
Inbreng EPV 
Naar aanleiding van de door de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) 
uitgebrachte LCA heeft NRK aan de EPV een aantal vraag- en kritiekpunten voorgelegd. Met NRK 
heeft constructief overleg plaatsgevonden en de EPV heeft inhoudelijk en onderbouwd op deze 
punten gereageerd. De EPV is bereid geweest om maatregelen te nemen door beeldmateriaal van de 
kunststof pallet uit de LCA te halen en de aangepaste versie beschikbaar te stellen. Tevens heeft de 
EPV toegezegd om het gebruikte beeldmateriaal in factsheets in een volgende druk aan te passen en 
is gestopt met het distribueren van de huidige versie. 
  
De EPV stelt de dialoog met NRK op prijs en neemt de punten serieus. Dat neemt niet weg dat bij de 
totstandkoming van de LCA meerdere keren met de kunststof industrie contact is gezocht. Ook NRK 
is gevraagd om informatie en medewerking. Deze is echter in onvoldoende mate gegeven en NRK 
heeft niet verder willen meewerken. Was dit wel gebeurd dan was de discussie op een andere wijze 
gevoerd. Ook haalt NRK een rapport van Fraunhofer aan waar de EPV graag tijdig kennis van had 
genomen. Dit rapport is echter achteraf aangehaald en blijkt niet publiekelijk beschikbaar wat de EPV 
zodoende niet heeft kunnen benutten. 
  
NRK heeft besloten een second opinion te laten uitvoeren. De instituten NIBE en IVAM - 
respectievelijk betrokken bij de uitvoering en peer review van de LCA - hebben de bevindingen 
ingezien en reeds inhoudelijk gereageerd. Zij hebben daarbij aangegeven onverminderd achter het 
rapport en de resultaten te blijven staan. 
  
De houten pallet- en emballage-industrie heeft nog wel eens te maken met onjuiste claims die de 
EPV objectief heeft willen weerleggen. Door middel van goed uitgevoerd onderzoek door een erkend 
en professioneel onderzoeksinstituut kunnen meer mensen op gefundeerde wijze kennis nemen van 
de voordelen van hout. De EPV heeft zich met deze LCA op objectieve en wetenschappelijke 
onderbouwde wijze gepositioneerd. Daarbij vermeld dat de EPV boven alles geen “battle of 
materials” wenst. Om dergelijke situaties in het vervolg te voorkomen is het voorstel aan NRK gedaan 
om bij toekomstige projecten intensiever samen te werken. 
  
 


