Persbericht

Papierindustrie garandeert 100% legale houtvezels in papier en karton
Belgische industrie zorgt voor Europese primeur
Brussel 16 december 2010 - De Belgische papierindustrie garandeert voortaan met
100% zekerheid de wettelijke herkomst van de gebruikte houtvezels en pulp voor
de productie van papier en karton. Het engagement tussen alle betrokken
bedrijven wordt vastgelegd in een overeenkomst op sectorniveau. Hiermee toont
de industrie onomstotelijk en volledig transparant aan dat het
België
geproduceerd papier of karton geen houtvezels gewonnen uit illegale houtkap
bevat. De Belgische papierindustrie is hiermee de eerste in Europa om een
dergelijk verregaand engagement van traceerbaarheid van de wettelijke oorsprong
van zijn grondstoffen aan te gaan.
Alle leden* van Cobelpa, de Belgische vereniging van fabrikanten van papier, -deeg en
karton die de volledige papier- en karton producerende industrie vertegenwoordigt,
kondigen een milieu overeenkomst aan waarin ze zichzelf opleggen om door een
onafhankelijke expert jaarlijks hun engagement, om enkel nog houtvezel en pulp van
wettelijke oorsprong te gebruiken, te laten controleren en certificeren.
Hiermee is de Belgische papierindustrie de eerste in Europa om de nakende EU
verordening toe te passen. Deze wil alle bedrijven die werken met houtproducten in
Europa tegen 2013 verplichten om de wettelijke oorsprong van hun hout of houtvezels te
bewijzen.
Strenge voorwaarden
Het vrijwillig engagement van de papierindustrie om enkel houtvezels waarvan de
wettelijke oorsprong gekend is te gebruiken is onderworpen aan strenge voorwaarden.
De wettelijke oorsprong van alle vezels (hout, pulp) moet traceerbaar zijn om het risico
op grondstoffen afkomstig uit illegale houtkap, uit bossen met een hoge
biodiversiteitwaarde, waardevolle ecosystemen of regio’s met beschermde lokale
gemeenschappen uit te sluiten.
Om dit te verzekeren gebruikt de industrie alleen houtvezels of pulp afkomstig van
gerecycleerd papier, van PEFC of FSC gecertificeerd hout of van hout waarvan de
wettelijke oorsprong gekend en vastgelegd is.
Elk jaar certificeert een onafhankelijk expert voor elk betrokken bedrijf het naleven van
de overeenkomst. Cobelpa zal vanaf 2011 jaarlijks rapporteren over de resultaten van
de externe controle
Ecologische voetafdruk systematisch verkleinen
De Belgische papierindustrie nam in het kader van zijn eco-strategie om een duurzame
industrie van de toekomst te zijn reeds in het verleden een groot aantal maatregelen om
ecologisch te produceren.
Zo wordt de totale Belgische productie van bijna 2 miljoen ton papier voor 52%
geproduceerd uit oud papier. Dankzij het afsluiten van energie convenanten,
rationalisering van het energieverbruik en innovatie van de energieproducten daalde de
specifieke CO2 uitstoot de voorbije 20 jaar met 30%.

“Reeds in 2008 ondertekende onze sector, samen met alle andere federaties van de
papierketen, een milieucharter waarbij wij ons engageren om maatregelen te nemen
tegen de klimaatverandering, ondermeer door te werken met gecertificeerde houtvezels,
de inzamelingsgraad en de recyclage van oud papier te verhogen en bij te dragen tot de
duurzame ontwikkeling van bossen om zo de CO2 opslag via bomen te verbeteren en te
vergroten,” stelt Firmin François, algemeen directeur van Cobelpa.
Cobelpa is er fier op de eerste nationale federatie in Europa te zijn die zich concreet
engageert in de strijd tegen illegale houtkap. Als producenten van een duurzaam
product dat gemaakt wordt met hernieuwbare grondstoffen is het immers van groot
belang om een vlekkeloze reputatie bij de consument te genieten. Deze wordt nog
teveel geschaad door mythes, waarvan de hardnekkigste is dat papierproductie
schadelijk zou zijn voor de bossen. Het tegendeel is waar. Papierproductie draagt bij tot
hun onderhoud en zorgt voor een optimale en duurzame valorisatie van het
geproduceerde hout.
”We wensen onze boodschap van duurzame productieprocessen breed uit te dragen om
deze en andere diep gewortelde misverstanden over de relatie tussen papier en milieu
uit de wereld te helpen. Wij zijn er immers rotsvast van overtuigd dat de toekomst van
onze industrie duurzaam zal zijn of niet,” besluit Firmin François.
___________________________
*De leden van Cobelpa die zich aansluiten bij de overeenkomst zijn alle bedrijven die
met houtvezels werken voor hun papier- of kartonproductie: Ahlstrom Malmedy, Idem
Papers, Burgo Ardennes, LPC Belgium, SAPPI Lanaken, SCA Hygiene Products.
De andere leden van Cobelpa gebruiken geen houtvezels maar enkel gerecycleerd
papier en karton in hun productieproces: VPK, Sint Leonard, StoraEnso.
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