
worden. Uitgevers zijn immers niet betrokken 
bij de houtoogst, en geraken dus niet aan de 
nodige informatie om deze controle uit te 
kunnen voeren.

Nieuw of gerecycleerd papier 
De grootste milieu-impact van de boekensector 
ligt in het gebruik van nieuw papier. Bosbeheer 
en -kap zijn verantwoordelijk voor bijna 63% 
van de milieu-impact van de boekensector, 
aldus de website Ecolibris.net. Stappen vooruit 
zijn dus: meer gebruikmaken van gerecycleerde 
vezels, gelabeld hout of alternatieve vezels 
(hennep, kenaf…). Dit laatste is vandaag echter 
geen realiteit voor het overgrote deel van de 
uitgeverssector.

Volgens Publishers Weekly daalde de inzet van 
gerecycleerd papier door papierfabrikanten van 
25% in 2009 en 22% in 2012 tot 12% in 2014. 
Dat had te maken met de beschikbaarheid 
van gerecycleerd papier in de VS, het mixen 
van afvalstromen (zoals papier en glas) en 
de import van gerecycleerde vezels uit onder 
meer China, wat zorgde voor het sluiten 
van een aantal Amerikaanse ontinktings- en 
recyclagepapierfabrieken. 
In dezelfde periode was er sprake van een 
vermindering van de inzet van gelabeld 
papier door fabrikanten, hoewel de vraag van 
uitgevers naar gelabeld papier steeg: 91% van 
de Amerikaanse uitgevers gebruikte in 2014 
gelabeld papier.

In de US hebben wel meer uitgevers aandacht 
voor milieu en duurzaamheid. Zo zetten 
grote uitgeversconcerns zoals Macmillan, 

papierfabrikanten onder druk om niet alleen 
meer FSC-gelabeld hout te gebruiken in de 
papierproductie, maar ook om zo energie-
efficiënt mogelijk te werken en hernieuwbare 
energie in te zetten. Ook streeft het bedrijf 
intern naar ‘carbon neutrality’ en stelde een 
duurzaamheidsdirecteur aan. De Amerikaanse 
Hachette-tak verhuisde naar een LEED-Silver 
gecertificeerd kantoorgebouw in New York, 
wat ook de interne bedrijfsvoering moet 
vergroenen.

Het papier dat HarperCollins verbruikt, is voor 
90% gelabeld (FSC of SFI), en 95% van hun 
in Azië gedrukte boeken zijn op FSC-papier 
gedrukt.

Kleinere ‘groene’ uitgevers zoals New Society 
Publishers (Canada) gaan verder en geven een 
overzicht van vermeden milieu-impacts zoals 
bomen, afval, water, elektriciteit, broeikasgassen 
en gevaarlijke stoffen en dit zowel voor fysieke 
als digitale publicaties. Nog anderen stimuleren 
werknemers om met de fiets te komen of 
thuis te werken, gebruiken ecologische 
inrichtingsmaterialen of halen elektriciteit 
uit eigen zonnepanelen, of ze maken zo veel 
mogelijk gebruik van natuurlijk licht. 

In de US en Canada bestaat ook de Book 
Industry Environmental Council (BIEC), zoals 
er in de UK de Publishers Green Network 
bestaat. Beide streven naar een vermindering 
van de milieu-impact van het uitgeversvak.

Er zijn her en der dus wel initiatieven op te 
tekenen.

Uit het voorgaande artikel blijkt dat de 
papiersector al jaren kritisch bekeken 
wordt inzake duurzaamheid van 
productieprocessen en herkomst van 
het papier. Toch blijft de sector van de 
uitgevers van boeken onder de radar van 
de milieubeweging. Op zich lijkt uitgeven 
dan ook een vrij milieuneutrale activiteit. 
Uitgeven gaat immers over het verzamelen, 
selecteren en redigeren van teksten en 
illustraties van auteurs, het organiseren van 
lay-out, druk- en bindwerk, het klaarmaken 
van e-publicaties, het regelen van 
auteursrechten, het in de markt zetten van 
de boeken, samen met de boekhandel. Veel 
van deze activiteiten gebeuren op kantoor 
en elektronisch. Buiten de energie die dat 
vergt en de verplaatsingen van personeel, is 
er weinig milieubelasting. 

De milieubelasting die er is, zit 
voornamelijk in de drukkerij, het 
papierverbruik en het transport van 

afgewerkte boeken.

Andere prioriteiten
Toen het Paper Chain Forum, de Belgische 
Papier- en grafische industrie in 2008 een 
milieucharter ondertekende, kwam er geen 
handtekening van de boekenuitgeverssector. 
Deze ontbreekt ook op het vernieuwde charter. 
Duurzaamheid schijnt niet echt iets te zijn 
waar uitgevers als sector tijd en moeite in 
stoppen. Individueel zijn er wel een aantal 
mooie voorbeelden. Maar de marges in de 
uitgeverswereld zijn klein, en de afgelopen 
jaren is groei voor vele uitgevers niet meer aan 
de orde. Dat zorgt voor andere prioriteiten.

Boekenkopers staan er wellicht niet bij stil, 
maar het groeiritme en de toenemende 
snelheid in de markt, heeft ook de 
boekenmarkt aangetast. Enkele tientallen jaren 
geleden lag een boek ongeveer 1,5 jaar in de 
winkelrekken. Momenteel wordt een boek na 
6 maanden al uit de stocks van de boekhandels 
verwijderd, tenzij het om een uitzonderlijk 
goed verkopende bestseller gaat. 

Boekhandels hebben een ‘recht op retour’: het 
recht om niet verkochte stocks terug naar de 
uitgever te sturen. Die kan er dan mee naar 
de ramsj, of hij kan de teruggestuurde boeken 
tijdelijk zelf stockeren en later, eventueel via 
een specifieke actie, opnieuw verkopen. Vele 
uitgevers doen dat niet graag, omdat het idee 
overheerst dat de consument geen boeken meer 
wenst met een publicatiedatum van een paar 
jaar oud. Het gevolg is dat vele onverkochte 
boeken vernietigd worden. Soms volgt er dan 

wel nog een nieuwe druk, met een ‘vers’ jaartal. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld met romans van 
succesvolle auteurs, naar aanleiding van hun 
70ste verjaardag, overlijden of sterftedatum. 

Boek van nature duurzaam
Het is spijtig om vast te stellen dat een 
boek, bij uitstek een artefact dat zich op het 
kruispunt van cultuur en winststreven bevindt, 
dat in principe een bijzonder duurzaam 
product is - gezien het eindeloos herlezen 
kan worden tot het uit elkaar valt - veel meer 
dan vroeger ten prooi gevallen is aan de 
korte-termijn marktwetten en het hectische 
consumptiepatroon van vandaag. 

Toch is ‘environment’ een van de prioriteiten 
van de uitgeverssector, zo lezen we op de 
website van de FEP (Federation of European 
Publishers), de overkoepelende federatie van 
uitgeversorganisaties uit de meeste Europese 
landen. De twee grote bekommernissen 
daar zijn: de ontwikkeling van een EU 
ecolabel voor bedrukt papier (voor andere 
papiersoorten bestaat het al) en de gevolgen 
van de European Timber Regulation 
voor uitgevers. Deze regeling wil de kans 
minimaliseren dat (producten uit) illegaal 
gekapt hout op de Europese markt verkocht 
worden. Ze vereist dat marktpartijen die 
hout of producten uit hout verkopen, ook 
nagaan of alle inspanningen geleverd zijn 
opdat de betreffende houtkap geen ontbossing 
veroorzaakt of illegaal was in het land van 
herkomst. De FEP argumenteert dat uitgevers 
hierop geen controle kunnen uitoefenen en 
vraagt dat de administratieve overlast die dit 
voor uitgevers zou bezorgen, beperkt zou 
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Duurzaam ondernemen
Boekenuitgeverijsector blijft 
onder de radar 

Vroeger lag een boek 
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een uitzonderlijk goed 

verkopende bestseller gaat.
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