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Studie naar de oudpapier recuperatie en recyclage 2011. 
Papierverbruik Belgen sterk overschat door import/export. 

 

Brussel, 11 oktober 2012 - Filpap, een structuur waarin de verschillende schakels uit de 

papierketen zijn vertegenwoordigd, boog zich het voorbije jaar over de nationale statistieken 

voor de productie en het verbruik van papier en karton, en de recyclage ervan. 

Een grondige analyse toont aan dat het nationaal papierverbruik te hoog werd ingeschat. Een 

nieuwe benadering leidt tot een herziening van het verbruik en tot een recyclage-graad 

(ophaling/verbruik) van 76,2 % in 2011.  

 

Binnen de sector is het reeds langer bekend dat sommige voor België gepubliceerde cijfers vertekend 

zijn door de import/export. 

Tekenend daarbij was dat voor België tot nu de ophaling van oudpapier geheel in lijn ligt met onze 

buurlanden, terwijl het “statistisch” verbruik steeds weer als extreem hoog wordt weergegeven. 

Omgerekend naar kg/inwoner, werd voor 2009 nog een consumptie van 305,5 kg en een recyclage 

van 170,82 kg/inwoner gepubliceerd.  

 

Papier en karton consumptie en inzameling (België 2009)  

 

 

 

        Consumptie     Consumptie  per    Totale inzameling   Inzameling per      Recyclage % 

        (in 000 ton)   inwoner (in kg)       (in 000 ton)            inwoner  (in kg) 

 

België         3.361               305,5                    1.879                   170,82                  55,9 

Duitsland       18.450               225,0                  15.399                   187,79                  83,5      

Frankrijk         9.531               148,1                    6.907                   107,33                  72,5 

Nederland         3.209               194,7                    2.630                   159,53                  82,0      

 

Teneinde alles zo correct als mogelijk op te helderen, werd een beroep gedaan op consultants van 

Ernst & Young België. 

In twee studiefasen over de periode juni 2011 - april 2012 konden met de betrokkenheid van alle 

geledingen uit de twee belangrijkste papier- en kartontoepassingen (print en verpakkingen) enkele 

belangrijke vertekeningen worden in kaart gebracht. 

Essentieel is daarbij geweest, het gebruik van betrouwbare gegevens zo dicht als mogelijk bij de 

markt.  

 

De voorheen gepubliceerde cijfers voor het Belgisch verbruik gingen steeds uit van het in België 

geproduceerd en netto geïmporteerd papier en karton voor de productie van drukwerk en 

Belgische consumptie sterk 

overschat door de import/export ! 



verpakkingen. Deze ijl statistische benadering houdt evenwel geen rekening met de vele schakels 

tussen de grondstoffen en het finale gebruik. 

 

Papier en karton voor verpakkingen wordt eerst verwerkt tot verpakkingen, vervolgens gevuld door de 

verpakkingsgebruikers om daarna in het geval van productverpakkingen bij de consument terecht te 

komen. Tussen grondstof en consument is er de niet steeds juist in kaart te brengen import en export 

van geproduceerde verpakkingen en ook van producten verpakt in papier en karton. 

       

Overzicht van de papier en karton stromen van grondstof tot verbruiker  
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Inzameling oudpapier en karton 

 

 

 

 

 

 

 

Door gebruik te maken van de marktgegevens jaarlijks gepubliceerd door de Interregionale 

Verpakkingscommissie (IVC) kon een veel nauwkeurigere inschatting van de Belgische consumptie 

van papier- en kartonverpakkingen in de analyse worden geïntroduceerd, waardoor het totale  

papier- en kartonverbruik voor 2011 werd teruggebracht tot 258,8 kg per inwoner. 

 

Hierbij moet evenwel worden gesteld dat zelfs deze herziening nog steeds een overschatting van het 

gebruik is. Zoals het overzicht van de papier- en kartonstromen aangeeft zijn er ook binnen de 

grafische keten stappen tussen de gebruikte grondstoffen en het gebruik door Belgische 
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consumenten, doch voor de print gebruiksketen zijn er geen statistieken in tonnage beschikbaar die 

een betrouwbare correctie toelaten. 

Indicatief is het zo, dat de Belgische grafische sector duidelijk meer exporteert als importeert, wat 

betekent dat ook hier zeer wellicht de Belgische consumptie neerwaarts zou moeten worden 

bijgesteld. 

 

De Ernst & Young analyse eindigt bij een recyclagegraad voor België van 76,2 %. (Ophaling/ Verbruik) 

Hiermee scoort België zoals bekend zeer goed inzake recuperatie en recyclage. Duitsland, Frankrijk 

en Nederland publiceren respectievelijk 77,0%, 73,7 % en 85 % voor 2011. 

 

Gezien bij deze analyse voor België echt alle types papier- en kartonverbruik, worden in acht 

genomen (inclusief hygiënisch papier, behangpapier, servetten, koffiefilters …) mag worden gesteld 

dat de recyclage mogelijks nog maar slechts met enkele percenten zou kunnen toenemen.    

Veel papierexperten gaan uit van een maximaal te bereiken recyclagegraad van ongeveer 80 %. 

 

Belgische papier en karton consumptie en inzameling in 2011 

Ernst & Young Studie 2012 

 

Productie papier en karton    1.961 000 Ton 

Nationaal verbruik                 2.834 000 Ton     

Verbruik per inwoner                258        Kg 

Inzameling                             2.160 000 Ton 

Inzameling per inwoner            196        Kg 

Recyclage graad                        76,2 %         
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