
MIL IE UC HAR T ER
VAN DE BELGISCHE PAPIERKETEN

De actoren van de papierketen verbinden er zich toe .de strijd tegen de illegale houtkap wereldwijd te steunen

Zij staan volledig achter de 
. Zij wensen er zeker van te zijn dat de bossen effectief en op lange termijn op een duurzame manier worden beheerd en 

ontgonnen. Vandaag zijn wereldwijd 300 miljoen hectaren gecertificeerd. Dit betekent dat momenteel 25 % van de productiebossen een 
keurmerk draagt. In België is ongeveer 40 % van de beboste oppervlakte PEFC* of FSC** gecertificeerd.

boscertificatiesystemen en de controleketen die een duurzaam bosbeheer voor de ganse keten 
waarborgen

De actoren van de papierketen  in ons land 
te verhogen.  In 2006 werd in België meer dan 2.285.000 ton oud papier ingezameld. De totale opgehaalde hoeveelheid werd in ons land 
of in het buitenland gerecycleerd en vertegenwoordigt ongeveer 60 % van het "schijnbaar" verbruik van papier en karton in België. 
Het gebruik van oud papier ten opzichte van de productie is in ons land sterk toegenomen en bedraagt vandaag 56 %.

blijven zich verder inspannen om de inzamelingsgraad en de recyclage van oud papier

Ze blijven zich verder  inspannen om via nieuwe technologische ontwikkelingen 
. Verse vezels en gerecycleerde vezels zijn echter complementair en zullen altijd 

complementair blijven. Na elke bewerking vermindert de kwaliteit van de vezels. Een voortdurende inbreng van verse vezels in de 
globale productiecyclus van papier is dus noodzakelijk.

de grenzen van de productie en van het gebruik van 
gerecycleerd papier permanent te verleggen

Papier bestaat uit houtvezels. Hout is een bij uitstek hernieuwbaar materiaal dat aanzienlijke hoeveelheden CO  kan opslaan, dat door 2

bomen wordt opgenomen. Door hun bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de bossen en het constant verleggen van de grenzen 
aan recyclage .engageren de actoren van de papierketen zich ertoe te zorgen voor een betere CO -opslag2

De actoren van de papierketen 
. Zo hebben de sectoren van de papierproductie, de papierverwerking en de 

grafische industrie met de bevoegde overheid vrijwillige akkoorden gesloten ter vermindering van de CO -uitstoot. In België is in 15 jaar 2

tijd de hoeveelheid CO   die vrijkomt bij de productie van één ton papier met 25 % gedaald. 2

verbinden zich er toe actief mee te werken aan het terugdringen van de CO -uitstoot door een 2

verbetering van de energie-efficiëntie in de bedrijven

PAPIER EN RECYCLAGE
EEN HARMONIEUSE RELATIE

PAPIER EN CO2EEN NATUURLIJKE RELATIE EN EEN LANGETERMIJNVISIE

PAPIER EN BOS
EEN DUURZAME RELATIE

Paper Chain Forum (PCF) is een communicatieplatform dat twaalf beroepsfederaties van de papier- en kartonketen in België groepeert.  PCF vertegenwoordigt meer dan 5000 ondernemingen en biedt in het totaal 
tewerkstelling aan meer dan 60.000 personen.  PCF heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu.  
Voor meer informatie : Paper Chain Forum vzw - www.paperchainforum.org  -  Louizalaan 306  - 1050 Brussel

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