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Paper Chain Forum 
Persbericht 

 

Europa bekroont milieupolitiek Belgische papierketen 
 

Paper Chain Forum ontvangt prestigieuze  
European Recycling Award 

 
 

Brussel, 30 september 2009 – Het Paper Chain Forum, dat de 12 
beroepsfederaties* of de 5.000 bedrijven uit de Belgische papier- en grafische 
industrie vertegenwoordigt, ontving gisteren in het Europese Parlement uit 
handen van Prins Laurent de prestigieuze European Recycling Award. Hiermee 
bekroont Europa de langdurige en duurzame recyclage inspanningen van de 
Belgische papiersector. Deze leidde de voorbije jaren tot een systematische 
verbetering van de ecologische voetafdruk van de sector.  
 
De Belgische papiersector krijgt goede punten als het op duurzaam ondernemen aankomt. 
Zo levert de volledige ketting van boseigenaars tot papierfabrikanten, drukkers en uitgevers 
systematisch inspanningen om zijn CO2 voetafdruk te verkleinen en een duurzame relatie 
tussen papier en milieu te bestendigen. 
 
De European Recovered Paper Council (ERPC) erkent deze inspanningen door het Paper 
Chain Forum de prestigieuze European Recyling Award toe te kennen. Met deze prijs 
bekroont de organisatie de innoverende aanpak van het Paper Chain Forum om duurzaam 
gebruik en recyclage van papier te versterken en hoopt het dat dit project van de Belgische 
papierketen andere landen en industrieën inspireert. 
 
Het Paper Chain Forum voert sinds meer dan 15 jaar, in naam van de volledige 
papierketen,informatie-, communicatie- en sensibiliserings acties over de duurzame relatie 
tussen papier en milieu om de publieke opinie te overtuigen duurzamer met papier om te 
gaan. 
 
 

Milieucharter 
 
In 2008 resulteerden deze inspanningen in de ondertekening van een milieucharter door de 
12 beroepsfederaties. Deze primeur voor de Belgische industrie en voor Europa betekent 
concreet dat de papiersector zich engageert om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de 
klimaatverandering.  
 
Op deze manier formaliseert de sector zijn engagement dat zich uit in de actieve steun van 
de strijd tegen illegale houtkap, ondermeer via het boscertificatiesysteem met het PEFC of 
FSC** keurmerk. 
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Verder blijft de papierketen zich inspannen om de inzamelingsgraad en de recyclage van 
oud papier te verhogen. In 2008 werd bijna 2 miljoen ton oud papier ingezameld. Dit 
vertegenwoordigt ongeveer 60% van het binnenlandse verbruik van papier en karton.  
 
 

Papier Project Fonds 
 
De jury bekroonde in het bijzonder de samenwerking van het Paper Chain Forum met de 
vzw Green Belgium, die educatie voor duurzame ontwikkeling organiseert. 
Samen richtten zij naar aanleiding van de ‘Nacht van de Grafische Industrie’ georganiseerd 
door Febelgra en Grafisch Nieuws in samenwerking met het Paper Chain Forum, het Papier 
Projectfonds op dat tot doel heeft om educatieve projecten te financieren die het 
papierbewustzijn bij kinderen en jongeren vergroten. 
Het startkapitaal van het Papier Projectfonds werd gefinancierd met de opbrengst van de 
‘Nacht van de Grafische Industrie’ en aangevuld met giften van het Paper Chain Forum. 
 
 
Betere CO2 voetafdruk 
 
Door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van bossen en steeds meer te recycleren 
engageert de papierketen zich om de CO2 opslag via bomen te verbeteren en te vergroten. 
Op 15 jaar tijd is de CO2 uitstoot per geproduceerde ton papier met 25% gedaald.  
De papier- en grafische industrie werkt actief aan de verlaging van de CO2 uitstoot door een 
verbetering van de energie-efficiëntie van de bedrijven. Zo sloten de sectoren van de 
papierproductie, de papierverwerking en de grafische industrie met de overheid CO2 energie 
convenanten die neerkomen op een substantiële vermindering van de CO2 uitstoot. 
 
“Deze European Recycling Award is een belangrijke steun voor onze, nog vaak door de 
publieke opinie miskende, inspanningen voor een duurzame relatie tussen papier en bos. Er 
blijven immers veel te veel vooroordelen en misverstanden bestaan over onze ecologische 
voetafdruk. De Award bevestigt onze voortrekkersrol als duurzame papierketen en industrie 
in België en Europa,” aldus Firmin François, Voorzitter van het Paper Chain Forum. 
 
 

NOOT VOOR DE PERS:  
 
Het Paper Chain Forum nodigt u uit op de persconferentie op 7 oktober 2009  om 11u over : 

 

E-communicatie misbruikt milieu argumenten en misleidt consument 
 

De persconferentie vindt plaats in Jeux D’Hiver gelegen aan de Dianalaan in het Terkameren 
bos te 1000 Brussel 

 
 
Contacteer voor meer informatie: 
Karin Struys 
Tel: 0499 03 57 22 
e-mail : karin.struys@s-vb.be 
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Paper Chain Forum 
Het Paper Chain Forum is een vzw die al vijftien jaar alle deelnemers aan de papierketen in België 
groepeert. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren 
van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers en 
recuperatiebedrijven van oud. Het PCF vertegenwoordigt meer dan 5.000 ondernemingen en biedt in 
het totaal werk aan meer dan 60.000 personen. Het PCF heeft als doel het grote publiek beter en 
correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. 
*De leden van het Paper Chain Forum zijn VDP (Vlaamse Dagblad Pers), JFB (Journaux 
francophones belges), The Press (Beroepsfederatie van Uitgevers van Periodieke Pers), FEBELGRA 
(Federatie van de Belgische Grafische Industrie), COBELPA (Vereniging van de Belgische 
Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton), FETRA (Federatie der Papier- en Kartonverwerkende 
Bedrijven), KBBM (Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij), FEBEM (Federatie voor Bedrijven 
voor Milieubeheer), BENECELL (Belgian-Dutch Association of Raw Material Agents for the 
Paperindustry), COBEREC Paper (Federatie der Recuperatiebedrijven van Papier en Karton), 
GRAPE (Groepering van Agenten van Buitenlandse Papierfabrikanten), UPP (Unie van de Uitgevers 
van de Periodieke Pers) en ACE Belgium (Federatie van de drankkartons).  
www.paperchainforum.org 

 
** 
PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 
PSC: Forest Stewardship Council 
 

 


