
Zullen de digitale evoluties ervoor zorgen 
dat bedrukt papier verdwijnt? En hebben 
we daarmee dan een milieuprobleem, 
namelijk de ontbossing, opgelost? Zouden 
we dan duurzamer bezig zijn?

Alvast niet volgens het Paper 
Chain Forum (PCF). Dit forum 
groepeert de meerderheid van de 

Belgische actoren in de papierketen: van 
de boseigenaars, over de pulp-, papier- en 
kartonfabrikanten, de producenten van 
kartonnen verpakkingen, de magazine- en 
dagbladpers, de grafische industrie, tot de 
sector van de papier- en kartonrecuperatie. 
Vanzelfsprekend ondersteunen de bedrijven 
en federaties uit deze keten het gebruik van 
papier en karton. Maar ze hebben goede 
argumenten.

Papier als milieuprobleem
Wie de milieubeweging wat gevolgd 
heeft, weet dat de sensibilisering rond 
papierverspilling, ontbossing en het 
promoten van het gebruik van gerecycleerd 
papier al van in de jaren ’70 een actiepunt 
was. De papiersector heeft daar in de loop der 
jaren, als één van de pioniers, op ingespeeld. 
Ook geholpen door het opstartende 
afvalbeleid in Vlaanderen, dat zorgde voor 
een gescheiden inzameling van huishoudelijk 
papier- en kartonafval, waardoor de 
recyclage-industrie in die sector rendabel 
uitgebouwd kon worden. De papiersector 
speelt dan ook enkele argumenten uit, om 
aan te tonen dat papier en de productie ervan 
niet milieuschadelijk zijn. 
Zo gebruikt men in de papierproductie 
hoofdzakelijk bijproducten uit de boskap en 
de houtzagerijen (uitdunningshout, takken en 
boomkronen, afval uit de zaagmachines). Het 
waardevolle hout komt terecht in de bouw, 
de meubelindustrie enzovoort. Bovendien 
komt de helft van de papiervezels uit recyclage 
van oud papier. Van ontbossing voor 
papierproductie is dus geen sprake: 88% van 
het door de Europese papierindustrie gebruikte 
hout, komt uit Europese bossen (waarvan 64% 
gecertificeerd door FSC of PEFC). En dat groeit 
aan met jaarlijks 420.000 ha.
De papiersector verminderde haar 
waterverbruik naar eigen zeggen de jongste 
30 jaar met 56%. Ook aan de verbetering van 
de energie-efficiëntie werkt ze continu: de 
CO2-uitstoot per kg papier zou 40% minder 
bedragen dan 20 jaar geleden. 

Meer ambitie tonen
In 2008 ondertekenden alle bij PCF aangesloten 
federaties dan ook een milieucharter. Naar 
aanleiding van de tiende verjaardag van dat 
charter, organiseerde PCF op 8 februari in 
Brussel het congres ‘Circulariteit en bio-
economie’. Daarbij ondertekenden de leden 
van PCF een vernieuwd charter, dat duidelijk 
hogere ambities stelt dan de versie uit 2008. 
Waar het charter uit 2008 meer een - soms wat 
defensieve - mengeling van engagementen, 
argumenten en feiten was, is het vernieuwde 
charter echt een zelfbewust charter met 
duidelijke verbintenissen. 
In 2008 stelde het eerste artikel van het charter 
bijvoorbeeld dat de papierketen zich ertoe 
verbond om de strijd tegen illegale houtkap 
wereldwijd te steunen. In tweede lijn sprak het 
steun uit voor boscertificeringssystemen zoals 
FSC en PEFC. In 2018 is het eerste engagement 
geworden: de certificatie van duurzaam 
bosbeheer promoten. Dat is een belangrijk 
signaal en een hoger ambitieniveau dan tien 
jaar geleden.

Kwaliteit recyclage verbeteren
In het eerste charter wilden de leden 
van PCF ‘zich verder inspannen om de 
inzamelingsgraad en de recyclage van papier 
en karton te verhogen’ en de technische 
grenzen van het gebruik van recyclagevezels te 
verleggen. In Vlaanderen wordt vandaag 92% 
van de ingezamelde huishoudelijke papier- 
en kartonverpakkingen gerecycleerd, aldus 
FOST+. Het PCF breidt haar engagement 
nu uit tot medewerking aan de verdere 
kwaliteitsverbetering van het ingezamelde 
papier en karton. Al zit dat al behoorlijk 
goed. FOST+ monitort de instroom van 
huishoudelijk papier- en kartonafval continu: 
minder dan 1,5% daarvan is ‘non paper 
content’.

Wat de huishoudens betreft, zamelt de 
Vlaamse afvalsector 57 kg papier en karton 
per inwoner per jaar in. Dat is in totaal 
650.000 T oud papier en karton per jaar 
en ongeveer 1,6 miljoen T voor België. De 
gemiddelde inzamelingskost bedraagt 72€/T. 
De marktwaarde ervan schommelt sterk: 
tussen 10 en 140€/T. Over de jongste 10 jaar 
komt men echter aan een gemiddelde waarde 
van 90€/T, wat een stuk hoger ligt dan de 
gemiddelde kost. Maar die waarde zou wel 
eens snel kunnen dalen omwille van een 
wereldwijde marktverstoring (zie kader).
FOST+ stelt wel een daling van de 
ingezamelde tonnages vast: van 70kg/inwoner 
in 2007 tot 57 kg/inwoner in 2017. Dit lijkt 
te wijten aan de digitalisering (kranten, 
magazines, facturen…). Dat betekent ook 
dat het aandeel verpakkingsafval relatief 
gezien vermeerdert in het totale papier- en 
kartonafval: van 25% in 2007 tot 32% in 2017. 
Het aandeel van gerecycleerde producten 
is dan wel weer gestegen. FOST+ voorspelt 
een verdere daling van gedrukte kranten 
en magazines, maar een verhoging van 
kartonverpakkingen, gezien de stijgende 
leveringen via on-line-bestellingen door 
particulieren.
Het nieuwe PCF-charter belooft tevens 
medewerking aan de verdere ontwikkeling 
van de gescheiden inzameling buitenshuis. 
Volgens FOST+ valt aan de inzameling 
buitenshuis immers nog veel te 
verbeteren. Het gaat dan over kantoor- en 
bedrijfssituaties, sportclubs, evenementen 
en festivals, jeugdverenigingen, bioscopen, 
openbaar-vervoerpunten, luchthavens, 
buitenverblijven…

CO2-uitstoot en ecodesign
Het thema CO2 werd tien jaar geleden door 
PCF nog afgedaan als vanzelfsprekendheid: 
houtgroei en een betere recyclage van papier 
zorgden immers voor een betere opslag van 
CO2. Zoals in de meeste bedrijfssectoren was 
er tevens een engagement om de energie-
efficiëntie in de sector te verbeteren. Ook op 
dat vlak geeft het nieuwe charter een meer 
geïntegreerd beeld: ‘het PCF promoot en 
faciliteert verder de vermindering van de CO2-
uitstoot van de papierketen’ en ‘zal ecodesign 
promoten en ondersteunen’. Bovendien, volgens 
de brochure ‘Papier, mythes en feiten’ van PCF 
‘stoot de productie van een kilo papier vandaag 
drie keer minder CO2 uit dan de hoeveelheid 
CO2 die in deze kilo papier opgeslagen zit’.

Tekst: Peter Thoelen

Paper Chain Forum
Papierketen wil meer ambitie tonen 
inzake duurzaamheid

Paper Chain Forum: De 
productie van een kilo 

papier stoot vandaag drie 
keer minder CO2 uit dan de 
hoeveelheid CO2 die in deze 

kilo papier opgeslagen zit
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Momenteel bestaat 16% van de 
kostenstructuur van de Europese papierketen 
uit energiekosten. Tussen 1990 en 2010 is het 
aandeel hernieuwbare energie in deze sector 
echter gestegen van 15 naar 38%. 
Op het congres had Bernard de Galembert, 
Director Innovation and Bio-Economy 
of the Confederation of European Paper 
Industries, CEPI, het over het defossiliseren 
van de economie, wat iets anders is dan het 
de-carboniseren. Niet zomaar een semantisch 
verschil: de Galembert ziet zelfs een ‘re-
carbonisering’. Namelijk het vervangen 
van ‘zwarte koolstof ’ (fossiel) door ‘groene 
koolstof ’, die gratis geproduceerd wordt via 
fotosynthese. Dat proces zorgt overigens ook 
voor de jaarlijkse productie van 100 miljard T 
cellulose, het meest voorkomende natuurlijk 
polymeer, dat in de bio-economie ingezet kan 
worden als bouwsteen voor vele toepassingen.

Van defensief naar proactief
Het eerder defensieve PCF-charter uit 
2008 heeft vandaag plaatsgemaakt voor 
een duidelijke en zelfbewuste positie in de 
circulaire economie én voor het opnemen 
van de verantwoordelijkheden die daarmee 
gepaard gaan. Dat uit zich in het tweede artikel 
uit het charter: ‘PCF promoot het gebruik 
van hout als grondstof ’. Alleen in de laatste 
levensfase zou hout als brandstof gebruikt 
mogen worden. Hout en haar samenstellende 
componenten zijn intussen immers de 
leverancier geworden voor zeer verscheiden 
en onvermoede ‘biobased’ producten, zoals 
textiel, flessen, plastics, voedingsproducten, 
cosmetica, biodiesel… In de circulaire bio-
economie krijgt hout nieuwe impulsen en 
mogelijkheden. Volgens PCF is het voordeel 
van hout ten opzichte van landbouwproducten 
in de bio-economie, dat houttoepassingen niet 
moeten concurreren met voedselproductie. 
Hoewel: ook inzake landbouwproductie 
voor de aanmaak van grondstoffen, groeit de 
consensus dat daarvoor vooral restproducten 
en niet-voedingsgewassen ingezet moeten 
worden. 
Tenslotte voegt het nieuwe charter een mooie 
passage toe, namelijk het belang van de lokale 
economische verankering en dus de lokale 
verwerking van grondstoffen. Ook dat is 
immers een premisse in een bredere blik op 
een duurzame circulaire economie. 

Waarom niet digitaal
De digitalisering heeft te maken met de 
vervanging van papier door ‘e’, maar niet 
alleen dat. Een neveneffect van onze sterk en 
snel veranderende consumptiegewoontes, 
met name het bestellen van producten via het 
internet, heeft enorme gevolgen. De toename 
van de druk op het autoverkeer door de 
ontelbare individuele aan-huis-leveringen is 
duidelijk. We weten ook dat het verbruik en 
de milieu-impact van een grote vrachtwagen 
veel kleiner zijn dat die van tientallen kleine 
bestelwagens die nodig zijn om dezelfde vracht 
te verplaatsen. Maar er zijn gevolgen voor de 

Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
is het publiek er niet altijd van op de hoogte dat 
de ecologische voetafdruk van digitale toestellen 
vaak groter is dan die van papier, zeker als men 
rekening houdt met de elektriciteitsconsumptie 
van deze toestellen en met de afvalberg 
van gedumpte digitale toestellen, die zowel 
gevaarlijkere als moeilijker afbreekbare stoffen 
bevatten dan papieren afvalproducten’
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hele keten van IT, logistiek, winkelinrichting, 
en dus ook voor de verpakkingsindustrie. De 
wereldwijde verpakkingsfabrikant Smurfit 
Kappa werkt met ‘big data’ en vergelijkt de 
wensen van klanten met die van 50.000 
anderen, om tot een optimale individuele 
oplossing te komen. Tevens is 30% van hun 
papier- en kartonverpakkingen PEFC- of 
FSC-gelabeld.
Digitale oplossingen voor teksten allerhande 
(kranten, administratie, boeken…) presenteert 
men vaak als meer milieuvriendelijk dan 
bedrukt papier. Of dit zo is, is niet zo duidelijk 
en hangt van vele factoren af. 
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
(CRB) formuleerde in februari van vorig 
jaar een advies aan de regering over een 
‘sterke circulaire waardenketen van de 
papier-, grafische en uitgeverijsector’ (CRB 
2017-0329). Daarin stellen de auteurs: 
‘Het publiek is er niet altijd van op de 
hoogte dat de ecologische voetafdruk van 
digitale toestellen vaak groter is dan die 
van papier, zeker als men rekening houdt 
met de elektriciteitsconsumptie van deze 
toestellen en met de afvalberg van gedumpte 
digitale toestellen, die zowel gevaarlijkere als 
moeilijker afbreekbare stoffen bevatten dan 
papieren afvalproducten’. Op een symosium 
van VVBAD (Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en Decocumentatie) 
in Oostende op 14 september 2017 meldde 
de Amerikaanse professor Schapps dat de 
milieubelasting van het produceren van 40 
tot 50 gedrukte boeken gelijk staat met de 
productie van 1 e-reader. Dat zegt dan nog 
niets over het elektriciteitsverbruik tijdens 

het lezen van de e-reader, en ook niets over 
de afvalfase van de toestellen. Een studie, 
geciteerd op de website pappierenkarton.
nl vult aan: met een leestijd van 30 minuten 
per dag is de milieu-impact van een digitale 
krant vergelijkbaar met die van een gedrukte, 
papieren krant. Met andere woorden: als je 
langer dan een half uur leest, wordt de impact 
van de elektronische krant groter.
Digitaal communiceren is inmiddels goed 
voor 10% van het mondiale energiegebruik. 
Het grootste deel van de benodigde elektriciteit 
komt uit de verbranding van kolen, aldus 
Mills in een studie, gefinancierd door de 
steenkoolindustrie in de US. Deze studie geeft 
ook een voorbeeld uit een andere sector: het 
uit de cloud streamen van een HD-film zou 
meer energie kosten dan dezelfde film op CD, 
inclusief het transport daarvan. Elektronisch 
afval is de snelst groeiende component van de 
gemeentelijke afvalstroom. De hoeveelheid 
wereldwijd afgedankte elektronische 
producten bedraagt jaarlijks 20- 50 miljoen 
ton. Volgens Greenpeace groeit de Europese 
e-waste stroom ieder jaar met 3 tot 5 %, bijna 
drie maal sneller dan de groei van de totale 
afvalstroom.

Hoewel onderdelen uit vele digitale toestellen 
voor een deel gerecycleerd worden, tonen 
LCA-studies aan dat e-boeken niet per se 
minder milieubelasting veroorzaken dan 
papieren boeken. Cruciaal in de vergelijking 
blijkt te zijn hoeveel boeken er gelezen 
worden op een e-reader, hoe lang de e-reader 
meegaat of effectief gebruikt wordt en wat er 
in de afvalfase mee gebeurt. In een oudere 
studie van de Leidense universiteit (geciteerd 
door Lea Eymann & Matthias Stucki, Institut 
für Umwelt und Natürliche Ressourcen, 
ZHAW), lezen we dat voor een bepaald type 
e-reader de milieubelasting vanaf 3.000 à 
5.000 pagina’s lager is dan het lezen van die 
pagina’s uit gedrukte boeken. Er natuurlijk van 
uitgaande dat die pagina’s niet geprint worden, 
bijvoorbeeld voor studie of administratie. 

We zijn met steeds meer mensen, we leven 
gemiddeld steeds langer en we consumeren 
wereldwijd steeds meer. De druk op energie- 
en grondstofbronnen zal dus toenemen. Ook 
in de bio-economie wordt het belangrijk om 
goed af te wegen hoe we zo intelligent mogelijk 
omgaan met de voorraden: ze zijn in principe 
onuitputbaar, maar niet bij overconsumptie.

Het eerder defensieve Paper Chain Forum charter uit 2008 heeft 
vandaag plaatsgemaakt voor een duidelijke en zelfbewuste 

positie in de circulaire economie én voor het opnemen van de 
verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan

10 jaar na het eerste charter, ondertekenen de 
leden van het Paper Chain Forum een vernieuwde 
ambitieuzere versie
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Tekst: Coberec/Go4Circle

China destabiliseert wereld- 
markt voor oud papier
Zijn we op weg naar 
negatieve prijzen?
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China legt voortaan strenge 
importvoorwaarden op voor oud papier. 
Zo mag papier nog maar 0,5 procent 
vervuiling bevatten, en dat is te streng voor 
heel wat Europese lidstaten. Resultaat: de 
afzetmogelijkheden verkleinen en prijzen 
voor oud papier kelderen. Helaas is dat 
ook het geval voor oud papier van goede 
kwaliteit.
 

België produceert jaarlijks zo’n 1,7 
miljoen ton oud papier. Dat papier 
is van goede kwaliteit, dankzij de 

performante inzamelsystemen in ons land. 
Papier en karton worden immers al jaren 
apart ingezameld, zowel bij bedrijven als bij 
de huishoudens. Daardoor voldoet ons papier 
ook aan strenge internationale normen.
 
De situatie die we hier in België kennen, is 
echter niet de standaard. In heel wat Europese 
landen, waaronder Frankrijk, Engeland en 
Ierland, wordt papier niet apart ingezameld 
en is dus sterk vervuild. Traditioneel ging dit 
papier naar China, dat jaarlijks zo’n 28 miljoen 
ton oud papier importeerde, en daarmee een 
van de grotere afnemers ter wereld was.
 
Maar China wil dit papier niet meer. Vanaf 
1 maart 2018 leggen de Chinese autoriteiten 
strikte voorwaarden op waardoor enkel papier 
met maximum 0,5% vervuiling het land 
nog binnen mag. Deze voorwaarde ligt een 
pak hoger dan de internationaal aanvaarde 
EN643-norm die een maximumvervuiling van 
1,5% voorschrijft.

Chinese importrestricties creëren 
onevenwicht op de markt
Vandaag zamelt de Europese markt 8 miljoen 
ton meer oud papier in dan wat de Europese 
papierindustrie kan inzetten. En nu China, 
dat in 2017 nog 9 miljoen ton oud papier 
uit Europa importeerde, de voorwaarden 
verstrengt, kelderen de prijzen. De Europese 
papierfabrieken die traditioneel papier van 
goede kwaliteit inkochten, gaan nu voor Brits 
papier – dat niet apart wordt ingezameld 
– dat hen aan 0 euro wordt aangeboden. 
Onvoldoende dus om de kosten van 
inzameling en verwerking te dekken.

Het huidige overaanbod heeft ook zware 
gevolgen voor papier van goede kwaliteit. 
Belgische bedrijven bijvoorbeeld moeten nu 
tevreden zijn met amper de helft van de prijs 
die ze vroeger voor hun papier kregen.
 
“Schommelingen in de marktprijzen van 
grondstoffen zijn legio. De oorzaken van 
de huidige keldering van de papierprijs 
zijn evenwel structureel, en vragen ook om 
structurele maatregelen,” zegt Jan Vermoesen, 
directeur bij COBEREC en Go4Circle 
vzw, de bedrijfsfederaties die de Belgische 
recycleerders van oud papier en karton 
vertegenwoordigen. Zij pleiten voor een 
Europees verbod op gemengde inzameling, en 
meer stimulans voor gescheiden inzameling. 
“Voor ons is een volledig gescheiden 
inzameling, zoals we hier in België al jaren 
kennen, een essentiële voorwaarde voor een 
kwaliteitsvolle recyclage en dé basis om het 
Europese streven naar een circulaire economie 
waar te maken.”

Trots op onze 
Partner in Duurzaamheid

Belgische bedrijven en afvalophalers leveren al 17 jaar samen met VAL-I-PAC groot werk in het beheren van 
bedrijfsverpakkingsafval. Vorig jaar werd er, van de 700.000 ton bedrijfsverpakkingen die op de Belgische markt 
gekomen zijn, maar liefst 600.000 ton gerecycleerd. Zo krijgt bijvoorbeeld zo goed als 100% van de kartonnen 
verpakkingen vandaag na gebruik een nieuw leven. Efficiënt, economisch en beter voor het milieu. Proper gedaan!

SAMEN BEDRIJFSVERPAKKINGSAFVAL BEHEREN EN RECYCLEREN
Ontdek hoe op www.valipac.be

SAMEN WETEN WE VAN AANPAKKEN
600.000 ton bedrijfsverpakkingsafval wordt jaarlijks gerecycleerd
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Tel. +32 (0)2 456 83 10
info@valipac.be
www.valipac.be

www.m-tech.be

Bruggen
bouwers
tussen milieu
& ONDER NEMERSCHAP

Onze expertise 
– Milieuadvies
– Milieucoördinatie
– Milieue� ectrapport
– Veiligheidsrapport
– Natuur

Vestigingen
Hasselt - Brussel
Gent - Namen - Roermond - Dordrecht

m-tech_BE_2015_adv245x60_ecotips_02A.indd   1 18/03/15   11:35

www.m-tech.be

Bruggen
bouwers
tussen milieu
& ONDER NEMERSCHAP

Onze expertise 
– Milieuadvies
– Milieucoördinatie
– Milieue� ectrapport
– Veiligheidsrapport
– Natuur

Vestigingen
Hasselt - Brussel
Gent - Namen - Roermond - Dordrecht

m-tech_BE_2015_adv245x60_ecotips_02A.indd   1 18/03/15   11:35




