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 EPAL-paletten: strengere controles aan de Europese grenzen 

 

 
In België en in de omliggende landen is het aantal valse EPAL-paletten de voorbije jaren fors gedaald. 
Dit is voornamelijk het gevolg van verscheidene gerechtelijke acties die EPAL heeft ondernomen 
tegen vervalsers. 
 
Die gerichte acties beginnen nu ook in Oost-Europa vruchten af te werpen. Belepal is bijzonder blij 
met de tot nu toe geboekte resultaten, want minder valse paletten uit Oost-Europa betekent een 
vlottere uitwisseling van gecertificeerde paletten bij ons. 
 
In de Tsjechische Republiek kon de strijd tegen vervalsers en tegen niet-erkende herstellers van 
EPAL-paletten dankzij een herziening van de merkenwetgeving worden opgevoerd. Een belangrijke 
doorbraak, bevestigt ook de European Pallet Association e.V. (EPAL). Voortaan kan de kwaliteit van 
de palettenpool in de Tsjechische Republiek immers beter worden gecontroleerd, wat goed nieuws is 
voor houders van een EPAL-licentie en gebruikers van EPAL-paletten. 
 
Om de implementatie van de nieuwe wetgeving vlotter te laten verlopen, stelde de EPAL Academy 
voor om een seminarie over het opsporen en herkennen van valse europaletten te organiseren voor 
de Tsjechische douanediensten. Dit tweedaagse evenement vond eind april 2015 plaats in de 
Tsjechische Republiek. En er staan nog meer opleidingen voor gebruikers van EPAL-paletten op 
stapel. De bedoeling is dat ze valse EPAL-paletten meteen leren herkennen en zo ernstige gevaren 
voor personen en goederen kunnen uitsluiten. 
 
In Slowakije is het merkenrecht eveneens geëvolueerd in het voordeel van merkeigenaars. De 
Slowaakse douanediensten verleenden Mevrouw Dana Babušíková, de vertegenwoordigster van 
EPAL in de Tsjechische Republiek en Slowakije, de nodige bijstand. De komende maanden organiseert 
de EPAL Academy ook opleidingen in Slowakije, specifiek voor douanebeambten en gebruikers.  
 
"Hiermee komen we onze belofte aan erkende fabrikanten en herstellers van EPAL na. Zij vragen 
immers al geruime tijd om vervalsingen in de Tsjechische Republiek en Slowakije strenger aan te 
pakken", bevestigt Dana Babušíková. 
 
De eerste resultaten werden nauwelijks twee weken na de eerste opleiding van de EPAL Academy in 
de Tsjechische Republiek al duidelijk, toen de douanediensten bijna 1.300 valse EPAL-europaletten 
onderschepten. 
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Voor meer 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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