
Paper Chain Forum spreekbuis van alle schakels van de papierketen 

 

In 1992 werd de vzw Paper Chain Forum (PCF) opgericht met de bedoeling de verspreiding 

van informatie te verzorgen over de relatie tussen het papier en het milieu en dit op een 

objectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier en in de meest ruime zin van het woord.  

 

Het PCF groepeert alle schakels van de papierketen. “Alle beroepsfederaties van de Belgische 

papierketen zijn lid van onze vereniging, de boseigenaars, de papierpulp-, papier- en 

kartonproducenten, maar ook de papier- en kartonverwerkende industrie, de grafische 

industrie, de uitgevers van de geschreven pers, de buitenlandse papierhandelaren en de 

recuperatiebedrijven van oud papier”, stelt Ilse Vervloet, vice-chairman van Paper Chain 

Forum. Bijna anderhalf jaar geleden ondertekende het PCF een charter, dat steunt op drie 

peilers, namelijk duurzaam bosbeheer, recyclage van papier en de CO2-uitstoot en de impact 

op het klimaat door de sector. “Wat het bosbeheer betreft, ondersteunen we de declaraties van 

zowel het PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), als van het 

FSC (het Forest Stewardship Council). Het is een goede evolutie dat steeds meer bossen 

duurzaam beheerd worden, waarbij rekening gehouden wordt met het leefmilieu, maar ook 

met economische en sociale parameters”, gaat Ilse Vervloet verder.  

 

Recyclage en CO2-uitstoot 

Wat de recyclage van oud papier en karton betreft, heeft de Belgische en Europese 

papierindustrie zich verbonden om tegen 2010 minimaal 66% van de benodigde grondstof te 

betrekken uit gerecupereerd oud papier en karton. “Dit is een haalbare kaart. Ons land is 

binnen Europa een kampioen wanneer het op het recycleren van papier en karton aankomt, 

maar het kan altijd nog beter en in dat opzicht blijft het belangrijk te sensibiliseren”, stelt Ilse 

Vervloet, “wat de CO2-uitstoot betreft en de invloed op het klimaat, is de sector zowel in 

Vlaanderen als in Wallonië een convenant aangegaan waarbij bedrijven, die karton en papier 

produceren, verwerken of bedrukken, bereid zijn maatregelen te nemen met het oog op de 

verhoging van de energie-efficiëntie binnen hun onderneming. Daarnaast hebben papier en 

karton twee unieke positieve eigenschappen in het kader van de CO2-problematiek. Ze 

worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen waarbij initieel CO2 wordt gebonden door 

bomen, ze stockeren CO2 en door de recyclage wordt deCO2 nog langer vastgehouden. 

 

Educatief project 

Het Paper Chain Forum is ook sociaal geëngageerd. In samenwerking met Green Belgium 

vzw zette het forum een educatief project op, waarmee gedurende twee schooljaren (2008 – 

2009 en 2009 – 2010) bijna zestig scholen bezocht worden om jongeren warm te maken voor 

efficiënt papiergebruik. Het project werd eind september 2009 bedacht met de prestigieuze 

European Recycling Award, uitgereikt door de European Recovered Paper Council. 
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