een groeivoet van 50 % verleden jaar, een 
andere belangrijke groeimarkt voor de EPAL-palet geworden. Met de gestegen 
productieresultaten in Oost-Europa en in Azië werd de positionering van de grootste open 
palettenpool ter wereld verder versterkt. 
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Voor verdere inlichtingen: Belepal vzw, Jan Dietvorst, tel. 02/528 58 24, gsm 0493/51 10 29, e-mail 
jan.dietvorst@fedustria.be, website www.epal-pallets.org. 
 
EPAL e.V. (Düsseldorf – Duitsland) controleert de kwaliteit van de EPAL-paletten. Dankzij deze 
controle hebben alle paletten een gelijkaardige kwaliteit en kunnen ze gemakkelijk uitgewisseld 
worden. De organisatie is actief in 18 landen. België telt een vijftigtal bedrijven met EPAL-licentie, die 
allemaal aangesloten zijn bij Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-palettenfabrikanten en  
-herstellers. 
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