
Calliope – Persberichten – Case: persconferentie Giga 
 
Toespraak van vice-president Sylvia Porcelain 
 
 
Dames en heren, 
 
In naam van Giga en mijn collega’s heet ik u van harte welkom op deze persconferentie.   
 
We hebben u hier vandaag uitgenodigd naar aanleiding van de recente incidenten en al de 
berichten daarover in de media.  Tijdens deze persconferentie willen we u informeren 
over de gevaren van namaakproducten én vooral ook over de maatregelen die wij daar als 
bedrijf tegen nemen.   
 
Want zoals we eerder al meedeelden, hebben experts aangetoond dat de incidenten met 
de gsm’s nooit te wijten waren aan Gigaproducten.  Telkens was de oorzaak te zoeken bij 
namaakbatterijen: producten van een lage kwaliteit die niet beschermd zijn tegen 
kortsluiting.  
 
Vandaar dat we nu een actieplan hebben uitgetekend.  Daarmee zullen we onze 
voortdurende strijd tegen onveilige namaakbatterijen nog opvoeren.  De talrijke 
inspanningen die we in het verleden al geleverd hebben, zullen in de toekomst nog 
aanzienlijk toenemen. 
 
Tijdens recente raids in België, Groot-Brittanië en andere landen in de EU hebben we al 
tienduizenden namaakproducten in beslag genomen.  Het totale aantal vernietigde 
producten voor vorig jaar is zelfs al opgelopen tot meer dan 5 miljoen.  Bovendien 
hebben de autoriteiten dankzij die raids waardevolle sporen gevonden naar een netwerk 
van namaakindustrie.  Zodat ze meteen acties konden ondernemen tegen de betrokkenen. 
 
Zoals die raids aantonen, en dat wil ik toch wel benadrukken, is de veiligheid van de 
consument voor ons een absolute prioriteit.  We zijn van mening dat consumenten 
misleid worden en zonder het te weten onveilige batterijen kopen, en we nemen daarom 
actief maatregelen om de strijd aan te binden met de illegale namaakindustrie.  Zowel 
internationaal als regionaal plannen we heel wat nieuwe en agressievere acties om de 
illegale praktijken aan de bron aan te pakken en stop te zetten. 
 
Namaakbatterijen hebben ook consumentenorganisaties misleid.  Gisteren heeft Het 
Consumentenblad erkend dat de test waaruit zij de conclusie trokken dat Gigabatterijen 
onveilig waren, “hoogstwaarschijnlijk onbetrouwbaar” was.  Ook daar waren er namelijk 
nepbatterijen in de teststalen geslopen. 
 
Wat meer is, Het Consumentenblad heeft ook toegestemd om samen een nieuwe test uit 
te voeren met enkel originele Gigabatterijen.  Zodra we daar de resultaten van hebben, 
zullen we die bekendmaken. 
 



Zometeen zal één van onze technische experts nog een aantal illustraties en foto’s 
projecteren om te tonen hoe de consument duidelijke gevallen van namaak kan 
herkennen.  Dat materiaal zullen we ook op onze website plaatsen.   
 
Na de toelichting van onze expert is er nog mogelijkheid tot bijkomende vragen.  Al moet 
ik in dat verband tot slot nog dit zeggen: we hebben te maken met een heel 
gesofistikeerde vijand, die heel deskundig is in het namaken van onze producten. De 
gemiddelde consument kan ze niet onderscheiden van de originelen.  Omdat we de 
namaakindustrie geen voorsprong willen geven op onze toekomstige acties, houden we 
verdere informatie doelbewust achter totdat het actieplan officieel van start is gegaan. 
  
Dan geef ik nu het woord aan onze expert. 
 
… 
 
 
 


