Persbericht

EUROPESE PRIMEUR: BELGISCHE PAPIERINDUSTRIE BANT
VEZELS UIT ILLEGALE HOUTKAP
ONAFHANKELIJKE AUDIT GARANDEERT 100% LEGALE HOUTVEZELS IN
BELGISCHE PRODUCTIE VAN PAPIER EN KARTON
Brussel 27 november 2012 – De Belgische pulp- en papierfabrikanten engageerden
zich in 2010 om de legale herkomst van alle als grondstof gebruikte houtvezels te
garanderen. Dit om voortaan 100% zekerheid te hebben dat alle papier en karton dat in
België wordt geproduceerd afkomstig is van legale houtvezels en zo illegale houtkap
tegen te gaan. Vandaag certificeert een onafhankelijk auditor na een volledige
doorlichting van de bedrijven uit de sector de legale herkomst van alle gebruikte
houtvezels, zowel in de vorm van hout als van aangekochte papierpulp. Dit is een
Belgische én Europese primeur.
"Duurzame ontwikkeling is voor de papier- en kartonfabrikanten een strategisch prioriteit.
Naast grote inspanningen op het vlak van duurzame productieprocessen, recyclage en het
gebruik van hernieuwbare energie zet de sector consequent in om enkel gebruik te maken
van legale vezels in de strijd tegen illegale houtkap. Vandaag hebben we ook op dit vlak een
grote stap voorwaarts gezet. Dit is een Europese primeur" stelt Firmin FRANCOIS, Directeurgeneraal van Cobelpa, de federatie van de Belgische fabrikanten van papierpulp, papier en
karton.
In 2010 hebben de Belgische papierproducenten, betrokken bij de aankoop van hout of
papierpulp op de pulpmarkt, zich ertoe verbonden om de legale oorsprong van de houtvezels
die ze gebruiken aan te tonen. Hiervoor baseren ze zich op de certificatiesystemen PEFC en
FSC en hun respectievelijke controleketens. Dit initiatief bewijst dat de Belgische
papierproducenten wel degelijk hun verantwoordelijkheid opnemen.
De jaarlijkse analyse die Cobelpa dit jaar uitgevoerde voor de productie van 2011, liet toe om
alle bedrijfsgegevens te verzamelen en samen te voegen over: de verbruikscijfers van hout
en pulp, hun oorsprong en traceerbaarheid en het gebruik van de controleketens van FSC en
PEFC. Het eindrapport werd voorgelegd aan een onafhankelijke, externe auditor, Control
Union, die de aard van de verplichtingen van elk bedrijf, de gegevens die aan de federatie
werden verzonden en de compilatie op sectoraal niveau onderzocht.

Uitsluitend in Europa gekocht hout
Uit de resultaten van de analyse en de audit blijkt dat alle vezels voortkomen uit hout dat
gedekt is door de controleketens van de FSC- en PEFC-certificeringssystemen, die een
duurzaam bosbeheer en de legale oorsprong van de houtvezels garanderen. Voor het jaar
2011 geven de cijfers aan dat er 1.606.354 ton hout werd gekocht, vooral afkomstig uit
België (352.651 ton) en uit de buurlanden (1.190.944 ton uit Frankrijk en Duitsland). De
resterende 62.760 ton komt op zijn beurt uit andere Europese landen (Ierland, Nederland,
Estland en Zweden). De Belgische papierindustrie koopt dus geen hout van niet-Europese
herkomst.

Ingevoerde pulp 100% traceerbaar
In 2011 kochten de Belgische papierproducenten 321.500 ton pulp aan. De oorsprong
hiervan is verdeeld over: de Europese landen (220.800 ton), Noord-Amerika (12.000 ton),
Latijns-Amerika (87.000 ton) en Azië (1.700 ton). Ook hier is alle papierpulp geïntegreerd in
de FSC- of PEFC-systemen, die de legale oorsprong van de houtvezelbron waarborgen.
"Dankzij het door dit genomen engagement anticiperen de bedrijven van de sector op de
door Europa in 2013 geplande verplichting om de legale oorsprong te bewijzen van hout en
alle afgeleide producten die op de Europese markt worden gebracht."
Het engagement, het volledige rapport 2011 en het certificaat kunt u raadplegen op:
www.cobelpa.be
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Cobelpa is de Belgische federatie van de producenten van papierdeeg, papier- en karton. Zij
groepeert 10 fabrieken met een jaarlijkse omzet van ongeveer 2 miljard euro, die directe
werkgelegenheid bieden aan 4.200 mensen www.cobelpa.be .

