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“Er zijn niet veel industrieën die écht
duurzaam willen worden, maar de
papierindustrie is daar een van; ze zijn
inherent duurzaam.”
Jonathon Porritt, mede-oprichter, Forum for the Future

Wat een goed en
duurzaam idee

FEPE, de Europese Federatie van
Envelopfabrikanten, vertegenwoordigt
de belangen van bedrijven die zich
bezighouden met de productie van
papieren enveloppen in Europa. Onze
leden bestaan uit enveloppenproducenten
en hun toeleveranciers.
Onze doel is het ondersteunen en promoten
van de enveloppenindustrie in Europa. FEPE
erkent ook dat de enveloppenindustrie de
verantwoordelijkheid heeft om voortdurend te
werken aan haar duurzaamheidsreferenties
en -effecten. Door feiten te communiceren en
informatie te verstrekken over verbeteringen in
onze sector nemen wij mogelijke zorgen van onze
klanten weg.

Print en papier is al 2.000 jaar het communicatiemedium bij uitstek en in een multimediale wereld
is het nog steeds zeer effectief.
Communicatie via bericht op papier in een
envelop is nog steeds het enige medium dat elke
Europese burger kan bereiken. Indien verantwoord
gebruikt, blijft het vanzelf een duurzame manier
van communicatie. Papieren enveloppen kunnen
worden gerecycled en het gebruikte papier
is afkomstig uit goed beheerde en zorgvuldig
gecontroleerde bossen en wordt op een
duurzame manier geproduceerd.

Dit boekje is geschreven in samenwerking met
Two Sides en andere belanghebbenden, die
samenwerken om kennis te delen. We willen
een aantal van de milieu-mythes rond de printen papierindustrie onderzoeken en de feiten
uitleggen om misverstanden uit de weg te ruimen.
Als u meer informatie wenst over de
duurzaamheidsaspecten van onze sector, neem
dan contact met ons op via info@fepe.org of bel
ons op +32 2 779 4001
U kunt ook meer informatie vinden op
www.twosides.info
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Europese bossen
krimpen
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Europese bossen
groeien elke dag
met meer dan 1500
voetbalvelden
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In Europa, waar bijna alle primaire bossen worden beschermd, komt papier
uit duurzaam beheerde bossen waar de cyclus van het planten, laten
groeien en kappen zorgvuldig wordt beheerd
In sommige landen, met name in de tropen, zijn er
problemen met betrekking tot landrechten en het
omzetten van natuurlijke bossen naar industriële
plantages, wat zowel de papierindustrie, ngo’s als
consumenten zorgen baart.
Het Two Sides-initiatief ondersteunt oplossingen
voor deze problemen en erkent de noodzaak om
producten te promoten die kunnen worden herleid
tot duurzame bronnen.

Tussen 2005 en 2015 groeiden de Europese
bossen met 44.000 vierkante kilometer - dat
is een gebied groter dan Zwitserland en dat
zijn elke dag meer dan 1500 voetbalvelden!
FAO-gegevens, 2005-2015

50% van de wereldwijde houtoogst wordt
gebruikt als brandstof. Meer dan 30% wordt
verwerkt voor ander industrieel gebruik,
zoals de bouw en meubelindustrie. Slechts
ongeveer 13% wordt gebruikt om papier te
maken.

Beschermde gebieden vormen
een belangrijk element van
bosbeschermingsstrategieën. Ongeveer
44% van het EU-grondgebied valt onder
de bescherming van Natura 2000. Het
doel is de meest waardevolle en bedreigde
leefomgevingen en soorten van Europa
te beschermen. Bossen vormen bijna
de helft van de Natura 2000-gebieden
(ofwel 37,5 miljoen ha) en 23% van alle
bossen in Europa bevindt zich in Natura
2000-gebieden.
EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Meer dan 60% van de bossen in de EU-28
is gecertificeerd, meestal onder de FSC of
PEFC of beide... Het aandeel gecertificeerde
bossen in Europa is aanzienlijk vergeleken
met de wereld als geheel, aangezien slechts
12% van de bosgebieden in de wereld
gecertificeerd is.

“Meer dan 90% van het pulphout
dat we gebruiken is afkomstig uit
de EU”
CEPI Sustainability Report, 2018

De belangrijkste oorzaak van ontbossing
en ernstige aantasting van bossen is
grootschalige en kleinschalige landbouw,
niet-duurzame houtkap, mijnbouw,
infrastructurele projecten en verhoogde
brandincidentie en -intensiteit.
WWF, Deforestation Fronts-website, 2018

Bossen en andere beboste gebieden in de
EU–28 bedragen ongeveer 180 miljoen
hectare, waardoor Europa een van de meest
bosrijke regio’s in de wereld is, meer dan
42% van het land is bedekt met bossen.
EEA, Landscapes in Transition, 2017

EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Uit FAOSTAT, 2018
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FABEL
Papier is een
verspillend
product

FEIT
Papier is een van de
meest gerecyclede
producten ter wereld
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“Two Sides-leden ondersteunen
de implementatie van effectieve
recyclingschema’s en de
minimalisatie en uiteindelijke
verwijdering van print- en
papierafval op stortplaatsen.”

De Europese papierindustrie is een vooraanstaand hergebruiker en zal, door de
verbetering van de lokale inzamelsystemen, haar recyclingpercentages nog
verder verhogen.
Het Europese recyclingpercentage voor papier is
72%, wat het praktische theoretische maximale
recyclingpercentage van 78% benadert.1
Sommige papieren producten kunnen niet
worden teruggewonnen voor recycling omdat ze
gedurende lange tijd worden bewaard (boeken)
of gearchiveerd (dossiers); anderen worden
vernietigd of besmet wanneer ze worden gebruikt
(bijvoorbeeld tissues en toiletpapier).
Papier wordt gemiddeld 3,6 keer per jaar
gerecycled in Europa1, terwijl 53% van de vezel
voor de Europese papierindustrie van gerecycled
papier afkomstig is.2 Papier kan niet oneindig
worden gerecycled omdat vezels te kort en
versleten taken om ze te kunnen gebruiken voor
nieuwe vellen papier. Wat nog belangrijker is,
de productie kan niet gebaseerd zijn op 100%
gerecyclede vezels, omdat 100% van het verbruik
niet kan worden ingezameld. Daarnaast is Europa
een wereldwijde netto-exporteur van papier dat
vervolgens buiten Europa wordt geconsumeerd
en ingezameld. De cyclus moet daarom constant
worden bijgevuld met nieuwe vezels uit duurzaam
beheerde bossen.

Two Sides moedigt verantwoord papierverbruik
aan. Dubbelzijdig afdrukken op kantoor en
gescheiden inzameling zullen de kosten drukken
en de duurzaamheid verbeteren.

Terwijl in de EU gesproken wordt over de
transitie naar een circulaire economie, kan
het hergebruik van papiervezels als model
voor circulariteit dienen. Papierrecycling
is een industrie ‘Made in Europe’. Het
verlengt de waardecreatie en creëert banen
in Europa vanuit een hernieuwbare en
voornamelijk Europese grondstof, hout.

Two Sides Membership Charter, 2016

Terugwinning van Europese print- en
papierafvalproducten (CEPI / EPRC-statistieken)

European Paper Recycling Council, 2018

Niet-herstelbaar (bijv.
tissues, behang, enz.)

Gerecycled

72%

22%

Geëxporteerd

6%
15,9%

84,1%

Potentieel voor verder herstel

Gebruikt in Europa
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FABEL
Papier is slecht
voor het milieu

FEIT
Papier is een van de weinige
echt duurzame producten
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Papier wordt gemaakt van hout, een natuurlijk en hernieuwbaar materiaal.
Terwijl bomen groeien absorberen ze CO2 uit de atmosfeer. Bovendien blijft
papier als houtproduct gedurende de hele levensduur koolstof opslaan.
De papierindustrie gebruikt gerespecteerde
certificaties om ervoor te zorgen dat het papier
dat u gebruikt afkomstig is van een duurzame
bosbron. De twee meest erkende certificaties
zijn de Forest Stewardship Council® (FSC®) en
het Programme for the Endorsement of Forest
Certification™ (PEFC™).
Zowel PEFC als FSC zijn vastbesloten dezelfde
doelstellingen te bereiken - de certificering van
bossen volgens geloofwaardige, onafhankelijk
geverifieerde normen voor verantwoord
bosbeheer, gericht op het behoud van de
natuurlijke leefomgeving van planten en dieren en
het respecteren van de rechten van bosbouwers
en lokale gemeenschappen. Zowel PEFC als FSC
werken met robuuste ketens van toezichthouders
die hout en houtvezels in elke stap van de
toeleveringsketen volgen, van het bos tot de
eindgebruiker.
FSC is een internationale non-profit,
multi-stakeholder organisatie opgericht
in 1993 om verantwoord beheer van de
bossen in de wereld te bevorderen. Het FSC-logo
op papier en bedrukte producten is een garantie
dat het is gemaakt met of van hout dat afkomstig

is van FSC-gecertificeerde bossen of van afval na
consumptie.
Ga voor meer informatie naar www.fsc.org
PEFC is opgericht in 1999, het is een
onafhankelijke, non-profit, nietgouvernementele organisatie, die
duurzaam beheerde bossen via onafhankelijke
certificering door derden probeert te bevorderen.
Het PEFC-logo biedt kopers van papierproducten
de garantie dat de houtvezel afkomstig is van
PEFC-gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen.
Ga voor meer informatie naar www.pefc.org

Bossen zijn rijk aan biodiversiteit en
waardevol voor recreatie, waterregulering
en bodembescherming. Naast het leveren
van hout en andere bosproducten, zijn
bossen belangrijk voor het verminderen van
de klimaatverandering en voor de duurzame
energie sector - gedurende een jaar zal een
volwassen boom ongeveer 22 kg CO2 uit de
atmosfeer opnemen, en in ruil daarvoor
zuurstof vrijgeven.

Duurzaamheid Feiten
• Papier is gemaakt van hout, een
echt hernieuwbare en duurzame
grondstof.
• Boscertificering zorgt ervoor dat hout
uit goed beheerde bossen komt.
• Verantwoorde productie van hout,
pulp en papier zorgt voor gezond
groeiende bossen.
• Tussen 2005 en 2015 groeiden de
Europese bossen met een gebied zo
groot als Zwitserland .3
• 71% van het hout en 83% van de
pulp gekocht door de Europese
pulp- en papierindustrie is FSC- of
PEFC-gecertificeerd.4
• 91% van de productiecapaciteit
is gecertificeerd of geregistreerd
volgens de internationaal erkende
normen voor milieubeheer ISO 14001
en EMAS.5

EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016
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FABEL
Alleen gerecycled
papier mag worden
gebruikt

FEIT
Zuivere vezels uit
duurzaam beheerde
bossen zijn nodig om de
papiercyclus te behouden
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Zonder nieuwe vezels, van nieuwe bomen, kan de papiercyclus niet worden behouden. Gerecyclede vezels breken als ze
een aantal keren gebruikt zijn en de papierindustrie heeft verse vezels uit verantwoord beheerde bossen nodig om de
cyclus in stand te houden.
Europa is wereldleider als het gaat om het
recyclen van papier. 72% van ons papier wordt nu
gerecycled.7 Dit betekent dat meer gerecyclede
vezels als grondstof worden gebruikt door de
Europese papierproducenten. In 1991 bestond
40% van het papier voor recycling uit gebruikte
vezels en 60% uit nieuwe vezels. In 2018 maakte
gerecycled papier 53% van de gebruikte vezels uit,
vergeleken met 47% nieuwe vezels.2
Deze groei in het gebruik van gerecyclede vezels
is de afgelopen jaren afgenomen omdat het
totale papier voor recycling in Europa dichterbij
het praktische maximum komt (zie p. 5). Het is
daarom waarschijnlijk dat het huidige evenwicht
van gerecyclede en nieuwe vezels stabiel zal
blijven. Het is heel moeilijk om gerecyclede
vezels te vergelijken met nieuwe vezels, omdat
beide van fundamenteel belang zijn voor het
papierproductieproces.
Gerecycled papier kan in sommige kwaliteiten
meer worden gebruikt dan in andere. Zo worden
krantenpapier en sommige soorten verpakkingen
vaak gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

Hoogwaardig grafisch papier heeft echter een
lagere hergebruikgraad, ongeveer 13%2, maar
na gebruik wordt de cyclus wel geïnjecteerd met
nieuwe vezels.
Het papierproductieproces is echt een duurzame
cyclus. Gerecyclede vezels worden zo effectief
mogelijk gebruikt, terwijl nieuwe vezels constant
worden aangevoerd om het proces aan te vullen
en in stand te houden.

Een vezel kan meerdere keren worden
gerecycled, maar niet onbeperkt,
afhankelijk van de papierkwaliteit. Daarom
is er een voortdurende behoefte om de
instroom van teruggewonnen vezels te
voeden met papierproducten gemaakt van
nieuwe pulp. Papierrecycling moet continu
een bepaalde hoeveelheid verse vezels
bevatten om drie belangrijke redenen:
sterkte, kwaliteit en beschikbaarheid.

Papier inzamelen voor recycling en
zorgen dat vezels beschikbaar blijven
voor hergebruik, is de sleutel tot
duurzaamheid.
• Zorg er bij het kopen van papier, of het nu
gerecycled papier of nieuw papier is, voor
dat het is gemaakt met hout uit duurzaam
beheerde bossen.
• Verse vezels zijn nodig om de cyclus voort te
zetten.
• Gerecyclede vezels nemen na verschillende
keren gebruik af in kwaliteit.

European Paper Recycling Council, 2017.
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FABEL
Papierproductie
is een belangrijke
oorzaak van de
wereldwijde uitstoot
van broeikasgassen

FEIT

10

Het grootste deel van de
gebruikte energie is duurzaam
en de koolstofintensiteit is
verrassend laag

De Europese pulp- en papierindustrie produceert originele biologische producten met hout, een hernieuwbaar
materiaal. Het is ook de grootste industriële gebruiker en producent van duurzame energie in de EU: 60% van het totale
brandstofverbruik van de industrie is afkomstig van biomassa.3 En de industrie heeft het potentieel om in de toekomst
nog meer te doen. Het heeft de ervaring, technologie en toevoerketen om een grote rol te spelen in de bio-economie en
daarbij grondstoffen op een efficiënte manier te gebruiken.

De milieu-impact van ons persoonlijk
papierverbruik is wellicht ook niet zo groot
als u denkt. In Europa gebruiken we elk jaar
gemiddeld 125 kg papier.6 Deze hoeveelheid
papier produceert 84 kg CO27, wat overeenkomt
met ongeveer 500 km rijden in de gemiddelde
Europese auto.8 Door papier te kopen uit
duurzaam beheerde bossen en altijd te recyclen,
hoeven we ons echt niet schuldig te voelen over
het gebruik van dit natuurlijke en hernieuwbare
product.

De papier- en druksector is een van
de laagste industriële uitstoters van
broeikasgassen, goed voor minder dan 1%
van alle EU-broeikasgasemissies (ongeveer
4% van alle productie-emissies).
Gebaseerd op gegevens van Eurostat, 2016.

De papier-, papierproducten- en
drukkerijensector heeft een van de
laagste industriële broeikasgasemissies.
De industrie is goed voor 24% van alle
broeikasgasemissies in de EU:
• Niet-metaalhoudende minerale producten
5,6%
• Basismetalen 4,8%
• Chemicaliën en chemische producten 4,3%
• Cokes en geraffineerde aardolie 4,0%
• Eten, drinken en tabak 1,7%
• Papier en papierproducten 0,9%
• Gedrukte en opgenomen media 0,1%
• Overige productie 2,3%
Gebaseerd op gegevens van Eurostat, 2016.

De directe CO2-uitstoot van de
Europese pulp- en papierindustrie
is tussen 2005 en 2017 met 25%
afgenomen.
CEPI, Key Statistics, 2017.
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FABEL
Er is veel water
nodig om papier
te maken

FEIT
Papierproductie is afhankelijk van water,
maar er wordt relatief weinig verbruikt
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De pulp- en papierindustrie is op drie cruciale gebieden afhankelijk van water. Ten eerste is er regenwater dat
essentieel is voor bomen om te groeien en door middel van fotosynthese koolstofdioxide om te zetten in zuurstof en
cellulose; deze laatste levert de primaire grondstof van de industrie – de houtvezel. Dan is er water dat daadwerkelijk
wordt gebruikt om pulp en papier te maken en ten slotte is er het behandelde effluent.
Omdat water een cruciale hulpbron is voor
de industrie, bevinden de meeste pulp- en
papierfabrieken zich in de buurt van overvloedige
voorraden. Het is ook belangrijk om te erkennen
dat inname niet gelijk is aan de consumptie,
omdat het meeste water wordt teruggevoerd
naar het milieu. In feite wordt 93% van het
water dat in de Europese papierindustrie wordt
gebruikt, teruggevoerd, nadat het in de fabriek
is hergebruikt voordat het op de juiste manier is
behandeld.9

93% van het water dat we gebruiken
wordt in goede kwaliteit teruggevoerd
naar het milieu, 7% wordt gebruikt in het
productieproces.
CEPI, Waterprofiel in 2015

Verbeterde technieken om papier te maken en
waterbehandeling hebben een enorm effect
gehad op de zuiverheid van effluent dat de
productieketen verlaat. Sinds 1991 is er een
vermindering van 95% van de AOX-waarden (een
maat voor de toxiciteit door chloorverbindingen) en

een vermindering van 77% van de COD (Chemical
Oxygen Demand) (dit is de vraag naar chemische
zuurstof - hoeveel zuurstof wordt verbruikt door de
ontbinding van organische stof).2

Beboste stroom- en watergebieden leveren
75% van ‘s werelds toegankelijk zoet water
voor huishoudelijke, agrarische, industriële en
ecologische behoeften.

Het watergebruik van leden, gemeten in
kubieke meter per ton productie, is met
7,2% afgenomen ten opzichte van de
basislijn 2004/2005.

Bossen beïnvloeden de hoeveelheid
beschikbaar water en reguleren oppervlakteen grondwaterstromen met behoud van de
hoogste waterkwaliteit. Bossen verminderen de
effecten van overstromingen en voorkomen en
verminderen het zoutgehalte en woestijnvorming
in droge gebieden. Bossen fungeren als natuurlijke
waterfilters, minimaliseren bodemerosie
ter plaatse en verminderen het sediment in
waterlichamen.10

International Council of Forest & Paper Associations
(ICFPA), 2017

De landbouw is verantwoordelijk voor
ongeveer 40% van het totale waterverbruik
[in Europa], gevolgd door 28% voor koeling
en 18% voor productie en mijnbouw,
openbare watervoorraden zijn goed voor
14% van het totale waterverbruik.
Europees Milieuagentschap, 2018
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FABEL
Elektronische communicatie
is milieuvriendelijker dan
communicatie op papier

FEIT
Elektronische communicatie
heeft ook gevolgen voor het milieu
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De termen “Papierloos Kantoor”, “Go Green” en “Spaar Bomen” zien we tegenwoordig vaak, omdat veel organisaties
hun klanten aanmoedigen om over te schakelen op elektronische transacties en communicatie. Maar zijn deze leuzen
gebaseerd op feiten?
Dit soort berichten wekt de indruk dat
elektronische communicatie milieuvriendelijker is
dan traditionele, papieren communicatie. Maar
dat is een lastige stelling om te maken zonder
rekening te houden met de volledige levensduur
van die verschillende media.
Zoals in deze folder is besproken, is papier een
uniek, hernieuwbaar en duurzaam product.
De belangrijkste grondstof, hout, wordt op een
zorgvuldig gecontroleerde en duurzame manier
gekweekt en geoogst – het is zo duurzaam dat
Europese bossen, waar het grootste deel van
de grondstof vandaan komt, in slechts 10 jaar
zijn gegroeid met een gebied ter grootte van
Zwitserland.3
De milieueffecten van onze steeds groter
wordende digitale wereld kunnen niet worden
genegeerd. De ICT-industrie is goed voor
ongeveer 2,5-3% van de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen en dit zal naar verwachting stijgen
tot 14% in 2040.11
Bedrijven en particulieren maken steeds
vaker gebruik van ‘cloud’-diensten. Deze
megadatacenters slaan bijna alles op wat we

online doen; inclusief onze zoekopdrachten op
internet, onze posts op sociale media en andere
online uitingen.
Als het gaat om communicatie, of het nu
elektronische of traditionele media zijn, moeten
consumenten worden geïnformeerd over de
milieueffecten van die activiteiten. Two Sides
adviseert bedrijven om transparant te zijn over de
CO2-voetafdruk van al hun diensten.

Greenwashing aanpakken
Op dit moment gebruiken meer dan 500 van ‘s
werelds grootste organisaties greenwashing in
hun communicatie. Van hen heeft ongeveer 70%
hun misleidende uitspraken verwijderd omdat ze
door Two Sides werden betwist.
Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle
greenwashing te wijten zijn aan het opzettelijk
misleiden van klanten. Vaak komt dit door
misverstanden en veelvoorkomende misvattingen
over print en papier. Het is de taak van Two
Sides om zowel consumenten als bedrijven te
informeren.

Tegen 2040 zou de koolstofvoetafdruk van
de ICT tot 14% van de totale wereldwijde
voetafdruk op het niveau van 2016 kunnen
uitmaken en daarmee de huidige relatieve
voetafdruk van de landbouwsector (9%)
en bijna de helft van de huidige totale
voetafdruk van de industriële sector (29%)
in de Verenigde Staten overtreffen.
Journal of Cleaner Production, 2018

Het probleem van elektronisch afval is
enorm en groeit. Alleen al in 2016 werd
wereldwijd 44,7 miljoen ton e-waste
gegenereerd, waarvan 435 duizend
ton mobiele telefoons, die meer massa
vertegenwoordigen dan het Empire State
Building.
Ellen MacArthur Foundation, 2018
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FABEL
Digitaal is altijd
het geprefereerde
communicatiemiddel

FEIT
Veel consumenten hechten nog steeds
waarde aan communicatie op papier
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Print and Paper in A Digital World

Veel organisaties, banken, nutsbedrijven, telecombedrijven en overheden
gaan nu in toenemende mate online of brengen kosten in rekening als hun
klanten papieren communicatie willen ontvangen.

Maar overschakelen naar digitaal is niet altijd welkom.
Two Sides begrijpt de waarde en het gemak van
de digitale revolutie, maar gelooft dat burgers
het recht moeten behouden om papieren
communicatie, met name rekeningen en
afschriften, te ontvangen zonder boetes, extra
kosten of moeilijkheden.
Vaak zijn het de meest kwetsbare leden van de
samenleving die afhankelijk zijn van traditionele,
transactionele post. Door over te stappen naar een
samenleving die alleen online is, lopen ouderen,
mensen met een beperking, plattelandsbewoners
en mensen met een laag inkomen het risico om
de verbinding te verliezen.
Het is belangrijk dat beleidsmakers erkennen
dat informatie op papier de voorkeur heeft van
veel consumenten en vaak meer aandacht
krijgt. Consumenten willen de flexibiliteit van
communicatie per post en elektronische
communicatie behouden.

In werkelijkheid leven we in een steeds meer
digitale wereld waar elektronische en papieren
communicatie naast elkaar bestaan en vaak
complementair zijn. Communicatiestrategieën
moeten niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook
de keuze van de burger erkennen. Er zijn veel
tastbare voordelen die papieren documentatie
met zich mee kan brengen en de voorkeur als
communicatiemiddel van veel consumenten moet
voorop staan bij elke digitale planning.

Wij geloven dat het het recht van elke
consument is om, zonder nadeel, te
kiezen hoe contact met banken en andere
financiële dienstverleners, nutsbedrijven,
mediabedrijven en andere dienstverleners
verloopt. Steeds meer bedrijven beperken
de toegang tot papieren facturen en
afschriften en onthouden hun klanten een
geïnformeerde keuze.
Keep Me Posted, 2018

Een internationaal onderzoek onder meer dan
10.700 consumenten in opdracht van Two Sides en
uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau
Toluna in juni 2017. Enkele van de belangrijkste
bevindingen waren:
• Consumenten wereldwijd geven er de
voorkeur aan de gedrukte versie van boeken
(72%), tijdschriften (72%) en kranten/nieuws
(55%) te lezen boven digitale opties. Veel
respondenten gaven ook aan dat lezen in
print leuker is dan elektronisch lezen.
• Meer consumenten geloven dat ze een beter
begrip van het verhaal krijgen wanneer ze
gedrukte media (65%) lezen, in vergelijking
met online nieuwsbronnen (49%). Bovendien
vertrouwen consumenten ook meer op
berichten in gedrukte kranten (51%) dan op
sociale media (24%).
• Veel consumenten besteden geen aandacht
(68%) aan online advertenties en 57% doet
zijn best om deze te vermijden. 46% zou
eerder actie ondernemen na het zien van een
advertentie in een gedrukte krant of tijdschrift
dan wanneer ze dezelfde advertentie online
zouden zien.
• 89% van de consumenten is van mening
dat ze het recht moeten hebben om te
kiezen hoe ze communicatie ontvangen van
financiële organisaties en dienstverleners
(gedrukt of elektronisch), zonder extra kosten.
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WOORDENLIJST
Bebossing: bebossing is de conversie van ander
landgebruik naar bos, of de toename van de
kroonbedekking tot boven de drempel van 10%.
Biodiversiteit: de variabiliteit tussen levende
organismen uit alle bronnen, waaronder
onder andere terrestrische, mariene en andere
aquatische ecosystemen en de ecologische
complexen waarvan ze deel uitmaken; dit omvat
diversiteit binnen soorten, tussen soorten en
ecosystemen.
Bio-energie: hernieuwbare energie gemaakt van
biobrandstoffen afgeleid van organische stof of
andere biologische bronnen.
Biomassa: als hernieuwbare energiebron, verwijst
naar levend en recent dood biologisch materiaal
dat kan worden gebruikt als brandstof of voor
industriële productie.
Bosbeheer: een reeks menselijke interventies die
invloed hebben op bosecosystemen.
Boscertificering: een systeem om te verifiëren dat
een bos wordt beheerd volgens de vereisten van
een bosbeheernorm.
Bosgebied: gebied met minimaal 10%
kroonbedekking. De definitie omvat zowel
natuurlijke bossen als bosplantages, maar
zonder bomen die voornamelijk voor de
landbouwproductie zijn aangelegd.

18

Bosherstel: vernieuwing van een aangetast,
beschadigd of vernietigd bosecosysteem door
actieve menselijke tussenkomst.
Chain of Custody (CoC): een systeem
om houtstromen te traceren dat door een
onderneming wordt toegepast om de houtstroom
van gecertificeerde bossen of niet-gecertificeerde
bossen naar het eindproduct te traceren.
Consument: industriële, commerciële of
particuliere eindgebruiker.
Duurzaam bosbeheer: het beheer en het gebruik
van bossen en boslanden op een manier en in
een tempo dat hun biodiversiteit, productiviteit,
regeneratiecapaciteit, vitaliteit en hun potentieel
behoudt, nu en in de toekomst, met relevante
ecologische, economische en sociale functies, op
lokaal, nationaal en mondiaal niveau, en dat geen
schade veroorzaakt aan andere ecosystemen.
Eco-label: een keurmerk dat verifieert dat
consumentenproducten zo zijn gemaakt dat
rekening gehouden wordt met milieuaspecten en
negatieve effecten worden geminimaliseerd.
Gebruikssnelheid: percentage papier voor
recyclinggebruik vergeleken met de totale papieren kartonproductie.

Herbebossing: herbebossing is het herstel van
bosformaties na een tijdelijke toestand met minder
dan 10% kroonbedekking als gevolg van door
de mens veroorzaakte of natuurlijke oorzaken,
bijvoorbeeld bosbranden.
Inzameling (van papier en karton): gescheiden
inzameling van papier en papierproducten
van industriële en commerciële winkels, van
huishoudens en kantoren voor recycling.
(Inzameling omvat transport naar de sorteer-,
verwerkings- of recyclingfabriek/papierfabriek).
Klimaatverandering: significante verandering
op lange termijn in de verwachte patronen
van gemiddeld weer van een specifieke regio
gedurende een voldoende significante periode.
Ontbossing: de conversie van bos naar een ander
landgebruik of de langetermijnvermindering
van de kroonbedekking onder de definitie van
minimaal 10% voor bossen.
Oud papier: verouderde term die wordt gebruikt
voor papier voor recycling.
Papier: term voor alle soorten papier en karton.
Primair bos: natuurlijk geregenereerd bos van
inheemse soorten, zonder duidelijk zichtbare
aanwijzingen voor menselijke activiteiten of
significante verstoring van ecologische processen.
Productiebos: bosgebied dat primair is bestemd
voor de productie van hout, vezel, bio-energie en/
of niet-hout bosproducten.

Recycleerbaarheid: ontwerp, productie
en conversie van op papier gebaseerde
producten op een manier die een hoogwaardig
hergebruik van vezels en andere materialen
in een productieproces mogelijk maakt in
overeenstemming met - waar van toepassing
- de huidige normen in de Gemeenschap:
recycleerbaarheid vereist tenminste dat voldoende
informatie wordt uitgewisseld voor passend
risicobeheer en veilig hergebruik van vezels.
Recyclingpapier: gebruikt papier en karton,
gescheiden ingezameld en in het algemeen
voorverwerkt volgens de Europese Standard List of
Recovered Paper and Board Grades (EN 643).
Recyclingpercentage: de verhouding tussen
recycling van gebruikt papier, inclusief de nettohandel in papier voor recycling en het verbruik van
papier en karton.
Recycling: herverwerking van gebruikt papier in
een productieproces tot nieuw papier en karton.

Van kranten tot tijdschriften, van fotokopieën
tot folders, wij geloven dat print en
papier de beste optie zijn als het gaat om
aantrekkelijkheid, impact en duurzaamheid.
Deze folder bevat slechts een fractie van alle
feiten over verantwoord gebruik van print en
papier.
Ga voor meer informatie over de productie
en consumptie van papier naar de Two Sideswebsite en ontdek de feiten over onze branche.
www.twosides.info

Woordenlijstbron:
Confederatie van de Europese Papierindustrieën
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
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