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Abstract 

This report contains the result of а graduation project held at the Port of Rotterdam Authority. Research was 

executed to oЬtain understanding of the intemational waste рарег market and trade and the position of the Port of 

Rotterdam in the waste рарег sector. On the basis of this, the Commercial Affairs department is advised 

concerning desiraЫe actions for further development of the position of the Рогt of Rotterdam in the waste рарег 

sector. 
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Samenvatting 

Onderzoeksvraag 
Binnen het Havenbedrijf Rotterdam (HbR} wordt recycling geïdentificeerd als opkomende markt. Oudpapier is een 

van de vijf recyclingmarktsectoren die de meeste waarde voor de Rotterdamse haven hebben. 

Door zowel veranderende EU-wetgeving en marktomstandigheden, verwacht het HbR een groei van de 

internationale oudpapierhandel. Onbekend was echter wat de gevolgen van de verwachte groei zullen zijn en 

welke marktbenadering het beste is voor dit marktsegment. Dit rapport geeft antwoord op de vraag : 

Wat is het belang en de rol van het HbR en de Rotterdamse haven in de oudpapiermarkt en waar liggen de 

aandachtspunten voor het HbR om deze rol van de Rotterdamse haven te behouden of te verbeteren? 

De oudpapierindustrie 

De oudpapierindustrie is een volwassen industrie waar veel spelers en actoren een rol in hebben. De complexiteit 

van de papierketen wordt vergroot doordat verschillende spelers meerdere rollen in de keten hebben. Het 

recyclingproces van oudpapier is een "closed-loop" recyclingproces, waarbij de reststroom oudpapier wordt 

gerecycled in het zelfde product. Na gemiddeld 6 keer recyclen is de papiervezel niet meer als zodanig inzetbaar. 

Daarom blijft toevoeging van verse houtvezels en pulp essentieel voor de papierproductie. Niettemin kan door het 

toepassen van de juiste gerecyclede papiervezel, karton of papier geproduceerd worden uit 100% gerecycled 

papier en karton. 

Voor de (oud)papierindustrie is de kwaliteit van oudpapier erg belangrijk. Dit bepaalt in sterke mate de marktprijs 

van oudpapier. De markt maakt onderscheid in meer dan 50 soorten oudpapier. Verschillende soorten oudpapier 

reageren op verschillend op marktveranderingen en prijsontwikkelingen en worden in verschillende 

productieprocessen toegepast. De marges op oudpapier zijn op dit moment miniem (3-5 euro per ton op een 

oudpapierprijs van 100 euro/ton) waardoor efficiëntie en kostenbesparing belangrijke aandachtspunten bij de 

spelers zijn. 

Speler/actor Functie, link Belang Rotterdam Bepalen trends 

Ontdoen ers Inzameling Minimaal Gemiddeld 

Oud papierbedrijven Afzet, kosten Groot Groot 

Forwarder Logistiek, plannen Zeer groot Minimaal 

Transitobedrijven Afzet, kosten Groot Minimaal 

Rederijen Wel of geen oudpapier, tarieven Zeer groot Minimaal 

Papierfabrikanten Productie, inkoop Gemiddeld Groot 

Vervoerders Transport Gemiddeld Minimaal 

Actoren Inspectie, wetgeving Groot Groot 

Tabel 1 Belang spelers en actoren uit oudpapierketen voor Rotterdamse haven 

De oudpapierketen wordt onderscheiden in inzameling , verwerking , vermarkten en transport van oudpapier. Bij 

deze activiteiten zijn gemeenten, KWDl-sector (kantoren, winkels , diensten en indstrie-sector), inzamelaars, 

oudpapierbedrijven, transitobedrijven , forwarders , vervoerders, rederijen en (inter)nationale papierfabrieken 
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betrokken. Import en export van oudpapier is een belangrijke factor binnen de oudpapierketen. In het 

bovenstaande tabel staat aangegeven hoe groot het belang van de spelers en actoren voor de Rotterdamse 

haven is en hoeveel invloed men heeft op het bepalen van de trends binnen het oudpapiersegment 

De oudpapiermarkt 

De wereldwijde oudpapiermarkt is op te delen in drie belangrijke regio 's: Europa, Noord-Amerika en Zuidoost

Azië. Tussen deze regio 's vindt 98% van de wereldwijde handel in oudpapier plaats. 

De vraag naar Nederlands oudpapier is met name vanaf Zuidoost-Azië toegenomen, wat terug is te zien in de 

stijgende exportcijfers van de afgelopen tien jaar. China speelt hierbij de hoofdrol. Dit komt mede door de hoge 

kwaliteit van het Nederlandse oudpapier. De papierindustrie gebuikt steeds meer oudpapier in haar 

productieproces en wil hierom meer invloed in de oudpapiermarkt. 

De vraag uit Zuidoost-Azië naar hogere kwaliteiten oudpapier stijgt. Dit is een goede ontwikkeling aangezien de 

komende jaren de oudpapierinzameling in Europa gaat toenemen waardoor hoogstwaarschijnlijk een 

oudpapieroverschot in Europa zal ontstaan. De verwachting is dan ook dat de Europese export de komende jaren 

gaat toenemen. 

Invloeden op oudpapierhandel 

De handel in oudpapier is een duidelijke markt van vraag en aanbod. Dit marktmechanisme wordt beïnvloed door 

meerdere zaken die niet allemaal beïnvloedbaar zijn door de spelers in de markt. Het zijn combinaties van 

invloeden die de marktwerking teweeg brengen. De belangrijkste zijn: beschikbaarheid oudpapier, vraag van de 

papierindustrie, de marges op het oudpapier, koers van de Amerikaanse dollar, transportkosten en kwaliteit van 

het oudpapier. 

Oudpapierbedrijven die exporteren naar Azië of forwarders hebben soms de keuze tussen meerdere 

exporthavens. De keuze hangt uiteindelijk af van de service en kosten in de haven, zoals in het visgraatdiagram 

is weergegeven. Dit diagram laat zien dat drie hoofdaspecten de service en kosten in de haven beïnvloeden. Dit 

zijn beschikbare capaciteit in de haven, transportkosten en inspectie in de haven. 

Beschikbare capaciteit in de haven 

Beschikbaarheid lege conta iners Beschikbaarheid containerplaatsen '\
4 
_________ _ 

op schepen 

Overslagcapaciteit en kosten 

)' 7' 
Containerdepot Term inal 

Flexibilite it 
Extra kosten/tijd Achterlandverbindingen 

Congestieproblemen 

Afhandeling 

Inspectie in haven Transportkosten 

Figuur 1 Havenkeuze oudpapierbedrijf 
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De haven van Rotterdam 

Voor de haven van Rotterdam is oudpapier een containerstroom met vooral Zuidoost-Azië als eindbestemming . In 

2005 werden ongeveer 70.000 containers à gemiddeld 25 ton oudpapier per stuk via de haven van Rotterdam 

geëxporteerd. Binnen de haven vindt geen verwerking van oudpapier plaats. Oudpapier komt vooral per truck, 

maar ook per binnenvaart of trein in een container aan in de Rotterdamse haven. Daar aangekomen wordt 90% 

afgeleverd bij de Delta terminal op de Maasvlakte. Vanaf de terminal gaat het per zeecontainerschip naar Azië of 

een andere plaats van bestemming. Hiernaast levert de haven van Rotterdam lege containers, die nodig zijn voor 

het transport van oudpapier, welke zijn opgeslagen bij empty depots in de haven. Op dit moment heeft het HbR, 

door het faciliteren en exploiteren van de Rotterdamse haven, een indirecte rol in de oudpapierketen. 

Positie Rotterdamse haven 

Door de verschillende interviews met spelers uit de oudpapierketen is duidelijk geworden waar de 

verbeterpunten, kansen en barrières liggen van de Rotterdamse haven. Vanuit het visgraatdiagram uit figuur 1, is 

de positie van de Rotterdamse haven met betrekking tot de drie hoofdaspecten bepaald . 

Door het sterk groeiende containertransport worden de containerschepen steeds groter en minder wendbaar 

waardoor deze nog maar tot aan de Maasvlakte varen. Dat betekent dat gevulde containers naar de terminal op 

de Maasvlakte gebracht moeten worden. Hiervoor rekenen vervoerders een deltatoeslag van 35 euro per 

container. Hiernaast wordt door de stijgende containeroverslag de vrije tijd kadehuur steeds korter op de 

terminals . Dit doordat terminals en rederijen steeds kostenbewuster worden en hierdoor efficiënter gaan werken . 

Ook is de ligging van de empty depots in de Rotterdamse haven voor de oudpapierbedrijven op dit moment niet 

ideaal. 

De doorzet van lege containers in de Rotterdamse haven was in 2005 ongeveer 1 miljoen TEU. Voor de 

oudpapierexport is dit een positieve ontwikkeling. Er zijn namelijk voldoende lege containers beschikbaar die 

nodig zijn voor het transport van oudpapier. Dit heeft mede te maken met de container imbalance tussen Europa 

en Azië. Maar het zijn uiteindelijk de rederijen die bepalen of een container wordt vrijgegeven voor het 

oudpapiertransport en of deze het oudpapier tegen de speciale oudpapiertarieven wil transporteren. 

Dat de Rotterdamse haven binnen de oudpapierindustrie gezien wordt als transporthub komt mede door de 

goede achterlandverbindingen. Doordat de oudpapierbedrijven de transportkosten zo laag mogelijk willen 

houden, is het belangrijk dat de Rotterdamse haven deze achterlandverbindingen goed onderhoudt. Hierdoor 

kunnen vertragingen en extra kosten verkomen worden. Voor het oudpapiertransport zijn de weg- , spoor-, 

binnenvaart-, en shortseaverbindingen van belang. 

Binnen de oudpapierbranche controleert de VROM-inspectie de oudpapierbedrijven en de containers met 

oudpapier die geïmporteerd, doorgevoerd of geëxporteerd worden. Een klacht van de Nationale Havenraad en 

ook van de oudpapierbranche, is dat handel wegloopt naar andere havens. Dit omdat daar volgens de algemene 

beeldvorming , de inspectie minder streng is. Dat inspectie plaatsvindt, is geen probleem, maar met de manier 

waarop het gebeurt, is nogal wat commentaar. Naast de VROM-inspectie is bij het exporteren van oudpapier naar 

China nog de Chinese inspectie , waar commentaar op geleverd wordt. 

Uit de interviews is naar voren gekomen, dat over het algemeen de spelers en actoren uit de oudpapierketen de 

Rotterdamse haven een goede haven vinden. Men vindt het een efficiënte haven, waar veel kennis van zaken 
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aanwezig is. Maar ondanks deze positieve beoordeling, zijn een aantal specifieke aspecten van de doorvoer van 

oudpapier door de haven waar verbetering mogelijk is. Hierdoor zal de service verhoogd en de kosten verlaagd 

kunnen worden voor de oudpapierindustrie, wat tot gevolg kan hebben dat geen ladingverlies naar andere havens 

plaatsvindt of meer oudpapier via de Rotterdamse haven vervoerd wordt. 

Economische waarde oudpapierstroom voor het HbR 

De opbrengsten voor het HbR in 2005 uit de oudpapieroverslag was ruim 1,6 miljoen euro. Dit bedrag is het 

zeehavengeld wat het HbR heeft ontvangen voor de overslag van 1,75 miljoen ton oudpapier. Van de totaal 

afgevoerde hoeveelheid tonnen per containers, had oudpapier in 2005 een aandeel van 4%, wat overeenkomt 

met ruim 2% van de totale afgevoerde hoeveelheid tonnen goederenoverslag in de Rotterdamse haven. 

Strategische opties 

Op basis van een analyse van de oudpapierindustrie, -markt , de rol en het belang van de Rotterdamse haven en 

het HbR en op basis van de verwachte trends, zijn vier strategische opties ontworpen om de doorvoer van het 

oudpapier door de Rotterdamse haven en hierdoor de klantentevredenheid van de oudpapierindustrie te 

verbeteren. Deze opties zijn: 

• De beschikbaarheidsoptie: relocalisering van empty depot bij de Delta terminal op de Maasvlakte. 

• De bereikbaarheidsoptie: het, in samenwerking met forwarders en transitobedrijven, verbeteren van het 

gebruik van de achterlandverbindingen en met name de treinverbinding. 

• De mediator optie: door middel van bemiddeling tussen de oudpapierindustrie en de VROM-inspectie, de 

inspecties in de haven transparanter maken. 

• De kostenoptie: in samenwerking met de oudpapierindustrie, een distributiecentrum voor 

oudpapier(containers) opzetten aan de stadskant van de haven. Deze kostenoptie is door de beperkte 

tijd van het onderzoek niet uitgewerkt. 

De eerste drie opties zijn in breder opzicht dan alleen voor oudpapier toepasbaar binnen de Rotterdamse haven. 

De kosten optie is wel geheel gericht op oudpapier en moet los gezien worden van de andere drie opties. 

Implementatie 

Het HbR zal bij de implementatie van de verbeteropties, gesprekken moeten voeren met de klanten uit de 

oudpapierketen. Hierbij zal bepaald moeten worden welke van deze verbeteropties men het beste vindt en wat 

het de klant oplevert. Met die kennis zal het HbR een keus moeten maken naar de meest geschikte optie(s) en 

bepalen wat deze optie(s) zal opleveren voor het HbR. Door het bepalen van de meest geschikte optie zonder 

deze samenwerking, maar door het doen van aannames, bestaat de kans dat de resultaten niet overeenkomen 

met de werkelijkheid en de verkeerde keus gemaakt wordt. 

Conclusies 

Aan de hand van dit afstudeeronderzoek is bepaald dat het zinnig is voor het HbR om in ieder geval tijd te 

investeren in het oudpapiersegment. De haven speelt een belangrijke rol bij de export van oudpapier naar 

Zuidoost-Azië en naar verwachting zal deze export de komende jaren blijven stijgen. Of oudpapierbedrijven en 

hun forwarders kiezen voor de Rotterdamse haven hangt uiteindelijk af van de kosten en service die men bij het 

gebruik van de haven heeft en krijgt. Hierbij speelt de perceptie die de oudpapierbedrijven hebben van de haven 

en het imago van de haven een grote rol. 
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Door dit afstudeeronderzoek is men binnen het HbR, het volume van de doorvoer van oudpapier door de 

Rotterdamse haven en het belang hiervan voor het HbR en de haven gaan inzien. Het inzicht in het 

oudpapiersegment wat hierdoor is gecreëerd en de verbeteropties , geven een goede basis om de doorvoer van 

oudpapier door de Rotterdamse haven te verbeteren of in ieder geval te behouden. 
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Voorwoord 

Deze afstudeerscriptie is de afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het is het resultaat van mijn negen maanden durende afstudeeronderzoek bij het Havenbedrijf 

Rotterdam. De doelstelling van het onderzoek was aan de hand van een marktanalyse, het belang en de rol van 

de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf te bepalen in het oudpapiersegment en hier vanuit aangeven waar de 

aandachtspunten liggen voor het Havenbedrijf Rotterdam om deze rol te behouden of te verbeteren. 

De afgelopen negen maanden zijn voor mij een zeer leerzame periode geweest, onder andere over de oudpapier

en de maritieme wereld en vooral de Rotterdamse haven heb ik veel geleerd. Het project is voor mij dan ook zeer 

inspirerend geweest en heb hierdoor een beter inzicht van de vele kanten van het bedrijfsleven gekregen. 

Graag wil ik alle mensen bedanken die inhoudelijk of op een andere manier hebben geholpen tijdens mijn 

afstuderen. Specifiek wil ik mijn HbR begeleider Wijnand Schonewille bedanken voor zijn waardevolle input en 

vele feedback tijdens het project. Verder wil ik nog mijn TU/e begeleiders Ad de Ron en Fred van Bel bedanken 

voor hun begeleiding. Als ik terug kijk naar dit afstudeeronderzoek dan hoop ik dat het Havenbedrijf Rotterdam en 

de Technische Universiteit Eindhoven even tevreden zijn als ik, zowel qua resultaat als samenwerking. 

Tico Michels 

September 2006 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1. 1 Introductie 

Over de gehele wereld is de interesse in recycling de laatste jaren sterk toegenomen. Bezorgdheid over het 

milieu en afvalmanagement strategieën voor kostenreductie en winstoptimalisatie zijn over het algemeen de 

hoofdredenen voor recycling in Noordwest-Europa. Hierdoor worden door overheden en bedrijven 

recyclingdoelen gesteld. Zo ook door de Europese Unie. 

De Europese Unie wil door middel van nieuwe richtlijnen de afvalberg in Europa verkleinen , ondermeer door het 

gescheiden inzamelen en hergebruik van reststromen1. Oud papier is hier een belangrijke reststroom van en 

onder andere hierdoor zijn de afgelopen jaren de inzamelpercentages van oudpapier in Europa sterk gestegen. 

De papier- en kartonindustrie passen in steeds grotere mate oudpapier als grondstof bij haar productie toe. 

Oudpapier is in verhouding een goedkope, energiezuinige en op veel plaatsen verkrijgbare grondstof. Mede 

hierdoor is er een wereldwijde handel ontstaan in oudpapier. Vooral tussen Zuidoost-Azië, Europa en Noord

Amerika vindt handel in oudpapier plaats. Deze handel is de laatste 10 jaar meer dan verdriedubbeld en is nog 

steeds groeiende. 

Voor de Rotterdamse haven is deze groeiende handel een positieve ontwikkeling. Veel Oudpapier wordt via de 

Rotterdamse haven geëxporteerd naar vooral Zuidoost-Azië en met name China. De vraag naar de grondstof 

oudpapier vanuit Zuidoost-Azië is nog steeds stijgende. Voor de haven van Rotterdam , als internationale 

transporthub is het van belang om te weten hoe de oudpapierhandel zich ontwikkelt en wat de gevolgen hiervan 

zijn voor de haven. In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de doorvoer van 

oudpapier door de Rotterdamse haven. 

1.2 Bedrijfsbeschrijving 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

De Rotterdamse haven, ca. 10.500 hectare groot en bestaande uit water en land, is van grote betekenis voor de 

nationale en regionale economie. De haven is een knooppunt in de internationale goederenstromen en een 

vestigingsplaats voor zowel industrie als voor logistieke dienstverlening. 

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), met ruim 1.200 medewerkers, heeft als doel de Rotterdamse haven te 

versterken. Als beheerder van de haven verhuurt het HbR terreinen aan ondernemers. Jaarlijks bezoeken 

ongeveer 35.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam2. Het Havenbedrijf 

Rotterdam is verantwoordelijk voor het efficiënt, veilig en betrouwbaar afhandelen van al die scheepvaart. Het 

HbR zorgt ook voor de infrastructuur van waterwegen , verkeerswegen , kades en andere voorzieningen voor de 

gebruikers van het havengebied. 

Het HbR is een internationaal opererende dienstverlener. Doelstelling van het HbR is het creëren van een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat, dat alle partijen voordeel biedt. Elk jaar investeert het Havenbedrijf Rotterdam in 

1 Reststromen zijn stromen (grond)stoffen die na productie of consumptie zijn teruggewonnen 
2 Bron: Port Statistics 
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versterking van netwerken, de verbetering van infrastructuur en andere voorzieningen. Hierbij kan men denken 

aan verkeerscontrole systemen voor veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer en aan 

baggerwerkzaamheden om de haven schoon te houden. 

O rganogram Hovenbedriif Rotterdam N.V. 

Oi-ur 
Commerdile 
Zak.., (CCO) 

Tabel 2 Organogram HbR 
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Directie commerciële zaken afdeling marketing & strategie 
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r Projo<~ . , ' t. 

i Moosvlokt~ 2 . ~ 

! >o 
~~~ - - - --

De directie Commerciële Zaken (CZ) ontwikkelt en exploiteert de Rotterdamse haven. Voor het behouden en 

aantrekken van ladingstromen, bedrijven en diensten zet CZ een aaneenschakeling van diensten in. Binnen het 

commerciële proces van het HbR brengt de afdeling Marketing & Strategie3 aan de hand van marktgegevens en 

economische verkenningen kansen en nieuwe concepten voor de Rotterdamse haven in kaart. De afdeling heeft 

een drietal hoofdactiviteiten om haar doelstellingen te bereiken: business intelligence, marketingstrategie en 

beleid en business development. Samenstellen van prognoses, concurrentie analyses & benchmarks en het 

monitoren van markten, marktontwikkelingen en spelers. Het op basis daarvan identificeren van kansrijke niches 

en segmenten vormt een actieve bijdrage aan de vaststelling van te voeren commercieel beleid. Binnen deze 

afdeling heeft het onderzoek plaatsgevonden. 

1.3 Onderzoeksachtergrond 

In het bedrijfsplan van het HbR 2006-2010 worden speerpuntsegmenten en opkomende markten onderscheiden. 

Hiermee maakt men gerichte marktkeuzes ten aanzien van lading en vestigingen op basis van de huidige 

marktpositie en -omvang , de voorspelde marktgroei en de verwachte opbrengst van een marktsegment. 

Recycling wordt geïdentificeerd als 'opkomende markt' . Dit is één van de redenen dat er een nieuwe 

recyclestrategie is geschreven genaamd 'Strategie secundaire grondstoffen4' . In deze strategie worden vijf 

3 Gedurende het onderzoek is door een reorganisatie binnen CZ de afdeling marketing & strategie in deze samenstelling 

opgeheven en zijn de activiteiten ondergebracht bij verschillende andere afdelingen binnen de nieuwe structuur van CZ. 

4 Uit: Strategie Secundaire Grondstoffen 2006-2010, Wijnand Schonewille januari 2006 
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marktsectoren onderscheiden die de meeste waarde voor het Havenbedrijf opleveren. Oudpapier is één van deze 

vijf sectoren. 

De Strategie secundaire grondstoffen is gebaseerd op globaal marktonderzoek. Voor de vijf marktsectoren is dan 

ook aanvullend marktonderzoek noodzakelijk om inzicht te krijgen in zaken als de gewenste segmentbenadering, 

de werking van productieketens binnen een marktsegment, inzicht in bepalende marktspelers en bestaande 

belemmeringen voor doorvoer door de Rotterdamse haven. 

1.4 Verslagstructuur 

De opbouw van dit verslag volgt uit de fasering van het onderzoeksmodel zoals deze in het volgende hoofdstuk 

wordt besproken. In het tweede hoofdstuk wordt het onderzoeksplan besproken zoals deze is toegepast bij dit 

onderzoek. In hoofdstuk drie wordt een beschrijving gegeven van de oudpapierindustrie. Hierbij behoren de 

kenmerken van de oudpapierindustrie en de -keten zoals die van belang is voor de doorvoer van oudpapier door 

de Rotterdamse haven. In hoofdstuk 4 wordt de oudpapiermarkt behandeld. Een beknopte marktanalyse en de 

invloeden op de oudpapierhandel en de doorvoer van oudpapier door de haven worden in dit hoofdstuk 

besproken. Hoofdstuk 3 en 4 vormen de basis voor hoofdstuk 5 waar dieper op de rol , positie en economische 

belang van de Rotterdamse haven en het HbR wordt ingegaan. In hoofdstuk 6 worden de strategische opties voor 

het behouden of verbeteren van de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven beschreven. Als laatste 

worden in hoofdstuk 7 algemene conclusies en aanbevelingen gegeven voor het HbR en wordt in hoofdstuk 8 

afgesloten met een epiloog. 

Het behouden of verbeteren van de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven en het belang en de rol 

van het HbR en de Rotterdamse haven hierbij is veruit de kern van deze afstudeeropdracht. Dit verslag geeft de 

resultaten weer van dit afstudeeronderzoek. 

3 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksplan 

2. 1 Opdracht en vraagstelling 

Doelstelling en opdracht 

Binnen het HbR is het belang van het oudpapiersegment niet onderkend , maar is er tot op heden geen 

uitgebreide analyse naar uitgevoerd. Door zowel veranderende EU-wetgeving en marktomstandigheden, 

verwacht het HbR een groei van de internationale oudpapierhandel. Het is echter onbekend wat de gevolgen van 

de verwachte groei zullen zijn en welke marktbenadering het beste is voor dit marktsegment. Daarnaast is het 

onbekend welke rol het HbR speelt in deze marktsector, wat de omvang voor de Rotterdamse haven is en welke 

inkomsten en groeimogelijkheden er mogelijk zijn voor het HbR vanuit deze marktsector. Hierom is de opdracht 

als volgt gedefinieerd: 

·sepaal of het zinnig is voor het HbR om te investeren in de verdere ontwikkeling van het oudpapiersegment in 

de Rotterdamse haven. Zo ja, hoe moet het havenbedrijf de oudpapiermarkt benaderen en op welke punten moet 

het HbR zich richten? Zo nee, wat moet er dan veranderen om een verdere ontwikkeling zinvol te maken?" 

Afbakening 

Voor het HbR is de oudpapierstroom door de haven van Rotterdam en de activiteiten hieraan gerelateerd van 

belang. Hierom wordt binnen dit onderzoek de oudpapiermarkt beperkt tot het marktaandeel dat bepalend is voor 

de doorvoer van oudpapier door de haven van Rotterdam , alsmede de factoren die hierop van invloed zijn , de 

spelers, actoren en activiteiten die bij deze stroom van belang zijn. Binnen dit onderzoek wordt geen 

concurrentieanalyse gemaakt tussen de Rotterdamse haven en de havens in de Hamburg - La Havre range5. 

Een uitputtende omschrijving van de oudpapiermarkt wordt evenmin gegeven, terwijl slechts globaal wordt 

ingegaan op oudpapierrecycling. Alle onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Een aantal veelbelovende verbeteropties worden genoemd waarbij niet onderzocht is hoe het 

HbR de opties moet uitvoeren want dit is sterk bedrijfsgebonden. 

Centrale vraagstelling 

Uit de hiervoor genoemde opdrachtomschrijving ontstaat de centrale vraagstelling : 

Wat is het belang en de rol van het HbR en de Rotterdamse haven in de oudpapiermarkt en waar liggen de 

aandachtspunten voor het HbR om deze rol van de Rotterdamse haven te behouden of te verbeteren? 

Om de opdracht van het afstudeeronderzoek te beantwoorden is de centrale vraagstelling in 7 deelvragen 

opgesplitst. Deze worden verder in het verslag beantwoord en staan in onderstaande tabel 3. 

5 
De positie en het marktaandeel van de Rotterdamse haven wordt veelal bepaald binnen de Hamburg - La Havre range. Dit 

zijn de havens: Rotterdam , Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Bremen, Duinkerken , Wilhelmshaven, Zeebrugge, 

Zeeland Seaports en Gent 

4 
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Nr. Onderzoeksvraag Hfdst. 

1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de oudpapierindustrie? 3 

2 Wie zijn de spelers en actoren belangrijk voor de doorvoer van oudpapier in de Rotterdamse 3 

haven? 

3 Welke invloeden op de handel in oudpapier zijn van belang voor de Rotterdamse haven? 4 

4 Wat zijn de belangrijkste parameters van de oudpapierindustrie en - markt voor het HbR? 5 

5 Wat is de positie van de Rotterdamse haven bij de doorvoer van oudpapier? 5 

6 Wat is het economische belang van de oudpapierstroom voor HbR? 5 

7 Wat zijn de strategische opties voor het HbR om de oudpapierdoorvoer in de Rotterdamse haven 6 

te behouden of te verbeteren? 

Tabel 3 Onderzoeksvragen 

2.2 Onderzoeksplan 

Het hieronder weergegeven onderzoeksmodel laat de stappen zien die gezet moeten worden om de doelstelling 

van het onderzoek te bereiken. Het model is gebaseerd op de methoden voor het maken van een 

onderzoeksontwerp van Verschuren en Doorewaard (2000). 

Oriëntatie 

Recycling- , 
oudpapierliteratuur 

en databronnen 

Oriënterende 
interviews 

marktspelers en 
actoren 

Interviews HbR 

Diepte 
interviews 

Figuur 2 Onderzoeksmodel 

Analyse Ontwerp 

Verbeterpunten 
kansen en 
barrières 

binnen 
HbR 

Strategie 
opties 
HbR 

Uitvoering Evaluatie 

Eerst wordt een oriënterend beeld gecreëerd van de oudpapierindustrie en de rol van het HbR en de 

Rotterdamse haven hierin (vraag 1 ). Hierna wordt gekeken wie de belangrijkste spelers en actoren zijn voor de 

doorvoer van oudpapier in de Rotterdamse haven en wat hun rol is in de oudpapierketen (vraag 2). Aan de hand 

hiervan wordt geanalyseerd welke invloeden van belang zijn voor de Rotterdamse haven op de handel in 

oudpapier en hoe deze hun uitwerking hebben op de doorvoer van oudpapier (vraag 3). Hiertoe behoort een 

analyse van de (oud)papiermarkt, die de trends en invloeden die van belang zijn voor de Rotterdamse haven 

weergeeft. Het verkregen inzicht moet helpen bepalen wat de belangrijkste parameters zijn van de 
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oudpapierindustrie en -markt voor het HbR (vraag 4). Deze zijn nodig om te bepalen waaraan het ontwerp moet 

voldoen uitgaande van de eisen en wensen van het HbR. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat de positie is 

van de Rotterdamse haven bij de doorvoer van oudpapier (vraag 5) en wat het economische belang is van deze 

stroom voor het HbR (vraag 6). Na een kwalitatieve beoordeling van deze gegevens wordt een ontwerp gemaakt 

van strategische opties. Deze strategische opties moeten het HbR helpen de doorvoer van oudpapier door de 

Rotterdamse haven te begrijpen, behouden of verbeteren (vraag 7). Hierin komt naast het belang van het HbR 

ook de suggestie hoe het HbR deze opties het beste kan uitvoeren. Implementatie en evaluatie maken geen deel 

uit van dit onderzoek. 

2.3 onderzoeksmethodologie 

Binnen dit onderzoek zijn meerdere methoden toegepast om data te verzamelen en deze te valideren. Naast 

vooral kwalitatieve- is ook kwantitatieve gegevensverzameling toegepast. Omdat naast kwalitatieve industrie-, 

markt- en havenanalyse ook de hoeveelhedenanalyse een belangrijke rol speelt om trends en belangen aan te 

geven. 

In het begin van het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd om een overzicht te krijgen van de kenmerken 

en huidige ontwikkelingen van de oudpapierindustrie. Als aanvulling hierop zijn oriënterende interviews met 

marktspelers en actoren gehouden, welke zijn bepaald aan de hand van de literatuurstudie en een interview met 

de brancheorganisatie, Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). Hiernaast is door middel van 

interviews en interne informatie van het HbR een beeld verkregen over de werking van de Rotterdamse haven en 

het HbR. 

Semi-gestructureerde interviews6 zijn hierna gebruikt om de kwalitatieve kenmerken van de doorvoer van 

oudpapier door de haven van Rotterdam te achterhalen. Hiervoor is gesproken met zo veel mogelijk partijen uit 

de oudpapierketen zoals deze wordt besproken in paragraaf 3.5. Er zijn meerdere interviews gehouden om de 

betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. In appendix 2 staat een lijst van de geïnterviewde personen 

tijdens dit onderzoek en wat hun rol is binnen de oudpapierketen of binnen het HbR. Binnen het HbR zijn 

interviews gehouden om het belang van oudpapier voor de Rotterdamse haven en het HbR te achterhalen . 

Hiernaast is gekeken hoe binnen het HbR op dit moment met het oudpapiersegment wordt omgegaan. Om de 

correcte weergave van de interviews te waarborgen hebben de geïnterviewden een samenvatting van het 

interview kunnen controleren. 

Om de strategische opties voor het HbR te waarderen , hebben gesprekken plaatsgevonden met HbR 

medewerkers die zich bezig houden met de desbetreffende onderwerpen. 

Databronnen zijn geraadpleegd om zowel de kwalitatieve- als kwantitatieve gegevens van de oudpapiermarkt te 

achterhalen en te analyseren. Ook voor het berekenen van de economische waarde van de oudpapierstroom 

voor het HbR is naast interviews gebruik gemaakt van databronnen. 

6 
Semi-gestructureerde interviews hebben geen standaard vragenlijst maar een aantal vooraf bepaalde thema's en vragen . In 

appendix 3 is het interviewschema weergegeven. 
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Hoofdstuk 3 De oudpapierindustrie 

3. 1 Introductie 

Nederland heeft een zeer fijnmazig en goed georganiseerd oudpapierinzamelnetwerk. In Nederland vindt er 

scheiding bij de bron7 plaats, dit in tegenstelling tot Duitsland ("Grüne Punkt" systeem) waar ook nascheiding 

plaatsvindt. In Nederland werd in 2005 ruim 2,5 miljoen metrische tonnen (ton)8 ingezameld. 

Nadat het papier en karton is gebruikt komt het voor 77% (in 2005) als reststroom terecht in de oudpapierketen. 

De overige 33% wordt verwerkt als afval. Het is onmogelijk om een recyclingpercentage9 van 100% te krijgen 

omdat bv. tissues, sigarettenvloeitjes en behang etc. niet voor hergebruik in aanmerking komen. De stichting 

Papier Recycling Nederland gaat uit van een maximaal haalbaar recyclingpercentage van 85%. 

Basiskennis van de oudpapierindustrie is noodzakelijk om de oudpapiermarkt en de invloeden hiervan op de 

doorvoer in de Rotterdamse haven te begrijpen. De oudpapierindustrie is een volwassen industrie waar veel 

spelers en actoren een rol in hebben. De complexiteit van de oudpapierketen wordt vergroot doordat 

verschillende spelers meerdere rollen in de keten hebben. Hierdoor zijn de bepaalde activiteiten in de keten niet 

simpel toe te wijzen aan een speler. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het recyclingproces van oudpapier gegeven, waarna de 

belangrijkste aspecten uit de literatuur worden besproken die van belang zijn voor dit onderzoek. Hierna wordt de 

oudpapierketen in Nederland besproken zoals die van belang is voor de doorvoer van oudpapier in Rotterdam. 

3.2 Het recyclingproces van oudpapier 

Nadat het oudpapier is ingezameld wordt het naar een oudpapierbedrijf gebracht waar het gewogen wordt. Hier 

wordt het aanwezige vuil , de papiervreemde bestanddelen zoals metaal , plastics, hout of geplastificeerd en 

verontreinigd papier, eruit gehaald. Vervolgens wordt het oudpapier op kwaliteit gesorteerd. Dit sorteren gebeurt 

veelal machinaal, hiernaast is arbeidskracht nodig om de laatste vervuiling te verwijderen of om het papier op 

kwaliteit te sorteren. 

Nadat het oudpapier uitgesorteerd is wordt het geperst en opgebaald tot maximaal 1200 kilogram, klaar om 

getransporteerd te worden naar papier- en kartonfabrieken in binnen- en buitenland. Na transport per container, 

wordt het oudpapier in de papier- en kartonfabrieken, indien nodig, ontinkt. Daarna wordt het in water opgelost. 

De ontstane pulp van gerecyclede papiervezels wordt ingezet als grondstof voor nieuw papier en karton. 

Het recyclingproces van oudpapier is een closed-loop recyclingproces. Het is een proces waarin de reststroom 

oudpapier wordt gerecycled in het zelfde product. In theorie zou dit proces oneindig herhaald kunnen worden. 

Maar papier en karton bestaan uit vezels. Deze papiervezels worden beschadigd door het recyclingproces. Ze 

1 Bronscheiding wil zeggen dat de ontdoener zorgdraagt voor het gescheiden houden van verschillende materialen, oudpapier 

in dit geval. Nascheiding wordt gedefinieerd als het scheiden in een installatie van componenten uit integraal ingezameld 

huishoudelijk en grof huishoudelijk afval. Belangrijkste doel is het sorteren van stromen die als materiaal of brandstof nuttig 

kunnen worden toegepast. De rest wordt dan alsnog verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie . 

8 Vanaf hier worden in dit verslag de metrische tonnen aangeduid als ton 

9 Definitie recyclingpercentage in appendix 1 
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worden korter en daardoor minder sterk en van lagere kwaliteit. Na gemiddeld 6 keer recyclen is de papiervezel 

niet meer als zodanig inzetbaar. Daarom blijft toevoeging van verse houtvezels en pulp essentieel voor de 

papierproductie. Niettemin kan door het toepassen van de juiste gerecyclede papiervezel, karton of papier 

geproduceerd worden uit 100% gerecycled papier of karton . 

... ... 
~ ®() 
&In dptodude n ' 

Pa pier-karton 

Figuur 3 Papier en karton recyclingproces 

3. 3 Theoretische achtergrond oudpapierindustrie 

Oudpapier is een secundaire grondstof; grondstoffen die zijn teruggewonnen na productie of consumptie 

(Beukering, 2001). Hier is veel onderzoek naar gedaan binnen zowel de oudpapierindustrie als de literatuur. Er 

wordt gebruik gemaakt van recycling- en toepassingspercentages10 , maar doordat niet elke onderzoeker dezelfde 

berekeningsmethode gebruikt, ontstaan verschillende percentages wat voor verwarring kan zorgen. Veel 

onderzoek is gedaan naar de redenen voor oudpapierhandel tussen bepaalde landen en verschillen van 

recycling- en toepassingspecentages tussen landen. Niet alle onderzoekers zijn het altijd met elkaar eens maar 

dat is voor dit onderzoek niet van belang. 

Hier is van belang dat overeenstemming bestaat in de literatuur over de redenen voor oudpapierrecycling, het 

belang van het onderscheid in oudpapiersoorten en de lange en korte termijn indicatoren voor marktanalyse. 

• Redenen voor oudpapierrecycling 

De eerste reden die gegeven wordt voor oudpapierrecycling is de be/eidsreden. Oudpapier vormt een 

groot volume van de totale afvalstroom en oudpapierrecycling kan gezien worden als afvalmanagement 

strategie waardoor de afvalstroom kleiner wordt. (Berglund en Söderholm, 2003). Maar ook de 

verhoogde bezorgdheid van mensen en overheden voor gezondheids- en milieu-invloeden van 

afvalverwijdering, en een algemeen besef dat grondstoffen door recycling behouden blijven (Di Vita , 

1997). 

Hiernaast wordt de economische reden gegeven. Oudpapier is relatief gezien een goedkope grondstof 

voor de productie van nieuw papier en karton, dit komt onder andere door het lagere energieverbruik bij 

de inzet van oudpapier dan bij het gebruik van houtpulp (Berglund en Söderholm, 2003). Deze laatste 

reden is volgens Berglund en Söderholm dan ook de belangrijkste reden voor oudpapiertoepassing bij 

de papierindustrie; de grondstof is goedkoop en op veel plaatsen verkrijgbaar. 

10 
In appendix 1 staan definities van inzameling-, recycling- en toepassingspercentages in de oudpapierindustrie 
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• Onderscheid oudpapiersoorten 

Belangrijk voor oudpapierrecycling is het kwaliteitsonderscheid van oudpapiersoorten (zie volgende 

paragraaf) . Verschillende soorten reageren namelijk verschillend op marktveranderingen en 

prijsontwikkelingen en worden in verschillende productieprocessen toegepast. Ook het aanbod van 

oudpapier verschilt per soort omdat dit afhankelijk is van soortafhankelijke consumptie en 

inzamelsystemen (Huttunen en Pirttila, 1998). 

• Lange- en korte-termijnindicatoren voor marktveranderingen 

Volgens Huttunen en Pirttila (1998) is het bij een marktanalyse belangrijk onderscheid te maken tussen 

indicatoren op lange en op korte termijn. Dit omdat deze een verschillend beeld kunnen geven van de 

marktontwikkelingen. 

Bij marktanalyse op de korte termijn moet gekeken worden naar de voorraden (oud}papier bij 

papierfabrieken en oudpapierbedrijven , prijsverschillen tussen de lokale en externe markten en 

vervangingen van oudpapier als houtpulp of andere oudpapiersoorten. Ook de volumes ingezameld 

oudpapier vormen een goede indicator van korte termijn marktveranderingen. Deze analyse is echter 

voor dit onderzoek niet van belang. 

Voor de lange termijn moet gekeken worden naar de papier- en kartonconsumptie, trends in 

oudpapiertoepassingen en -inzameling, trends in internationale oudpapierhandel en 

capaciteitsvergrotingen. Maar ook energieprijzen en ontwikkelingen in wet en regelgeving zijn belangrijke 

indicatoren voor de lange termijn . Voor dit onderzoek is gekeken naar de lange termijn omdat deze 

indicatoren het beste het belang voor de Rotterdamse haven weergeven. Dit omdat bij de uiteindelijke 

verbeteropties gekeken wordt naar de lange termijn ontwikkelingen (zie verder hoofdstuk 6). 

3.4 De kwaliteit van oudpapier 

De recyclemarkt wordt nog door velen beschouwd als afvalmarkt, maar de (oud}papierindustrie wil van dit imago 

af. Waar oudpapier 10 jaar geleden nog als afvalproduct werd aangeduid, ''waste-paper'', wordt het nu veelal 

betiteld als een grondstof, "recovered-paper". Het recyclingproces van de papiervezel kan niet oneindig worden 

toegepast en dat is terug te zien in de verschillende kwaliteiten oudpapier. Voor de (oud)papierindustrie is de 

kwaliteit van oudpapier erg belangrijk. De papierfabrieken stellen aan deze grondstof steeds hogere 

kwaliteitseisen . Door de recepturen van papier- en kartonproductie aan te passen aan het beschikbare aanbod 

van oudpapier, stelt de papier- en kartonindustrie zich in op het verschillende aanbod van kwaliteiten oudpapier. 

Hoe hoger de kwaliteit van het oudpapier hoe meer de (oud)papierindustrie wil betalen voor dit oudpapier. 

Als er gesproken wordt over de 'kwaliteit' van het oudpapier kan men het over twee verschillende zaken hebben: 

de soort oudpapier of de hoeveelheid verontreiniging in het oudpapier, waarbij ook het vochtgehalte een rol 

speelt. 

Oud papiersoorten 

Om het handelen in oudpapier eenduidiger te maken is er een standaardsoortenlijst11 opgesteld waarin meer dan 

50 soorten oudpapier staan omschreven. Deze soorten oudpapier en karton zijn in 5 hoofdsoorten ondergebracht: 

1. ondersoorten; karton, bont, tijdschriften en kranten (ontinktingspapier) 

2. middensoorten; houthoudend 

3. betere soorten; houtvrij 

11 Standaardsoorten lijst is in 1999 opgesteld door de Europese brancheorganisatie voor de papier- en kartonindustrie (CEPI) en 

de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie (ERPA). In appendix 11 is deze lijst weergegeven . 
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4. krafthoudende12 soorten 

5. bijzondere soorten (zoals oudpapier gemengd en drankenverpakkingen) 

De vraag naar oudpapier vanuit de papier- en kartonindustrie betreft vooral de ondersoorten. Dit zijn veelal 

papiersoorten gemaakt van gerecyclede vezels. Deze vezels zijn uitermate geschikt als grondstof voor de 

verpakkingspapierproductie. Hier wordt in paragraaf 4.2 nog verder op ingegaan. Verschillende hoeveelheden 

oudpapier worden toegepast bij de productie van nieuw papier en karton. Dit hangt van de te produceren soort 

papier en karton af. De hoogste toepassingspercentages zijn terug te vinden bij krantenpapier, tissue en 

verschillende kwaliteiten verpakkingskarton , terwijl normaal gesproken de laagste toepassingspercentages terug 

zijn te vinden in print- en schrijfpapier. 

Bij de productie van papier op basis van houtpulp, zijn houtvezels nodig. De papierproducenten gebruiken hiervoor 

houtsnippers van dunningshout uit bossen en zagerijresten. Het hout kan gemalen (mechanisch proces) en gekookt worden 

(chemisch proces) . Bij malen wordt bijna alles van het hout gebruikt (96-99%), maar papier dat op deze manier wordt gemaakt 

is niet zo sterk en vergeelt nogal snel. Dit wordt houthoudend papier genoemd. Bij de kookmethode, het chemische proces, blijft 

maar een deel van het hout over (45%). Het hout wordt onder toevoeging van chemicaliën gekookt. De bindstof die de vezels bij 

elkaar houdt - lignine genaamd - wordt daardoor praktisch geheel opgelost. Het product is cellulose, dat in dikke witte platen 

wordt gesneden. Hier maken de papierproducenten, na de cellulosevellen te hebben opgelost in water, het zogenaamde 

houtvrije papier van (dus zonder lignine) , dat zeer sterk en wit is. Uit dit proces ontstaan ook twee restproducten : black liquor en 

!all oil. Black liquor is de combinatie van de lignine en het water met de chemicaliën die zijn toegepast bij de extractie en wordt 

toegepast als duurzame energiebron. Tall oil is een vloeistof wat is afgescheiden uit de black liquor en dat na meermalige 

bewerking gebruikt kan worden bij de productie van bijvoorbeeld zeep en smeermiddelen, maar ook als energiebron. 

Verontreiniging 

In de standaardsoortenlijst is ook opgenomen hoeveel verontreiniging bij het oudpapier mag zitten. Hieronder 

verstaat men zowel de papiervreemde bestanddelen als het papier en karton dat schadelijk is voor de productie 

van nieuw papier. Doordat in verschillende landen afwijkende inzamelmethoden worden toegepast verschilt de 

kwaliteit van het oudpapier. Over het algemeen is het oudpapier uit Nederland, België en Duitsland van hoge 

kwaliteit. De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) geeft een keurmerk uit aan oudpapierbedrijven 

die de kwaliteit van het oudpapier waarborgen zodat fabrieken en handelaren hierop kunnen selecteren. 

Vochtgehalte 

Het vochtgehalte in oudpapier mag niet hoger zijn dan een bepaald vochtigheidspercentage. Bij een hoger 

vochtgehalte mag het gerelateerde extra gewicht worden afgetrokken van het totale gewicht. Door het oudpapier 

binnen op te slaan wordt dit probleem vermeden, maar dit is niet altijd mogelijk. Doordat oudpapier in geperste 

balen buiten wordt opgeslagen wordt alleen de buitenkant van de buitenste balen vochtig en dit is volgens de 

oudpapierbedrijven een minder groot probleem. 

12 Kraflhoudende soorten zijn zeer sterke soorten papier en karton gemaakt van kraflpulp. Een zeer hoogwaardige kwaliteit 

houtpulp, die met behulp van een chemisch proces is geproduceerd. 
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3. 5 De oud papierketen in Nederland 

Nederland heeft een uniek inzamelnetwerk waardoor het oudpapier van hoge kwaliteit is en gewild is door het 

buitenland. Oudpapierinzameling in Nederland verschilt van veel andere landen, omdat alleen scheiding aan de 

bron plaatsvindt en geen nascheiding van oudpapier uit afval. 

Met de oudpapierketen wordt bedoeld , de weg die het oudpapier aflegt van de ontdoener tot aan de 

papierfabriek. Om de keten overzichtelijk te houden wordt in dit hoofdstuk geen onderscheid gemaakt tussen 

papier en karton. Deze twee soorten worden benoemd onder de naam oudpapier. Het stroomschema van de 

oudpapierketen is hieronder vereenvoudigd weergegeven. 

Gemeenten 

....................... , 
: ..... ........................... · 

,. 

+ = oudpapierstroom 

···► = informatiestroom 

··················~ 

Transitobedrijven o 

r··························· .. ················ .. ··········1·······7 

t:::::::::: .. :::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::1··· ······························· ...................................................... , ......... , 

Figuur 4 Oudpapierketen stroomschema 

Spelers en actoren 

De oudpapierketen wordt onderscheiden in inzameling, verwerking , vermarkten en transport van oudpapier. Bij 

deze activiteiten zijn de gemeenten, KWDl-sector (kantoren , winkels, diensten en industrie-sector) , inzamelaars , 

oudpapierbedrijven , transitobedrijven , forwarders , vervoerders, rederijen en (inter)nationale papierfabrieken 

betrokken als spelers in deze markt. Huishoudens en overheidsinstellingen zijn actoren in de keten . Waarbij de 

spelers economische belangen in de markt hebben en de actoren dit over het algemeen niet hebben. Ook zorgen 

actoren voor wet- en regelgeving , financiering en controles. De marges op oudpapier zijn op dit moment miniem 

(3-5 euro per ton op een oudpapierprijs van 100 euro/ton) , waardoor efficiëntie en kostenbesparing belangrijke 

aandachtspunten bij de spelers zijn. De oudpapierketen houdt niet op bij de landsgrenzen en import en export 

van oudpapier is een belangrijke factor. Vaak hebben spelers in de oudpapierketen meerdere rollen waardoor de 

complexiteit van de keten hoog is. 
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Ontdoeners 
De ontdoeners van oudpapier zijn de huishoudens en de KWDl-sector. Binnen de inzameling van oudpapier 

wordt tussen deze twee sectoren een onderscheid gemaakt. Dit onderscheid komt doordat de sectoren andere 

verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben. Zo moet de KWDl-sector van de overheid een minimaal 

hergebruikpercentage behalen voor oudpapier. Hiervoor is deze sector zelf verantwoordelijk. Door het nieuwe 

Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton13 ligt de verantwoordelijkheid voor het behalen van 

hergebruikpercentages bij de producent (producentenverantwoordelijkheid)14. Voor huishoudens en de KWDl 

sector gelden ook verschillende financiële belangen. Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen deze 

twee sectoren. 

Huishoudens 

De gemeenten15 zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het oudpapier bij de huishoudens. Per ton 

ingezameld oudpapier ontvangt de gemeente een vergoeding van oudpapierbedrijven. Tegenwoordig zien 

gemeenten steeds meer in dat oudpapier geld oplevert en men maakt dan ook steeds betere afspraken met 

oudpapierbedrijven. Voor de inzameling hebben gemeenten een eigen inzamelnetwerk (via bv. scholen of 

verenigingen) of men besteedt dit uit aan oudpapierbedrijven. De methodes die de oudpapierbedrijven gebruiken 

voor het inzamelen van oudpapier verschillen . Van huis-aan-huis inzameling tot inzamelpunten binnen de 

gemeenten en met of zonder hulp van verenigingen. Het oudpapier wordt door huishoudens ongescheiden 

ingeleverd. Dat wil zeggen dat men geen onderscheid maakt tussen papier en karton en ook niet tussen de 

verschillende soorten oudpapier. 

Een trend in Nederland is dat gemeenten zich meer gaan clusteren en gezamenlijk zowel oudpapier aanbieden 

als aanbestedingen voor de inzameling uitschrijven. Degene die voor de gemeente aan de beste voorwaarden 

voldoet (euro/ton, percentage geaccepteerde vervuiling) haalt het contract binnen. Men ziet dat deze contracten 

in toenemende mate door de grotere oudpapierbedrijven worden binnengehaald omdat deze in staat zijn meer te 

bieden dan de kleinere traditionele oudpapierbedrijven. Grotere oudpapierbedrijven werken in grote volumes 

waardoor men, met de lage marges op oudpapier, beter de kosten kan dekken. 

Een derde van de gemeenten in Nederland gebruikt de DIFTAR-methode voor het inzamelen van oudpapier bij 

huishoudens. In dat geval moeten huishoudens betalen per kilogram restafval en dat bedrag kan verminderd 

worden door het oudpapier zelf te scheiden waardoor men minder kilo 's restafval heeft. In deze gemeenten heeft 

het oudpapier voor de huishoudens een financiële waarde. Oudpapierbedrijven zijn niet blij met deze ontwikkeling 

omdat dan wel meer oudpapier gescheiden wordt ingezameld maar tegelijkertijd een groter gedeelte van het 

ingezamelde oudpapier onbruikbaar is door de hogere vervuilingsgraad. 

KWDl-sector 

Hier maken oudpapierbedrijven rechtstreeks contractafspraken met bedrijven uit de sector voor het inzamelen 

van hun oudpapier. Oudpapier kan in dit geval dus een bron van inkomsten zijn of vermindering van de kosten 

met zich meebrengen voor KWDl-bedrijven. 

13 Zie appendix 6 wetgeving met betrekking tot oudpapier; besluit beheer verpakkingen en papier en karton 

14 Onder producenten wordt verstaan de eerste ontvangers en gebruikers , producenten en importeurs, van nieuw papier en 

karton in Nederland. 

15 Voor gemeenten is de VAOP opgericht; een coöperatieve vereniging met als doel Nederlandse gemeenten te ondersteunen 

bij het inzamelen , verwijderen en verwerken van recyclebare afvalstromen. De VAOP is niet verplicht, gemeenten kunnen ook 

individueel contracten afsluiten met de afvalinzamelaar. 
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De manier waarop oudpapier wordt ingezameld hangt af van de hoeveelheid oudpapier die bij een bedrijf 

vrijkomt. Wel moet een bedrijf h~ar oudpapier op soort scheiden. Doordat oudpapier al gescheiden wordt 

ingezameld is het verwerken hiervan gemakkelijker voor de oudpapierbedrijven. 

Een gedeelte van het ingezamelde oudpapier bij de kwdi-sector valt onder het confidentiële papier (archief- en 

datavernietiging) en wordt versnipperd. De papiersnippers gaan naar de tissue-industrie (4% Nederlandse 

papierproductie) omdat deze industrie oudpapier wil van hoogwaardige kwaliteit. Het confidentiële papier is over 

het algemeen nieuw print- en schrijfpapier wat bestaat uit lange sterke papiervezels, nodig voor sterk 

tissuepapier. 

Het verwerken van oudpapier gebeurt bij de oudpapierbedrijven zoals in paragraaf 3.2 wordt besproken. 

Oud papierbedrijven 

Oudpapierbedrijven verzorgen de inzameling , verwerking en het vermarkten van oudpapier. Deze 

oudpapierbedrijven zijn op te delen in drie hoofdgroepen: 

1. de traditionele, zelfstandige oudpapierbedrijven 

2. de afvalmanagementbedrijven 

3. aan papierfabrieken gelieerde oudpapierbedrijven 

Er is geen echte marktleider aan te wijzen. Wel bestaan er binnen deze drie hoofdgroepen verschillen in grootte 

en verwerkingscapaciteit. Ook richten de traditionele oudpapierbedrijven zich steeds meer op care-business 

activiteiten als het verwerken en vermarkten van oudpapier. Men besteedt het inzamelen en transport steeds 

meer uit aan de afvalmanagementbedrijven omdat deze de 'wielen' al hebben. De afvalmanagementbedrijven 

willen hun klanten een completer pakket van afvalverwerking aanbieden. Hierom richten deze bedrijven zich ook 

steeds meer op oudpapier en krijgen ze een steeds grotere rol bij oudpapierinzameling en -verwerking. 

De aan een papierfabriek gelieerde oudpapierbedrijven moeten er mede voor zorgen dat hun papierfabrieken een 

constante stroom van de juiste kwaliteit oudpapier ter beschikking hebben. Het maakt voor deze bedrijven minder 

uit dat er verlies wordt geleden op de oudpapierafdeling , bijvoorbeeld door het hoger bieden bij een tendering 

voor oudpapier bij een gemeente. Uiteindelijk kan de productiekostprijs in de papierfabriek dit verlies 

compenseren. De leveringszekerheid is belangrijker dan de kosten van het oudpapier. Omdat deze bedrijven 

vaker meer oudpapier tot hun beschikking hebben dan nodig houden zij zich ook bezig met het vermarkten van 

oudpapier. 

Transitobedrijven 

Dit zijn in- en verkopers van oudpapier die het oudpapier niet zelf in handen krijgen . Transitobedrijven kopen 

oudpapier in bij oudpapierbedrijven voor de papierfabrieken en zorgen voor de logistiek naar de papierfabrieken. 

Hierin zijn zowel onafhankelijke als afhankelijk bedrijven te onderscheiden. Het verschil hierin is dat de 

afhankelijke transitobedrijven uitsluitend oudpapier inkopen voor de eigen papierfabrieken. Onafhankelijke 

bedrijven hebben als nadeel dat de relaties met de papierfabrieken goed onderhouden moeten blijven om aan 

hun afzet te voldoen , maar als voordeel niet afhankelijk te zijn van slechts één afnemer. 

De logistiek van het oudpapier speelt voor deze bedrijven een belangrijke rol. Omdat de marges op oudpapier 

laag zijn probeert men om deze logistiek zo efficiënt mogelijk te verzorgen. De meeste bedrijven besteden dan 

ook een aantal van deze logistieke activiteiten (overzees transport) uit aan forwarders. 
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Forwarder/expediteur1e 

Een groot deel van het oudpapier vanuit Nederland wordt getransporteerd naar Azië. Voor dit overzeese transport 

worden door de oudpapier- en transitobedrijven forwarders ingeschakeld. Deze zorgen ervoor dat het oudpapier 

via de meest optimale route naar de plaats van bestemming wordt getransporteerd. Dit gebeurt door na te gaan 

welke rederijen de gevraagde bestemming aandoen, wanneer en waarvandaan de eerstvolgende afvaart is en 

wat de totale vaartijd bedraagt. Ook maakt de forwarder of expediteur de Bill of Lading (Bol)17 op , het 

vervoersdocument van de zeevrachtindustrie. Hiernaast zorgt de forwarder voor het voortransport, het transport 

van het oudpapierbedrijf naar de terminal in de haven. 

De expediteur/forwarder bekleedt een min of meer onafhankelijke positie ten opzichte van de rederijen. Hij maakt 

zijn marge op de commissie van de zeevrachtkosten en een vergoeding voor de afhandeling en bemoeienissen 

ten behoeve van de oudpapierbedrijven. 

Bij voldoende exportvolume oudpapier naar Azië en vaste afnemers, kan het efficiënter en goedkoper zijn voor 

een oudpapier- of transitobedrijf om het forwarden niet uit te besteden en in eigen huis uit te voeren. 

Rederijen 

De rederij zorgt uiteindelijk voor het overzeese transport van oudpapier. Oudpapier wordt in 40 ft High Cube 

containers à gemiddeld 25 ton vervoerd. Deze relatief zwaar beladen containers zijn van invloed op de belading 

van de containerschepen. 

Containers komen tegen een hogere prijs (gemiddeld 2 tot 3 keer zo hoog) van Zuidoost-Azië naar Europa gevuld 

met producten voor de Europese markt. Deze containers moeten weer retour naar Zuidoost-Azië om daar weer 

gevuld te worden . Omdat er onvoldoende producten zijn om de containers naar Zuidoost Azië te vullen , is er een 

overschot aan lege containers in Europa. Dit staat bekend als 'container imbalance'. Oudpapier is een manier om 

deze containers toch gevuld terug te krijgen. Maar omdat de waarde van en de marges op oudpapier laag zijn , 

hanteren de rederijen speciale oudpapiertarieven18. Toch willen niet alle rederijen het oudpapier. Ze zijn op te 

delen in drie groepen: 

1. geen oudpapier 

2. per keer bekijken of het financieel aantrekkelijk is 

3. altijd oudpapier 

Deze keuze wordt beïnvloed doordat een rederij de container gemiddeld 4 weken langer kwijt is bij het vervoer 

van oudpapier, dan indien deze dat niet doet. Containers zijn eigendom van de rederijen. In deze tijd kan de 

container niet voor andere doeleinden gebruikt worden die meer opleveren voor de rederij , zoals vracht van Azië 

naar Europa. Hiernaast is de rederij vaak onbekend met de markt waar de container terecht komt en kan de 

container beschadigd of vervuild terugkomen wat extra kosten met zich meebrengt. 

16 Verder in dit verslag worden de forwarder en expediteur benoemd onder de naam forwarder. 

17 Bol is een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen 

teneinde deze te vervoeren (over zee) naar een aangewezen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen 

persoon of diens order en waarin staat aangegeven onder welke voorwaarden de uitlevering zal geschieden. De Bill of Lading 

moet ondertekend zijn door de scheepvaartmaatschappij of haar agent. 

18 In appendix 10 is de opbouw van de zeevrachttarieven beschreven. 
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Papierfabrikanten 

Oudpapier is een steeds belangrijker wordende grondstof voor de papier- en kartonindustrie , 76% van de 

grondstoffen bij de Nederlandse papierindustrie bestond in 2005 uit oudpapier19. Deze industrie is op te delen in 

drie belangrijke groepen: 

1. verpakkingsindustrie 

2. grafische-industrie 

3. tissue-industrie 

Het oudpapier wordt door de papierfabrieken ingekocht bij de oudpapierbedrijven waarna het vooral per 

vrachtwagen, maar ook per binnenvaart en trein , wordt getransporteerd naar de papierfabrieken. De balen 

oudpapier worden gecontaineriseerd vervoerd of het oudpapier wordt los in de vrachtwagen samengeperst. 

Voor het inkopen van oudpapier kunnen de papierfabrieken zelfstandige inkooporganisaties en 

oudpapierbedrijven hebben, welke concurreren met de onafhankelijke oudpapierbedrijven. Het inkopen van 

oudpapier houdt niet op bij de grens. Papierfabrieken kopen oudpapier van oudpapierbedrijven binnen een straal 

van gemiddeld 300 kilometer om de fabriek. Vooral voor de verpakkingsindustrie is oudpapier de belangrijkste 

grondstof. Er zijn al fabrieken die op basis van 100% oudpapier werken. 

Vervoerders 

Naast de rederijen zijn meer vervoerders in de oudpapierketen actief. Per truck, trein of binnenvaart worden de 

oudpapiercontainers vervoerd. Het transport is een erg belangrijke schakel in de oudpapierketen en het laag 

houden van de transportkosten is dan ook een van de belangrijkste aspecten hierin. 

Het transport gebeurt vooral per truck en heeft als voordeel dat het snel is, relatief goedkoop en locaties zijn goed 

bereikbaar per truck. Het vervoer per binnenvaart (barge) of trein is afhankelijk van de bereikbaarheid van 

binnenlandse terminals of aansluiting op het spoornetwerk. Dit vervoer is langzamer en heeft over het algemeen 

een extra handeling nodig , van oudpapierbedrijf naar binnenvaartterminal of spoorverbinding. Maar over langere 

afstanden als van Oost-Nederland naar Rotterdam wordt dit wel weer rendabel. 

Actoren 

Actoren zijn geen onderdeel van de oudpapierrecycleketen , maar leveren services, financiering , bepalen 

wetgeving of voeren inspecties uit in de recycleketen. Belangrijke actoren zijn VROM-inspectie, douane, 

wetgevende overheden. In de haven vinden ook controles plaats. Voor oudpapier gebeurt dit door douane in 

samenwerking met de VROM-inspectie. Alleen als er douanecontrole plaatsvindt, kan de container voortijdig 

opengemaakt worden anders gebeurt dit pas weer bij de papierfabriek. Hier wordt in hoofdstuk 5 nog verder op in 

gegaan. 

3.6 Conclusie; van invloed voor de Rotterdamse haven 

Veel spelers en actoren zijn betrokken bij de oudpapierindustrie, maar niet alle spelers en actoren zijn van even 

groot belang voor de Rotterdamse haven en het HbR. Voor de Rotterdamse haven zijn allereerst de forwarders 

van groot belang , omdat deze over het algemeen bepalen via welke haven het oudpapier geëxporteerd wordt en 

als eerste de positieve en negatieve punten van de haven zien. Hiernaast zijn de transito- en oudpapierbedrijven 

van groot belang. Dit omdat deze bedrijven bepalen waar het oudpapier vandaan komt en waar het afgezet moet 

worden. Hiernaast is bepalend hoeveel kosten de oudpapierbedrijven kunnen maken voor het exporteren via de 

19 Bron : Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) 
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haven. Rederijen zijn over het algemeen al belangrijk voor een haven en ook voor oudpapier. Uiteindelijk bepalen 

de rederijen zelf wat de keuze is betreft het transporteren van oudpapier en de bijbehorende tarieven hiervan. 

Ook is het belangrijk dat de schepen vanaf de Rotterdamse haven blijven varen naar voor de oudpapierindustrie 

juiste bestemmingen. Hiernaast hebben de rederijen veel invloed op de uitgifte van lege containers en kosten en 

beschikbare tijd op de terminals. Als laatste is voor de Rotterdamse haven de douane en VROM-inspectie van 

groot belang. Het uitvoeren van de inspectie bij oudpapiercontainers is mede bepalend voor de keuze van de 

haven (zie paragraaf 4.5). 

De inzameling van oudpapier en dus de ontdoeners zijn voor de haven van Rotterdam van minder belang omdat 

er geen verwerking van oudpapier in de haven plaatsvindt. Wel is dit van belang voor het bepalen van trends en 

mogelijke wijzigingen in ladingsamenstelling. Hierop kan het HbR dan ook geen invloed uitoefenen. De 

vervoerders hebben in de oudpapierketen een uitvoerende functie en bepalen niet de keuze van de haven, dus 

ook van minder belang voor de Rotterdamse haven, al is de ontwikkeling in deze sector wel belangrijk voor de 

achterlandverbindingen naar en in de haven. De papierfabrieken in Nederland zijn op dit moment nog niet van 

belang voor doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven, wat vooral door de ligging van de fabrieken in 

Nederland komt. Maar als deze fabrieken gaan besluiten om veel oudpapier te gaan importeren via de haven van 

Rotterdam , vergroot het belang voor de haven. 

Speler/actor Functie, link Belang Rotterdam Bepalen trends 

Ontdoeners Inzameling Minimaal Gemiddeld 

Oudpapierbedrijven Afzet, kosten Groot Groot 

Forwarder Logistiek, plannen Zeer groot Minimaal 

Transitobedrijven Afzet , kosten Groot Minimaal 

Rederijen Wel of geen oudpapier, Zeer groot Minimaal 

tarieven 

Papierfabrikanten Productie, inkoop Gemiddeld Groot 

Vervoerders Transport Gemiddeld Minimaal 

Actoren Inspectie, wetgeving Groot Groot 

Tabel 4 Belang2° spelers en actoren uit oudpapierketen voor de Rotterdamse haven 

20 De schaalverdeling van het belang Rotterdam en de trendbepaling is van onderlinge verhouding tussen de spelers en 

actoren . 
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Hoofdstuk 4 De oudpapiermarkt 

4. 1 Introductie 

Oudpapier is een wereldwijd verhandelde grondstof. Het handelsvolume tussen landen is de laatste jaren sterk 

toegenomen , van 25 miljoen ton in 2000 tot 40 miljoen ton in 2005. Vooral de vraag vanuit Azië en met name 

China is de laatste 3 jaar met meer dan 150% toegenomen en deze vraag is nog steeds stijgende. De 

oudpapiermarkt is een specifieke grondstoffenmarkt die aan veel invloeden onderhevig is. Er is verschil tussen 

korte termijn en lange termijn trends en verschillende soorten oudpapier reageren verschillend op allerlei 

invloeden. 

In dit hoofdstuk komt een beknopte marktanalyse aan de orde. Welke trends , invloeden en afhankelijkheden 

spelen een rol in de oudpapiermarkt. Hiernaast worden de invloeden op de handel in oudpapier en de 

havenkeuze voor het oudpapiertransport besproken. 

4.2 Papier- en kartonproductie; marktvraag 

De wereldwijde oudpapiermarkt is op te delen in drie belangrijke regio's: Europa, Noord-Amerika en Azië. Tussen 

deze regio 's vindt 98%21 van de wereldwijde handel in oudpapier plaats. 95% Van de totale wereldwijd 

ingezamelde hoeveelheid oudpapier wordt hier ingezameld. 

De vraag naar Nederlands oudpapier komt voor 99%22 uit Europa en Azië. Hierom beperkt dit rapport zich tot de 

papier- en kartonproductie in Nederland, Europa en Azië. Noord-Amerika kan voldoen met haar eigen inzameling 

en heeft daarnaast nog een hoge export van oudpapier naar Azië. De vraag vanuit Europa naar Nederlands 

oudpapier komt voor 90% uit Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Het transport hiervan gebeurt vooral per truck 

en is hierom op dit moment geen richtpunt voor de Rotterdamse haven. 

Nederland 

In Nederland zijn momenteel 26 papierfabrieken. De papierproductie bestaat voor 56 % uit verpakkingspapier, 

40% uit grafisch papier en 4% uit huishoudelijk en sanitair papier. Deze papierfabrieken liggen vooral in het 

oosten en zuiden van Nederland. 

De afzet van de Nederlandse papier- en kartonindustrie is volgens de VNP de laatste 15 jaar met 21 % gestegen 

en heeft in 2005 een waarde van 3,47 miljoen ton , wat maar een lichte stijging (0,3%) is met het jaar ervoor. Het 

grootste gedeelte hiervan (2 miljoen ton) bestaat uit verpakkingspapieren. Van deze afzet wordt 70% 

geëxporteerd, waarvan 90% binnen Europa blijft. De import van oudpapier (2 ,8 miljoen ton in 2005) komt voor 

85% uit Duitsland, België en Engeland. Papierfabrieken kopen oudpapier in , in een straal van gemiddeld 300 km 

om de fabriek. Hier spelen de transportkosten een grote rol om te bepalen of het nog rendabel is om het 

oudpapier van een bepaalde afstand van de papierfabriek in te kopen. 

De Nederlandse papier- en kartonindustrie streeft naar een lager energiegebruik23 omdat de kosten van het 

energieverbruik de marges in deze sector onder druk zetten. Hiervoor is deze sector een energietransitie 

21 Bron Food and Agricultural Organisation of the United Nations Statistics Division FAOSTAT 

22 Bron CBS 

23 De Nederlandse papierindustrie is eind 2004 gestart met een ambitieus innovatietraject: de Energietransitie Papierketen . Het 

doel is een halvering van het energieverbruik per eindproduct in het jaar 2020 
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begonnen om het energiegebruik te reduceren. Ook worden investeringen gedaan om de productiviteit en de 

efficiency te vergroten. Dit zal nodig zijn om de concurrentie aan te kunnen met andere landen. 

Bij de Nederlandse papierproductie is 75% van de grondstof oudpapier en 25% houtvezel. Dit hoge percentage 

oudpapier komt mede door het grote aandeel verpakkingspapieren wat in Nederland geproduceerd wordt. Deze 

gebruiken veelal voor 100% oudpapier als grondstof. Dit is mogelijk doordat men de geschikte kwaliteiten 

oudpapier selecteert als grondstof waardoor geen aanvullende nieuwe vezels nodig zijn. De Nederlandse 

papierindustrie gebruikte in 2005 2,5 miljoen ton oudpapier. 

Europa 

In tegenstelling tot Nederland bestaat de papierindustrie in Europa vooral uit grafische industrie. Deze is voor 

50% verantwoordelijk voor de afzet tegen 40% verpakkingsindustrie. Net zoals de papierindustrie in Nederland 

heeft de gehele Europese papierindustrie te maken met stijgende energiekosten. Voor een energie intensieve 

sector als de papierindustrie is dit een belangrijk aandachtspunt waardoor men in heel Europa bezig is de 

efficiency te verhogen. Dit betekent ook dat fabrieken moeten sluiten, maar door stijgende efficiency heeft dit nog 

niet geleid tot dalende afzet. Naast stijgende energiekosten zijn ook de logistieke kosten een belangrijk 

aandachtspunt geworden. Dit heeft ook zijn doorwerking bij de inkoop van oudpapier, want deze kan hierdoor niet 

van oneindig ver gehaald worden. De Europese papierindustrie stimuleert het recyclen van oudpapier en doet er 

alles aan om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Hierom gaat men zich steeds meer bemoeien met de 

gehele oudpapierketen en neemt het gebruik van oudpapier in Europa nog steeds toe. 

Oudpapiertoepassing Europese papierindustrie 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Figuur 5 Trend oudpapiergebruik Europese papierindustrie. Bron CEPI 

Azië 

De vraag naar Nederlands oudpapier vanuit Azië is de laatste 5 jaar met 120% toegenomen. Bijna 50% van de 

export vanuit Nederland gaat overzees naar Zuidoost-Azië. Dit komt volgens Bertolini (2003) vooral door de 

sterke groei van de consumptie en productie in Azië en minder door de lagere arbeidskosten. Ook al zouden de 

eigen inzamelingspercentages in Azië hoog zijn, de fabrieken hebben nog andere input nodig om de sterke 

productiegroei te kunnen voeden. Geïmporteerde secundaire grondstoffen zijn verkrijgbaar op de wereldmarkt en 

zijn goedkoper dan primaire (binnenlandse of geïmporteerde) grondstoffen. De oudpapierexport naar China en 

ander Aziatische landen zal doorgaan zolang deze landen hoge groeipercentages hebben. 

De vraag naar Nederlands oudpapier komt vooral uit China. Chinezen gebruiken niet alleen meer papier24 , maar 

veel in China geproduceerde producten moeten ook verpakt worden. Hiervoor is verpakkingspapier, karton , 

24 
Papierconsumptie per persoon per jaar is ongeveer 28 kg in China, 170 kg in EU en 324 kg in VS. (Bertolini 2003). 
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nodig . Op dit moment is China de tweede grootste producent van papier en karton in de wereld. De laatste 5 jaar 

zijn er de nieuwste, modernste en meest efficiënte fabrieken gebouwd waardoor de productie meer dan 

verdubbeld is. Het einde is nog niet inzicht. China heeft nu een papierproductie van meer dan 50 miljoen ton en 

naar verwachting zal dit meer dan 80 miljoen ton zijn in 2015. Maar in China heeft men niet genoeg houtpulp en is 

de inzameling van oudpapier nog niet zodanig dat men aan de eigen behoefte kan voorzien. Hierdoor importeert 

China oudpapier vooral uit Noord-Amerika (44%) Europa (27%) en Japan (18%). Het Europese marktaandeel 

hierin is aan het vergroten. De import van oudpapier door China is de laatste drie jaar toegenomen met meer dan 

150% en had in 2005 een waarde van bijna 2,5 miljard dollar en een volume van meer dan 17 miljoen ton. Deze 

import is nog steeds stijgende. 

Naast China zijn India, Indonesië , Zuid-Korea en Taiwan importeurs van oudpapier uit Nederland maar deze 

vormen samen ongeveer 1/3 van de export naar Azië waar de rest naar China gaat. Naar verwachting zal de 

vraag naar oudpapier vanuit India de komende jaren toenemen. Door snelle verstedelijking , verhoogde 

alfabetisering en industriële ontwikkeling wordt een toename in de vraag naar papier en papierproducten 

verwacht (Beukering en Sharma, 1996). De pulp- en papierindustrie in India heeft een enorme groeipotentie, 

welke op dit moment is geschat op 8% per jaar (Pati , Vrat en Kumar, 2006). 

De vraag naar oudpapier vanuit Azië bestaat vooral uit de ondersoort (golf)karton maar ook de vraag naar 

krantenpapier en hogere kwaliteiten neemt toe. Door verhoogde capaciteit van krantenpapierfabrieken in India 

wordt vanuit dit land een significant verhoogde vraag naar vooral krantenpapier en reclamefolders verwacht. 

4.3 Oudpapier inzameling; het aanbod 

Mede door de veranderde EU wetgeving en de doelstellingen van de Europese Commissie om van Europa een 

recyclingeconomie te maken is de inzameling van oudpapier in Europa in 2005 gestegen tot ruim 54 miljoen ton 

en een inzamelpercentage van 62 ,6%. Deze stijging zal de komende jaren nog doorgaan25 . 

Voorspellingen dat het papier- en kartongebruik zou afnemen, door onder ander het papierloze kantoor, zijn niet 

uitgekomen. Wel zijn veel oplagen van kranten en tijdschriften kleiner geworden, maar door gratis kranten als 

Spits en Metro is het gebruik van krantenpapier niet afgenomen. Hiernaast is door digitalisering de 

tijdschriftproductie goedkoper en sneller geworden waardoor tegenwoordig meer kleine oplages uitkomen. 

Het aanbod van oudpapier in Europa is seizoensgebonden omdat tijdens de vakanties bijna geen inzameling van 

oudpapier plaatsvindt, maar juist tijdens de feestdagen en grote evenementen als het WK voetbal worden extra 

reclamefolders en kranten uitgegeven waardoor meer oudpapier op de markt komt. 

Nederland 

In Nederland wordt per persoon gemiddeld 200 kg papier gebruikt. Bijna een kwart van al het afval bestaat uit 

papier en karton. In 2005 werd bij de huishoudens 1.130 kton en bij de KWDI 1.380 kton oudpapier ingezameld26 . 

Dit is een stijging van 3,5% met het jaar ervoor. De toegenomen huishoudelijke inzameling komt door een 

verbetering van de inzamelstructuur bij veel gemeenten. Hierdoor wordt het voor de huishoudens gemakkelijker 

om hun papier en karton te scheiden van het restafval. De KWDl-sector ziet ook steeds meer in dat gescheiden 

inzamelen van oudpapier kostenbesparend is, omdat men voor het oudpapier geld kan krijgen of niet voor de 

verwijdering hoeft te betalen. 

25 Bron European Recovered Paper Council (ERPC) 

26 Bron FNOI 
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Door het zeer fijnmazige inzamelnetwerk in Nederland is de inzameling van oudpapier op dit moment al hoog. De 

EU-richtlijnen zijn voor het oudpapier dan ook al gehaald. De stijging in de inzameling van het oudpapier zal 

vooral moeten komen van de huishoudens. Op dit moment is er meer verwerkingscapaciteit voor oudpapier in 

Nederland dan dat er wordt ingezameld. 

Europa 

In Europa komt 60% van het ingezamelde oudpapier uit de kwdi-sector en 40% van de huishoudens. Deze 

percentages , maar ook de inzamelmethoden verschillen per land binnen Europa. De potentie bij de inzameling in 

Europa ligt bij de huishoudens. Maar doordat inzameling bij huishoudens bestaat uit vele kleine bronnen , ontstaat 

hierdoor continue druk op de kosten en kwaliteit van oudpapier. Dit omdat men bij veel huishoudens moet 

inzamelen om de verhandelbare volumes te verkrijgen en dan is het nog niet zeker of men de juiste kwaliteiten 

inzamelt. 

Van de omringende landen van Nederland zijn België en Duitsland de voorlopers bij afvalscheiding. Volgens 

SenterNovem presteren deze landen goed bij gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en lopen hiermee 

voorop in Europa. Door optimalisering van de selectieve inzamelwijze is er een hoge inzameling van papier en 

karton in België. Ook in Duitsland is door meerdere inzamelmethoden het inzamelresultaat van oudpapier en 

kartonverpakkingen uit huishoudens duidelijk hoger dan in Nederland. 

De inzameling van oudpapier in Engeland is de laatste paar jaren in een stroomversnelling geraakt. Door het 

Household Waste Recycling Act 2003 moeten voor 2010 bij alle huishoudens een inzameling zijn van minstens 

twee recyclebare materialen. Doordat oudpapier een relatief eenvoudig in te zamelen materiaal is, is het aan te 

nemen dat bij elk nieuw inzamelingschema oudpapier een van de twee recyclingmaterialen is. 

Volgens Raunch (2005) is het inzamelpercentage van oudpapier in Oost-Europese landen als Tsjechië en Polen 

nog erg laag in vergelijking met de West-Europese buurlanden, maar de inzameling is stijgende in deze landen. 

Veel inzamel- en recyclingbedrijven zijn de laatste jaren opgestart en ze werken er hard aan om een 

inzamelsysteem te creëren zoals dat gebeurt in de andere EU-landen. Het is erg moeilijk om het bewustzijn van 

de inwoners van deze landen te veranderen en ze het belang van gescheiden inzameling in te laten zien, 

waardoor het nog een paar jaar zal duren voordat ze de EU-percentages halen. 
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4.4 Handel in oudpapier 

Door het toegenomen gebruik van papier en karton in Azië is ook de inzameling van oudpapier toegenomen. 

Japan is de koploper van Azië als het gaat om inzameling van oudpapier. Niettemin kan het aanbod van 

oudpapier in Azië niet voldoen aan de regionale vraag. Hierdoor ontstaat de handel in oudpapier. 

Voor de Rotterdamse haven is de doorvoer van oudpapier van belang, wat in Noordwest-Europa wordt 

ingezameld. Omdat dit oudpapier ook geëxporteerd kan worden binnen Europa , zullen naast de trends en 

praktische zaken van de handel naar Azië ook de trends van de handel binnen Europa besproken worden. 

Trends in internationale oudpapierhandel 

De wereldhandel in oudpapier is een groeiende markt. Dit komt doordat de vraag en het aanbod van oudpapier 

per werelddeel verschilt. In 2010 wordt een overschot aan oudpapier verwacht op de Europese en Noord

Amerikaanse markt. De inzamelpercentages groeien hier harder dan de vraag naar oudpapier in deze 

continenten. En ondanks dat de inzamelpercentages in Azië zullen stijgen , zal door de grotere vraag naar 

oudpapier in Azië een oudpapier tekort zijn . Dit is voor de Europese en Amerikaanse oudpapierbedrijven een 

positieve ontwikkeling omdat de export het overschot zal opvangen en de wereldhandel in oudpapier blijven 

bestaan. Zie onderstaande figuur. 
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Figuur 7 Netto handel in oudpapier. Bron: Vermeulen, Smurfit Kappa; CEPI 
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Van het in Nederland ingezamelde oudpapier wordt een groot gedeelte geëxporteerd naar Europa en Azië. 

Hiernaast wordt een gedeelte gebruikt binnen Nederland, maar mede door de export is er een tekort aan de juiste 

kwaliteit oudpapier in Nederland, waardoor papierfabrieken oudpapier importeren uit Europa. Hiernaast vindt in 

Nederland nog doorvoer van oudpapier plaats. In dat geval kopen Nederlandse oudpapierbedrijven oudpapier op 

in het buitenland , importeren het en , soms na verwerking, exporteren het weer door naar Europa of Azië. Dit 
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laatste is goed voor de Rotterdamse haven, want het grootste gedeelte van het oudpapier wat geëxporteerd 

wordt naar Azië gaat via de haven van Rotterdam. 

De export van oudpapier betreft een aparte handelsstroom in de oudpapierketen. Een onderscheid wordt 

gemaakt tussen export binnen Europa en naar Zuidoost-Azië. Een oudpapierbedrijf of transitobedrijf krijgt van een 

papierfabriek een aanvraag voor een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit oudpapier. Als deze aanvraag vanuit 

Europa komt, wordt het oudpapier per truck getransporteerd naar de papierfabriek. De grootste afnemers van 

Nederlands oudpapier in Europa zijn Duitsland en België omdat voor deze landen het rendabel is om in 

Nederland het oudpapier in te kopen. 

Als een papierfabriek vanuit Azië een aanvraag plaatst bij een oudpapier- of transitobedrijf in Nederland, dan zijn 

meer spelers betrokken bij het traject dat het oudpapier moet afleggen dan indien de aanvraag uit Europa komt. 

Het zijn vooral de transitobedrijven die oudpapier exporteren naar Zuidoost-Azië omdat deze zich hierin 

gespecialiseerd hebben, of gelieerd zijn aan Chinese papierfabrieken. Het transitobedrijf neemt contact op met 

het oudpapierbedrijf en geeft de opdracht door en vanuit het oudpapierbedrijf gaat het opgebaald oudpapier in 

containers rechtstreeks naar de haven van waaruit de container op transport gaat naar bijvoorbeeld China. 

Een vrachtwagen komt met een lege container (40ft HQ) aan bij het oudpapierbedrijf. Deze wordt bij binnenkomst gewogen. De 

lege container is eerder opgehaald bij een empathiecontainer depot of bij een terminal. 

De container blijft op de vrachtwagen staan en er wordt een laadbrug ingereden of de vrachtwagen rijdt achteruit in een dok. Via 

de laadbrug worden de balen oudpapier met heftrucks de container ingereden. Precies twee balen passen naast elkaar in een 

container (wel meerdere achterelkaar). Dit vullen duurt ongeveer 1 O minuten. De vrachtwagenchauffeur heeft een vrachtbrief 

waarin het volume en soort oudpapier staat. In een container mag maximaal ongeveer 25 ton omdat samen met het gewicht van 

de container een maximum van 30 ton mag zijn . Dit i.v.m. het laadvermogen van de terminalkranen in China , deze is niet altijd 

zo hoog als in Nederland. De vrachtwagen inclusief volle container, wordt bij het verlaten van het terrein weer gewogen zodat 

men precies weet hoeveel oudpapier in de container zit. 

Als de container gevuld is, gaat de vrachtwagen naar de zeehaven of als mogelijk naar de binnenvaart alwaar de container 

vervoerd wordt naar de terminal in de zeehaven. Dit laatste kan ook per spoor gebeuren maar vanwege de hoge kosten op 

korte afstand, gebeurt dit minder vaak in Nederland . 

Voor het binnenlandse- en het zeetransport worden externe bedrijven ingeschakeld door de transito- of 

oudpapierbedrijven. Het binnenlandstransport bestaat uit truck, trein of binnenvaarttransport afhankelijk van de 

mogelijkheden in de omgeving van de oudpapierbedrijven (b.v. een binnenvaartterminal). De containers worden 

afgeleverd bij een terminal in de haven vanwaar ze per containerschip getransporteerd worden naar Zuidoost

Azië. Een gemiddelde lading oudpapier naar Zuidoost-Azië bestaat uit 40 containers. Deze lading kan afkomstig 

zijn van meerdere oudpapierbedrijven , maar dan wel van een transitobedrijf. Lege containers worden door de 

vervoerders opgehaald in de haven bij empty depots (opslagplaatsten van lege containers) of bij de 

(binnenvaart)terminal. 

Het zeetransport wordt geregeld door forwarders. Als een transitobedrijf groot genoeg is besteedt deze het 

forwarden niet uit, indien de volumes groot genoeg zijn om de kosten van het intern forwarden te bekostigen. 

Zoals in onderstaande figuur is te zien , is de import en export van oudpapier in Nederland de laatste tien jaar 

meer dan verdubbeld. De import ontstaat doordat de papierfabrieken in Nederland steeds meer oudpapier 

gebruiken en oudpapierbedrijven het via Nederland doorvoeren voor de export. De stijging van de export is vooral 

te verklaren met de vraag vanuit Azië en met name China, dit is ongeveer 60% hiervan. De export naar Europa 
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gaat vooral naar Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Dit omdat in deze landen ook papierproductie plaatsvindt 

dat oudpapier als grondstof gebruikt en het Nederlands oudpapier gewild is door deze papierfabrieken , doordat 

het van de benodigde kwaliteit is. 

Import en Export Oudpapier Nederland 
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Figuur 8 Import en export oudpapier van en naar Nederland. Bron CBS 

De Nederlandse oudpapiermarkt is op dit moment in balans. Zonder de export naar Azië zouden de 

oudpapiervoorraden sterker toenemen dan de vraag vanuit Europa. Hierdoor zou een overschot aan oudpapier 

ontstaan in Nederland. De concurrentie tussen oudpapierbedrijven voor de afzet van oudpapier zal toenemen 

waardoor de prijs van het oudpapier hoogst waarschijnlijk zal dalen. De papierfabrieken gaan immers minder 

bieden voor het oudpapier omdat deze weet dat een concurrent van het oudpapierbedrijf bij die prijs wel het 

oudpapier zal verkopen. 

Europa 

In Europa stijgt de inzameling van het oudpapier harder dan de toepassing ervan. Dit komt mede door de 

veranderde EU-wetgeving en sluiting van papierproductiecapaciteit in Europa. Mede hierdoor is de export naar 

Zuidoost-Azië vanuit Europa de laatste jaren toegenomen. Landen als Italië en Frankrijk zijn van importland naar 

exportland gegaan en op dit moment is Engeland de grootste Europese exporteur van oudpapier naar Azië. Door 

hoge energieprijzen in Engeland en sluiting van papierproductiecapaciteit , wordt verwacht dat het exportvolume 

groter gaat worden dan het binnenlandse gebruik van oudpapier. Ook Nederland importeert steeds meer 

oudpapier vanuit Engeland. Dit wordt dan hier toegepast of verwerkt en weer geëxporteerd naar Azië en Europa 

maar ook doorgevoerd naar onder andere Duitsland. Maar vanwege de gemengde inzameling in Engeland 

komen er nog steeds co-mingled oudpapiercontainers daar vandaan en is de kwaliteit nog niet zo hoog als 

Nederlands oudpapier (zie verder paragraaf 4.5 kwaliteit oudpapier). 

In Duitsland echter is de export sterk gedaald. Dit door stabiele inzameling in Duitsland maar stijgende toepassing 

in het oosten van het land. Oostenrijk en Zweden zijn de laatste jaren juist meer oudpapier gaan importeren 

vanuit Europa voor haar eigen papierproductie. 

De Europese oudpapiermarkt is net zoals in Nederland, redelijk in balans. Maar door de stijgende inzameling en 

sluiting van papierfabrieken in Europa zal er een overschot ontstaan op de markt. Dit overschot wordt de 

komende jaren nog opgevangen door de vraag vanuit Azië. 
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Figuur 9 Totaal expottvolume naar China, India en Indonesië. Bron CBS 
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Het transport van oudpapiercontainers binnen Europa vindt vooral per truck plaats. Maar over de afstanden waar 

het rendabel is wordt het ook per binnenvaart of trein vervoerd. Tussen Engeland en Europa vindt het transport 

via shortsea plaats (zie verder paragraaf 5.2 achterlandverbindingen). Voor de export naar Azië vanuit Europa 

vindt het transport per zeeschip plaats vanaf de haven waar het schip vertrekt naar de plaats van bestemming. 

De keuze van die haven en de invloeden op de handel in oudpapier worden in de volgende paragraaf behandeld . 

Trends conclusie 

De oudpapierindustrie in Nederland is de laatste tien jaar uitgegroeid tot een volwassen grondstoffenindustrie. Dit 

is terug te zien in de inzamelpercentages, welke in Nederland een van de hoogste van de wereld zijn. Maar hier is 

dan ook geen grote stijging in te verwachten de komende jaren. De potentiële inzamelstijging ligt bij de 

huishoudens, vooral in de Randstad. Hiervoor zullen huishoudens bewuster gemaakt moeten worden van het nut 

en belang van oudpapierinzameling. Ook de handel in oudpapier in en vanuit Nederland is in volle bloei. De vraag 

naar Nederlands oudpapier is vanuit Europa en met name Zuidoost-Azië toegenomen, wat is terug te zien in de 

stijgende export- en importcijfers van de afgelopen tien jaar. Dit komt mede door de hoge kwaliteit van het 

Nederlands oudpapier. Deze kwaliteit wordt voor de papierfabrieken steeds belangrijker. De papierindustrie 

gebruikt steeds meer oudpapier in haar productieproces. Hierom wil deze industrie meer invloed in de 

oudpapiermarkt. Dit door middel van inkooporganisaties die voor een constante input van oudpapier moeten 

zorgen. Door de stijgende kwaliteitseisen van de papierindustrie doet de oudpapierindustrie in Nederland er dan 

ook alles aan om aan deze eisen te voldoen en de juiste kwaliteit te leveren. Ook in Duitsland, waar de 

papierindustrie27 14,4 miljoen ton in 2005 heeft ingezet en daarmee de belangrijkste grondstof is, is men bezig de 

kwaliteit van het oudpapier te verbeteren. Daar vindt nu een discussie plaats over de verbetering van gescheiden 

inzameling van oudpapier, zoals dat in Nederland plaatsvindt. Nu wordt oudpapier in Duitsland nog veelal 

ingezameld samen met andere reststromen. 

De vraag vanuit Zuidoost-Azië naar Europees oudpapier is aan het stijgen. Naast vooral de vraag naar de 

ondersoorten karton, is nu ook de vraag naar krantenpapier en reclamefolders aan het toenemen. Dit mede 

doordat in India de productiecapaciteit voor krantenpapier stijgende is. Dit is een goede ontwikkeling aangezien 

de komende jaren de oudpapierinzameling in Europa gaat toenemen waardoor hoogstwaarschijnlijk een 

27 Bron: Verband Deutscher Papierfabriken 
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oudpapieroverschot in Europa zal ontstaan. Ondanks stijgende eigen inzameling in Azië zal daar het 

oudpapiertekort toenemen. De verwachting is dan ook dat de Europese export de komende jaren gaat toenemen. 

Er moeten in Europa nieuwe brongebieden gevonden worden vanwaar het oudpapier geëxporteerd kan worden. 

De transito- en oudpapierbedrijven die aan Zuidoost-Azië leveren kopen dan ook oudpapier in steeds meer 

landen in Europa. Dit kan betekenen dat de afstanden naar de havens langer worden , waardoor de 

transportkosten die hierbij ontstaan te hoog kunnen worden. Binnen de oudpapierindustrie zijn de transportkosten 

op dit moment dan ook de grootste kostenpost. Deze industrie is continu bezig deze kosten te minimaliseren. 

Vooral truckvervoer is voor de lange afstand een te duur transportmiddel en men probeert bij de lange afstanden 

dan ook zoveel mogelijk gebruik te maken van binnenvaart en treinverbindingen. 

Voor de Rotterdamse haven liggen er kansen door de kosten en de service in en naar de haven voor de 

exporterende oudpapierbedrijven te optimaliseren. 

4. 5 Invloeden op handel in oudpapier 

Invloeden op handel 

De handel in oudpapier is een duidelijke markt van vraag en aanbod. Dit marktmechanisme wordt beïnvloed door 

meerdere zaken die niet allemaal beïnvloedbaar zijn door de spelers in de markt. In de oudpapiermarkt is 

bijvoorbeeld geen marktleider aan te wijzen die de prijs van het oudpapier bepaalt. Het zijn combinaties van 

invloeden die de marktwerking teweeg brengen. De belangrijkste zijn : beschikbaarheid van oudpapier, vraag van 

de papierindustrie; de marges op het oudpapier, koers van de Amerikaanse dollar, transportkosten en kwaliteit 

van het oudpapier. Deze worden hieronder besproken. 

• Beschikbaarheid oudpapier 

De handel in oudpapier ontstaat doordat de plaats en de kwaliteit van het aanbod afwijkt van die van de 

vraag naar oudpapier en om de verschillen tussen overaanbod en tekorten op te heffen. De inzameling 

is seizoensgebonden. In de vakantie perioden wordt minder oudpapier ingezameld, maar voor de 

feestdagen worden juist meer reclamefolders verspreid. Door een verschil in het aanbod van oudpapier, 

ontstaan prijsverschillen. Oudpapierbedrijven willen kunnen blijven leveren aan hun klanten , ook als er 

minder aanbod is van oudpapier. Op dat moment gaan klanten aan oudpapierbedrijven meer vragen 

voor het oudpapier die dit weer proberen door te rekenen aan de papierfabrieken. Oudpapierbedrijven 

kunnen ook speculeren met hun voorraad. Doordat de oudpapierprijs niet constant dezelfde waarde 

heeft, proberen sommige oudpapierbedrijven het oudpapier in een tijd van lage oudpapierprijs in te 

kopen en het pas weer te verkopen als de prijs hoger is. 

• Vraag van papierfabrieken 

De papierfabrieken zijn een belangrijke schakel in het marktmechanisme van oudpapier. Naast de 

hoeveelheid ingezameld beschikbaar oudpapier is ook de vraag van de papierfabrieken mede bepalend 

voor de oudpapierprijs. Papierfabrieken zijn continu producerende fabrieken die een 

grondstoffenvoorraad aanhouden, ook van oudpapier. Deze voorraden zijn belangrijk voor de vraag naar 

oudpapier, weinig voorraad leidt tot meer vraag, hogere prijs en andersom. Oudpapierinzamelaars 

moeten afnemen, bij bijvoorbeeld gemeenten, ook indien er geen afzetmogelijkheden zijn door grote 

voorraden . 
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Prijzen die papierfabrieken bieden voor het oudpapier willen nogal eens verschillen per regio. Dit komt 

ook weer mede doordat het aanbod van oudpapier per regio kan verschillen. 

• De marges op het oudpapier 

Gemiddeld genomen is de marge 3 tot 5 euro op een oudpapierprijs van circa 100 euro/ton. De marges 

verschillen per periode en per papiersoort, maar over het algemeen zijn de marges op oudpapier laag. 

Doordat oudpapierbedrijven moeten werken met lage marges wordt de handel hierdoor beïnvloed. 

Oudpapierbedrijven kunnen niet over een oneindige afstand leveren aan papierfabrieken. Als een 

oudpapierbedrijf de keuze heeft tussen leveren aan een Europese- of Chinese papierfabriek is het 

bedrag dat overblijft na aftrek van logistieke kosten van de fabrieksprijs overblijft medebepalend of het 

oudpapierbedrijf aan de Chinese of Europese papierfabriek levert. Door de lage marges is het voor de 

oudpapierbedrijven minder aantrekkelijk om grote risico's te nemen met de logistiek van de keten. 

• Dollarkoers 

Het is vooral de handel naar Azië waarbij de dollarkoers een belangrijke rol speelt. De oudpapierhandel 

tussen de continenten wordt betaald in dollars. Voor Azië maakt het niet veel uit waar het oudpapier 

vandaan komt, dus kijkt men vooral naar de kosten. Bij een lage dollar is het over het algemeen 

goedkoper voor Azië om oudpapier in Amerika in te kopen dan in Europa. Ook kunnen de Aziaten dan 

een hogere prijs bieden voor het oudpapier. Hiernaast betalen de Aziaten de oudpapierbedrijven 

gemiddeld een maand later dan de inkoopdatum. Bij koersschommelingen kan dit voor- of nadelig 

uitpakken voor een oudpapierbedrijf. 

De dollarkoers heeft ook haar uitwerking op de zeevrachten. Bij een daling van de dollar zal een 

verhoging ontstaan van de import in Europa, doordat het goedkoper wordt om goederen die in dollars 

betaald moeten worden te importeren. Hierdoor komen meer volle containers naar Europa waardoor een 

imbalance kan ontstaan in de lege containersector. Dit kan weer haar doorwerking hebben in een lagere 

retourprijs naar Azië , wat voordelig is voor de oudpapierhandel. 

De imbalance tussen Zuidoost-Azië en Europa en Noord-Amerika wordt sinds 1997 met het jaar groter. Van elke 100 

volle containers die vanuit Zuidoost-Azië in 2005 naar Europa kwamen, gingen er 41 leeg terug . Schepen die half vol 

of leeg varen zijn voor de rederijen een verspilling van brandstof en brengt hoge kosten met zich mee. Afval en 

grondstoffen zijn , afhankelijk van de rederij , op dit moment een goede vulling van de lege containers. Zo is oudpapier 

veruit het grootste exportproduct van de Verenigde Staten naar China. 

• Transportkosten 

De stijgende olieprijs heeft haar doorwerking in de gehele transportsector, dus ook bij het transport van 

oudpapier. Oudpapierbedrijven proberen zo voordelig mogelijk het oudpapier te transporteren over land 

en zee. Alleen op de kosten van het transport over zee heeft men weinig tot geen invloed. Rederijen 

bepalen de vrachttarieven en ondanks de speciale oudpapierprijzen die men handhaaft blijven de 

Bunker Adjustment Factor (BAF) en Currency Adjusment Factor (CAF) belangrijke invloedsfactoren bij 

de vrachttarieven van het overzeese transport. Deze toeslagen gebruiken de rederijen om de 

schommelingen af te dekken in ruwe olie prijzen (BAF) en in wisselkoersen (CAF). De vracht is 

meerdere weken onderweg en het is mogelijk dat de afgesproken prijs uiteindelijk niet de kosten kan 

dekken door de prijsschommelingen. 
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Ook fusies binnen de scheepvaartindustrie beïnvloeden de handel in oudpapier. Hierdoor kan de 

beschikbaarheid van zowel containerplaatsen als containers onder druk komen te staan (zie verder 

paragraaf 5.2), wat ook weer van invloed is op de vrachttarieven. Tenslotte is ook de beschikbaarheid 

van vrachtwagens om het oudpapier te vervoeren is van grote invloed op de handel in oudpapier. 

• Kwaliteit oudpapier 

De kwaliteit van oudpapier is een belangrijke factor voor de papierindustrie. Dit is ook terug te zien in de 

handel van oudpapier. De papierindustrie gaat steeds hogere kwaliteitseisen stellen aan oudpapier. Door 

andere inzamelmethoden in verschillende landen laat de kwaliteit van het oudpapier soms nog te 

wensen over. Op dit moment is het oudpapier uit Nederland, België en Duitsland van hoge kwaliteit, wat 

resulteert in een hogere vraag naar dit oudpapier. Maar de oudpapierkwaliteit van de andere EU landen 

is aan het verbeteren , waardoor ook steeds meer oudpapier vanuit deze landen geëxporteerd wordt. 

Een andere invloed op de handel in oudpapier is het co-mingled transport van oudpapier. Co-mingled wil 

zeggen dat de container oud papier voor 10-20% uit vervuiling bestaat. Ten eerste geeft dit transport het 

land van herkomst een slechte naam en wordt de papierindustrie voorzichtiger met inkopen in dat land 

als men dit vaak tegenkomt. Ten tweede is het verboden om co-mingled oudpapier te transporteren als 

oudpapier. Hierop wordt in hoofdstuk 5 op ingegaan. 

1 nvloeden op de havenkeuze 

Oudpapierbedrijven die exporteren naar Azië of forwarders hebben soms de keuze tussen meerdere 

exporthavens. Deze keuze hangt uiteindelijk af van service en kosten in de haven, zie het visgraatdiagram in 

figuur 10. 

Beschikbare capaciteit in de haven 

Beschikbaarheid lege containers Beschikbaarheid containerplaatsen , __________ _ 
op schepen 

7' 
Containerdepot Terminal 

Flexibiliteit 
Extra kosten/tijd Achterlandverbindingen 

Congestieproblemen 

Afhandeling 

Inspectie in haven Transportkosten 

Figuur 10 Havenkeuze oudpapierbedrijf 

Service 
en 

Kosten 

Dit diagram laat zien dat drie hoofdaspecten de service en kosten binnen een haven beïnvloeden. Dit zijn 

beschikbare capaciteit in de haven, transportkosten en inspectie in de haven. Deze drie aspecten hebben elk 
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meerdere aspecten die hierna worden besproken vanuit het perspectief van een oudpapierbedrijf of een 

forwarder. 

• Capaciteit in de haven 

De capaciteit in een haven wordt voor een oudpapierbedrijf bepaald door beschikbaarheid van lege 

containers en van containerplaatsen en de ruimte en tijd in de haven. 

Voor het transport van oudpapier overzees zijn lege containers nodig. Van de voor belading benodigde 

lege containers wordt een groot gedeelte door de vervoerder opgehaald in de haven bij empty depots, 

de opslagplaatsen van lege containers (zie verder paragraaf 5.2). 

De container die in de haven wordt opgehaald wordt bijna altijd ook weer in diezelfde haven afgeleverd. 

Logisch is dat de oudpapiercontainers mee kunnen met schepen die de juiste bestemming hebben. Niet 

vanaf alle havens vindt er containertransport plaats naar bepaalde overzeese havens waar het 

oudpapier heen moet. Of zijn er niet voldoende containerplaatsen op een schip beschikbaar om het 

oudpapier te transporteren. Dit heeft zijn uitwerking in de wachttijd van een container op de terminal en 

dus de vrachttarieven voor het oudpapier. 

Doordat oudpapiercontainers voor een lagere prijs overzees getransporteerd worden, hebben deze een 

lagere prioriteit bij de rederijen. Minder betalen betekent in dit geval minder service. Hierdoor of door 

tussenkomst van inspectie is het mogelijk dat een container niet tijdig mee kan op een schip en langer 

op de terminal moet blijven staan. Of de terminal dan meteen kosten in rekening brengt of niet is mede 

bepalend voor de flexibiliteit in de haven. 

Ook speelt de tijd mee dat een oudpapierbedrijf of forwarder heeft om een containerlading af te laden bij 

een terminal voordat het schip beladen wordt, ook wel vrije tijd kadehuur genoemd. Dit is van invloed op 

de transportmethode en -planning, of het bijvoorbeeld Just-In-Time moet of hoeveel speling er is. Vrije 

tijd kadehuur hangt samen met de overslagcapaciteit die een terminal of depot heeft, en heeft zijn 

doorwerking in de overslag- en terminalkosten. Hier hoort ook de afhandeling van binnenvaart en trein 

bij. Als er te weinig capaciteit is in een haven dan kan bij deze afhandeling grote vertraging ontstaan die 

weer leidt tot extra kosten. 

• Transportkosten 

Transportkosten zijn voor de oudpapierindustrie erg belangrijk, dus ook bij de keuze van een haven 

wordt hier goed naar gekeken. Van belang is de transportafstand naar de haven, maar ook de afstand 

die men moet afleggen binnen een haven. Elke kilometer meer kost een oudpapierbedrijf uiteindelijk ook 

meer geld. Men probeert de transportafstand dan ook zo kort mogelijk te houden. Maar meestal is er 

binnen een haven geen keus en moet men een minimale afstand afleggen om tot de terminal of empty 

depot te komen. Vervoerders proberen een zo efficiënt mogelijke route af te leggen om de kosten te 

beperken, maar ook dit is weer afhankelijk van de ligging van de terminals en de empty depots in de 

haven. 

De bereikbaarheid van de haven is een belangrijke factor bij de havenkeuze. Hieronder wordt verstaan 

welke achterlandverbindingen er zijn. Is de haven alleen per weg bereikbaar of zijn hiernaast goede 

binnenvaart- of treinverbindingen beschikbaar. Door de stijgende transportkosten en drukte op de wegen 

kan dit een goed alternatief zijn voor wegvervoer en dus mede bepalend voor de havenkeuze. 

De doorstroom van het transport binnen een haven is van grote invloed op de transportkosten. "De 

wielen moeten draaien" ofwel het stilstaan van transportmiddelen kost geld. Als binnen een haven of op 

de weg naar een haven toe veel congestieproblemen zijn kunnen oudpapierbedrijven ervoor kiezen om 
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naar een andere haven te gaan. Mogelijk is de afstand dan langer, maar door de betere doorstroom 

worden toch minder kosten gemaakt. 

• 1 nspectie in een haven 

De belangrijkste wetgeving voor de oudpapierhandel is de EVOA. Deze Europese verordening is bedoeld om zicht te 

houden op afvalstromen en ongewenste verwijdering (naar bijvoorbeeld derdewereldlanden) te voorkomen. De 

verordening schrijft verschillende procedures voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen voor. Welke 

procedure gevolgd moet worden , hangt af van : land van herkomst, land van bestemming , de route van het transport, 

verwerking van het afval (verwijdering of nuttige toepassing) , soort afvalstof. 

De EVOA kent drie verschillende lijsten van afvalstoffen, namelijk een groene, oranje en rode lijst. Oudpapier is een 

'groene lijst'-afvalstof. De EVOA geldt ook voor afvalstoffen die niet in deze lijsten zijn genoemd zoals gecombineerde 

afvalstoffen als oudpapier en plastic samen. In dat geval geldt in Nederland de procedure van de rode lijst van 

afvalstoffen . 

Of het oudpapier op een groene, rode of oranje lijst terecht komt wordt zoals hierboven staat, mede bepaald door het 

land van bestemming. Het is afhankelijk wat het land ermee gaat doen en welke procedure zij nodig vindt. Zo is er 

voor het oudpapiertransport binnen de EU geen procedure nodig (groene lijst) en naar Vietnam wel (rood) of op het 

verzoek van het land zelf (rood). Hiervoor heeft men dan ook een vergunning nodig. Voor China is echter weer geen 

vergunning nodig. Hier tussenin zit nog de oranje lijst. 

In een haven voert de douane in samenwerking met de VROM-inspectie inspecties uit of de vracht 

overeenkomt met de bijbehorende documenten. Bij twijfel is het mogelijk dat de container wordt geopend 

voor inspectie. Het is dan onder andere afhankelijk van de interpretatie van de inspectiebeambte hoe 

een oudpapiercontainer wordt beoordeeld. De kosten die hierbij komen kijken zijn voor rekening van het 

oudpapierbedrijf. Hiernaast kost het de forwarder of oudpapierbedrijf extra tijd en moeite om alles soepel 

te laten verlopen. 

Voor alle EU-havens gelden wel de zelfde EU-wet- en regelgeving maar de interpretatie en uitvoering 

van de inspectie verschilt per haven en vooral per land. Het is hierom dan ook mede bepalend voor de 

havenkeuze. Indien in een andere haven minder of minder strenge inspectie plaatsvindt, maakt men 

minder extra kosten. Ook wil de kennis van zaken van de beambte per land en per haven verschillen28 . 

28 Om de implementatie en gelijke handhaving van de Europese milieuwet en -regelgeving (EVOA) te verbeteren in Europese 

havens is onder leiding van VROM-inspectie het IMPEL-TFS Seaport Project ui tgevoerd. 
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Hoofdstuk 5 De haven van Rotterdam 

5. 1 Rol haven Rotterdam en HbR in het oudpapiersegment 

Bertolini (2003) zegt in zijn artikel over de in- en uitgaande stromen van teruggewonnen materialen en producten 

tussen de EU en de rest van de wereld, dat binnen de EU, Nederland en België doorvoerlanden blijken te zijn. 

Wat vooral te danken is aan de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dit geldt ook voor oudpapier. De 

oudpapierbedrijven zien de haven van Rotterdam als oudpapierhub. Niet voor niets hebben drie transitobedrijven, 

die in heel Europa oudpapier inkopen voor de Chinese markt, zich gevestigd in Rotterdam29 . 

Voor de oudpapierindustrie en de -markt zijn transportkosten, -snelheid , het snel kunnen inspelen op de vraag en 

aanbod van de markt (flexibiliteit), de bereikbaarheid van onder andere de haven en de kwaliteit van het 

oudpapier de belangrijkste parameters. Vanuit deze parameters is bepaald wat de positie is van de Rotterdamse 

haven bij de doorvoer van oudpapier en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Rotterdamse haven 

Voor de haven van Rotterdam is oudpapier een containerstroom met vooral Zuidoost-Azië als eindbestemming. 

Binnen de haven vindt geen verwerking van oudpapier plaats. Doordat de grond in de haven voor 

oudpapierbedrijven te hoge kosten met zich meebrengt zijn geen oudpapierbedrijven gevestigd in de haven. 

Oudpapierbedrijven hebben voor het verwerken en opslaan van grote volumes oudpapier veel oppervlakte nodig 

en voor een laagwaardig product als oudpapier is dit te kostbaar in de Rotterdamse haven. Wel zijn de kantoren 

van forwarders en vervoerders van oudpapier te vinden in de haven, dit omdat deze naast oudpapier nog andere 

activiteiten hebben binnen de haven van Rotterdam en het hierdoor een strategische ligging is. Ook zijn de 

terminals en empty depots die ook nodig zijn voor het transport van oudpapier te vinden in de Rotterdamse haven 

en heeft de douane hier meerdere kantoren en zelfs een containerscan op de Maasvlakte. 

Maasvlakte 2 Delta terminal Home terminal Waalhaven 

Figuur 11 Satellietfoto van de Rotterdamse haven 

Oudpapier komt vooral per truck, maar ook per binnenvaart of trein in een container aan in de Rotterdamse 

haven. Daar aangekomen wordt 90% afgeleverd bij de Delta terminal op de Maasvlakte en de rest bij de Home 

29 Transitobedrijven in Rotterdam zijn ACN Europe, Ciparo bv, Mark Lyndon International bv 
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terminal aan de stadskant van de haven. Vanaf de terminal gaat het per zeecontainerschip naar Azië of andere 

plaats van bestemming. Hiernaast levert de haven van Rotterdam lege containers die nodig zijn voor het transport 

van oudpapier welke zijn opgeslagen in de empty depots in de haven. 

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) 

Op dit moment heeft het HbR geen directe rol in de oudpapierketen. Maar door het faciliteren en exploiteren van 

de Rotterdamse haven heeft het HbR een indirecte rol in de oudpapierketen. Het belang voor het HbR in de 

oudpapierstroom zit in de hoeveelheid containeroverslag , de inkomsten uit de activiteiten in de haven, leveren 

van de juiste infrastructuur, werkgelegenheid en het kunnen optreden als dienstverlener, intermediair of regisseur 

voor de ondernemers uit de oudpapierketen. Volgens Aversa et al. (2005) moeten havenautoriteiten continu 

inspanningen verrichten in het verbeteren van efficiënte en competitieve services om de algemene havenservice 

te vergroten. 

5.2 Positie Rotterdamse haven 

Binnen de oudpapierketen heeft de Rotterdamse haven een doorvoer- en hubfunctie. Het is vooral de export van 

oudpapier naar Azië die belangrijk is. In 2005 werden ongeveer 70.000 containers met oudpapier via de haven 

van Rotterdam geëxporteerd. Door de verschillende interviews met spelers uit de oudpapierketen is duidelijk 

geworden waar de verbeterpunten, kansen en barrières liggen voor de haven van Rotterdam. Vanuit het 

visgraatdiagram , uit paragraaf 4.5, is gekeken wat de positie is van de Rotterdamse haven met betrekking tot de 

drie hoofdaspecten, capaciteit in de haven, transportkosten en inspectie in een haven, die invloed hebben op de 

haven keuze. 

• Capaciteit in de haven: Faciliteit terminal en empty depot 

• Transportkosten: 

• Inspecties in een haven 

Beschikbaarheid lege containers 

Beschikbaarheid containerplaatsen 

Achterlandverbindingen 

Faciliteit terminals en empty depots 

In 2005 werden 5,64 miljoen containers overgeslagen in de haven van Rotterdam. Dit waren containers van 

verschillende grootte met een gezamenlijke lading van 68 ,59 miljoen ton en een stijging van 10,4% met het jaar 

ervoor. Het is dan ook een van de snelst groeiende segmenten wereldwijd met in de Rotterdamse haven een 

jaarlijks verwachte groeipercentage30 van 6,8% tot eind 2009. Dit is terug te zien in de toenemende grootte van 

de containerschepen31 die de haven van Rotterdam aandoen. Deze grote containerschepen worden steeds 

minder wendbaar en varen niet meer door naar de Waalhaven (home terminal) maar tot aan de Maasvlakte 

(Delta terminal) . Dat betekent dat gevulde containers eerst naar de terminal op de Maasvlakte gebracht moeten 

worden wat een extra afstand van 45 km met zich meebrengt. Hiervoor wordt door de vervoerders een 

'Deltatoeslag' van 35 euro aan de oudpapierbedrijven in rekening gebracht (singletrip) . Als een container 

afgeleverd kan worden op de Home terminal dan is die toeslag niet het geval. Het is een toeslag voor de extra 

30 Bron : HbR: Middellange Tem,ijn Ramingen overslag goederenstromen 2005 - 2009 

31 Het grootste containerschip ter wereld op dit moment is de Xin Los Angelos met een capaciteit van 9600 TEU . Deze is 336,7 

meter lang, 45,6 meter breed en heeft een diepgang van 15 meter. Twaalf jaar geleden had het grootste containerschip een 

capaciteit van 4743 TUE en een van 13.500 TUE is in de maak. 
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kilometers die de vervoerder moet afleggen in vergelijking met het afleveren van een container bij de Waalhaven. 

De gemiddelde marge op het oudpapier is 3 tot 5 euro per ton en een voordeel van 35 euro per container is een 

voordeel van 1,4 euro per ton. 

De toegenomen containeroverslag in de Rotterdamse haven heeft zijn uitwerking op de terminals. Doordat de 

capaciteit op dit moment niet even snel meegroeit met de containeroverslag ontstaan hierdoor problemen. Van de 

totale containerlading wordt 85% overgeslagen via de Delta terminal. Doordat er genoeg vraag en aanbod is voor 

de terminal is de prijs hoger32 dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Dit is nadelig voor de oudpapierbranche omdat 

deze maar weinig speling heeft met de kosten. Hiernaast heeft het gebrek aan ruimte op de terminals in de 

Rotterdamse haven haar doorwerking in de kosten voor het containertransport. De rederijen huren grond op de 

terminals om de containers tijdelijk te plaatsen voordat deze met het schip meekunnen. Deze kosten worden voor 

de rederijen steeds hoger en hierdoor worden de rederijen steeds kostenbewuster. De rederij bepaalt hoelang 

van te voren de containers mogen worden afgeleverd. Dit wordt vrije tijd kadehuur genoemd en wordt steeds 

korter op de Delta terminal. Eind 2007 is de verwachting dat de nieuwe Euromax terminal op de Maasvlakte klaar 

is, waardoor ruim 2 miljoen TEU33 per jaar meer kan worden overgeslagen. Voor de langere termijn blijkt ook 

hieruit de noodzaak van de tweede Maasvlakte waar nog meer containerterminals gepland zijn. 

Een ander probleem is de vertraging bij de Delta terminal. Deze bedraagt gemiddeld 1 à 2 uur voordat een truck 

haar container kan afleveren. Er staat meestal een rij doordat bijvoorbeeld de documentatie niet op orde is of men 

deze niet kan vinden bij de terminal. Hiernaast bevorderen bijvoorbeeld ICT-implementatieproblemen op de 

terminal en slecht weer zoals harde wind en mist de doorvoersnelheid niet. 

Een positieve ontwikkeling voor de oudpapierindustrie is dat voor de Delta terminal een RTO34 (Ruimte Tijdelijke 

Opslag) status heeft ingevoerd. Bij de export van oudpapier moet de exportdocumentatie op orde zijn . In het 

verleden moest deze documentatie per container beschikbaar zijn . Maar omdat de gemiddelde lading van 

oudpapier kan bestaan uit 40 containers, was dit erg omslachtig. Nu krijgt men vooraf een tijdelijk document 

waarop wordt aangekondigd hoeveel containers, gewicht en voor welke haven de vracht is. Hierdoor kunnen de 

containers zelf zonder document afgeleverd worden. Wanneer de laatste container is afgeleverd wordt er een 

definitief document gemaakt. Het voordeel hiervan is dat men flexibeler wordt en dat het gemakkelijker wordt om 

een boeking te maken. Het kan immers nog wel eens voorkomen dat er een container meer of minder mee moet 

met een lading. 

Lege containers die nodig zijn voor het transport van oudpapier, staan in de haven opgeslagen bij zogenaamde 

empty depots. Dit zijn onafhankelijke depots of zijn onderdeel van een terminal. Voor de oudpapierexporteurs is 

het belangrijk dat de lege containers snel en goed bereikbaar zijn . Nu blijkt dat in de haven van Rotterdam, door 

fusies tussen empty depots in de afgelopen jaren, de bereikbaarheid hiervan verminderd is. Waar voorheen nog 

twee stromen naar twee depots gingen moeten diezelfde twee stromen nu naar één depot. Hierdoor is er een 

verslechterde doorstroom ontstaan naar de depots en kost dit de vervoerders tijd en geld. Ook de locatie van de 

empty depots en dus de lege containers brengt problemen met zich mee. Vervoerders willen hun vrachtwagens 

32 Terminal Handling Cost: Rotterdam 137 euro, Antwerpen 89 euro 

33 TUE: Twenty Feet-Equivalent-Unit, aanduiding voor de afmeting van containers . 

34 Dit is een douane status voor het tijdelijk opslaan van goederen die de EU binnenkomen of uitgaan. Het blijft dan onder 

toezicht van de douane. 
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niet 'leeg' laten rijden. Nadat een oudpapiercontainer is afgeleverd op de Maasvlakte, moet de vervoerder over 

het algemeen de lege container ophalen in de Waalhaven. Hierdoor kan de vervoerder met de vrachtwagen niet 

rechtstreeks doorrijden naar het oudpapierbedrijf, maar moet deze eerst het drukke Waalhavengebied in. Voor de 

oudpapiervervoerders is de ligging van de terminal in combinatie met de empty depot niet altijd optimaal in de 

haven van Rotterdam, wat ten kosten gaat van de transportsnelheid. De ontwikkeling van de 

optimalisatietechnieken voor het uitwisselen van lege containers in en uit een haven zal helpen de congestie 

problemen te verminderen om de terminals, vooral bij plaatsen waar landschaarste uitbreiding van de terminal 

tegenhoudt. (Jula , 2006). 

Een laatste probleem met de terminals en empty depots in de Rotterdamse haven is dat deze niet continu open 

zijn. De vervoerders hebben te maken met verschillende openings- en schafttijden. Doordat deze tijden tussen 

terminals en empty depots niet op elkaar aansluiten moet men vaker wachten wat weer leidt tot extra kosten. Ook 

kan het door lange wachttijd bij bijvoorbeeld de terminal zijn dat de vervoerder aan het eind van de dag, het niet 

meer redt om een lege container op te halen bij een depot. Dit betekent dat de vervoerder de volgende dag eerst 

extra kilometers moet afleggen om een lege container op te halen alvorens deze naar het oudpapierbedrijf te 

rijden. 

Beschikbaarheid lege containers 

De overslaggroei van het aantal containers in de Rotterdamse haven neemt sterker toe dan de hoeveelheid 

lading in tonnen. Dit komt door de toename van het aandeel lege containers. Deze groei komt door de imbalance 

in het containerverkeer. Vooral vanuit het Zuidoost-Azië komt meer lading binnen dan dat retour gaat, zodat veel 

containers leeg afgevoerd moeten worden. De containers moeten hergepositioneerd worden zodat deze in Azië 

weer gevuld kunnen worden. De doorzet van lege containers in de Rotterdamse haven was in 2005 ongeveer 1 

miljoen TEU. Voor de oudpapierexport is dit een positieve ontwikkeling. Er zijn namelijk voldoende lege 

containers beschikbaar in de Rotterdamse haven die nodig zijn voor het transport van oudpapier. De 

beschikbaarheid van lege containers is voor de oudpapierindustrie een belangrijk aspect voor de keuze van een 

haven en over het algemeen wordt een container weer afgeleverd in de haven waar deze vandaan komt. 

Door de imbalance in de Rotterdamse haven wordt de capaciteit van de empty depots geringer. Lege containers 

hebben de hoogste gemiddelde verblijftijd in containerterminals en zijn welhaast zeker de belangrijkste bijdrage 

aan de stagnatie in en om havens (Mallen en Magaddino, 2001 ). Hierdoor gaat men steeds vaker "crowding-out" 

methode toepassen. Dit betekent dat de lege containers nog maar voor een kortere termijn van 10-15 dagen 

blijven staan in plaats van 3 maanden. De rederijen moeten de containers dan bijvoorbeeld eerder terug naar 

Azië verschepen . Ondanks dit alles blijft het soms moeilijk voor rederijen om in een keer 40 containers vrij te 

geven voor een oudpapierlading. Dit komt mede doordat rederijen steeds vaker containers leeg retour sturen 

omdat de vraag vanuit Azië naar lege containers op dit moment hoog is en dit uiteindelijk meer oplevert voor een 

rederij dan dat men de containers vult met oudpapier (zie paragraaf 3.5 rederij) . 

Beschikbaarheid containerplaatsen 

Door de containerimbalance tussen Europa en Azië gingen van de 100 volle containers die naar Europa gekomen 

waren in 2005 er 41 leeg terug. Er is dan ook in verhouding te weinig vracht dat per container vervoerd kan 

worden van Europa naar Azië. Dit geldt ook voor de Rotterdamse haven. Maar doordat de Rotterdamse haven de 

grootste containerhaven van Europa is , komen voldoende containerschepen naar de haven. Deze schepen varen 

in lijndiensten en doen per roundtrip meerdere havens aan. Doordat er voldoende schepen naar de Rotterdamse 
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haven komen zijn op dit moment voldoende containerplaatsen beschikbaar naar Zuidoost-Azië. Maar de 

rederijen bepalen zelf of oudpapier getransporteerd kan worden of niet. 

Naar verwachting zal de capaciteit van containerschepen de komende jaren sterker toenemen dan de vraag naar 

containertransport. Dit zal naast positieve invloeden op de beschikbare containerplaatsen ook invloed hebben op 

de vrachttarieven. 

Achterlandverbindingen 

Dat de Rotterdamse haven gezien wordt als transporthub en Nederland als doorvoerland komt mede door de 

goede achterlandverbindingen. Hieronder wordt verstaan de weg-, spoor-, binnenvaart- , shortsea- en 

pijpleidingverbindingen van en naar de haven. Voor het oudpapier zijn de eerste vier van belang. 

Spoor Weg Water 

Deur tot deur Soms Ja Soms 

Prijs Laag Hoog Zeer laag 

Snelheid Langzaam Snel Zeer langzaam 

Betrouwbaarheid Gemiddeld Gemiddeld Laag 

Verpakking benodigdheid Hoog Gemiddeld Hoog 

Risico op verlies of schade Hoog Gemiddeld Gemiddeld 

Flexibiliteit Laag Hoog Laag 

Milieu impact Laag Hoog Laag 

Tabel 5 Economische en seNice karakteristieken van transportvormen Bron: Gourdin, global /ogistics management 

Van en naar Rotterdam is er een uitgestrekt wegennetwerk waarover het oudpapier per truck getransporteerd kan 

worden. Het voordeel hiervan is dat de container snel van oudpapierbedrijf en zonder extra handelingen naar de 

haven vervoerd kan worden. Alleen willen de congestieproblemen in de haven van Rotterdam nog wel eens voor 

problemen zorgen. Vooral de filevorming van en naar de Delta terminal op de A15 is op dit moment volgens de 

geïnterviewden een probleem. Hierdoor staan de vrachtwagens stil , wat uiteindelijk de oudpapierbedrijven geld 

kost. Hiernaast zijn de hoge brandstofprijzen en milieuverontreiniging een probleem bij het truckvervoer. Maar het 

truckvervoer is in verhouding snel en doordat een truck overal kan komen heeft dit vervoer een hoge flexibiliteit. 

Dankzij de Maas en de Rijn zijn er goede achterlandverbindingen voor de binnenvaart. Het is mede door deze 

rivieren dat de haven van Rotterdam de grootste haven van Europa is. Door de vele binnenlandse terminals wordt 

een belangrijk volume oudpapier per binnenvaart vervoerd. Verbindingen tussen Nijmegen en Rotterdam worden 

veelvuldig voor oudpapiertransport gebruikt, maar ook vanaf Frankfurt en Bazel is dit mogelijk. 

De lege container die nodig is voor het transport van oudpapier, wordt in dit geval bij de binnenlandse terminal 

opgehaald. Waarna deze, gevuld bij het oudpapierbedrijf, per binnenvaartschip worden vervoerd naar Rotterdam. 

Het voordeel is dat dit vervoer in verhouding goedkoper is dan truck- en treinvervoer, mede doordat in verhouding 

grote volumes per keer vervoerd kunnen worden. Maar het nadeel is dat het langzamer is en de binnenvaart heeft 

te maken met hoog- en laagwaterstanden wat voor oponthoud kan zorgen. De oudpapierhandel is een "snelle" 

handel. Snel orders doorvoeren, transporteren en exporteren. Dit gebeurt ook veel op het laatste moment. Onder 

andere hierdoor maakt men nog weinig gebruik van de binnenvaart. Deze moet namelijk een paar dagen van te 

voren worden ingeboekt. Een ander nadeel is dat door het veelvuld ige gebruik van binnenvaart, vertragingen 

kunnen ontstaan bij het laden en lossen in de haven. Dit was in het verleden een probleem in de haven van 
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Rotterdam , maar mede dankzij toedoen van het HbR is deze wachttijd van soms wel 24 uur terug gelopen naar 

gemiddeld 2 uur. De binnenvaart is echter toch minder flexibel dan het truck vervoer. 

Het spoorwegennet van en naar de Rotterdamse haven strekt zich uit door heel Europa. Vooral de verbinding met 

Duitsland is goed en de Betuwelijn zal deze verbinding alleen maar verbeteren. Havens bedienen niet alleen de 

markt in de nabije omgeving , maar concurreren ook met andere havens voor markten in gebieden die ver weg 

zijn van de haven. Dit kan door middel van hoge snelheid en lage kosten treinverbindingen (Luo en Grilgalunas, 

2003). Binnen de Rotterdamse haven bestaat een spoorverbinding tot aan de Delta terminal op de Maasvlakte. Er 

zijn twee Rail Service Centers; RSC-Rotterdam (Waalhaven) en RSC-Maasvlakte waar een groot deel van de 

containers die vervoerd worden van en naar Rotterdam behandeld worden. Maar dit vervoer brengt op dit 

moment nog voor veel oudpapierbedrijven te veel kosten met zich mee. Naast de hoge transportkosten komt dit 

mede door de extra handeling die nodig is en de afstanden die nog niet altijd groot genoeg zijn. 

Figuur 12 Achterlandverbindingen van en naar haven Rotterdam v.ln.r. weg, binnenvaart, spoor, shorlsea. 

Als laatste zijn de shortsea verbindingen van belang. Doordat veel havens in vooral Spanje, Engeland en 

Scandinavië niet toegankelijk zijn voor de grote containerschepen , verzorgen shortseaschepen het transport van 

en naar de Rotterdamse haven. Op dit moment zijn deze verbindingen belangrijk voor het oudpapier wat vanaf 

Engeland en Ierland komt en voor het vervoer naar Scandinavië. Met name doordat Engeland de grootste 

exporteur van oudpapier in Europa is op dit moment, kan dit mogelijkheden bieden voor de Rotterdamse haven 

als hub en doorvoerhaven naar Azië of Noordwest-Europa. 
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Inspectie 

Binnen de oudpapierbranche controleert de VROM-inspectie de oudpapierbedrijven en de containers met 

oudpapier die geïmporteerd , doorgevoerd of geëxporteerd worden. Men controleert of de bedrijven aan de 

procedures voldoen waar men zich aan moet houden. Binnen VROM draait nu een meerjarig project dat zich richt 

op de oudpapierketen. 

Naast de controle op de EVOA verordening (zie kader in paragraaf 4.5) vinden er ook inspecties plaats naar de 

houderschapsverklaringen. Bij het transport van oudpapier is een houderschapsverklaring nodig , deze zit bij de 

transportpapieren. Deze houderschapsverklaring wordt door de verzender ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat 

de eindbestemming bekend is. Dit moet een recyclingbedrijf zijn en dus niet een tussenhandelaar. 

Voor het exporteren van oudpapier wordt uitvoeraangifte gedaan door het oudpapierbedrijf of forwarder. Deze 

wordt door de douane bekeken. De douane heeft profielen voor risicoherkenning van afvalladingen. Na het 

runnen van een query over de aangiften , komen de verdachte containers naar boven waar de douane een 

inspectie op gaat uitvoeren. Mocht de douane of politie iets aantreffen waar men geen raad mee weet kan men 

de 'EVOA-vraagbaak' inschakelen om het over te nemen. Hier zitten specialisten op dit gebied. De douane mag 

bij simpele gevallen een procesverbaal uitschrijven. Bij zwaardere gevallen moet de VROM-inspectie 

ingeschakeld worden. 

Een klacht van de Nationale Havenraad, ook van de oudpapierbranche, is dat handel wegloopt naar andere 

havens. Dit omdat daar, volgens de algemene beeldvorming , de inspectie minder streng is. Van de inspectie in 

Rotterdam wordt gesteld : "Ze zijn er roomser dan de Paus". Dat de inspectie plaatsvindt, is geen probleem, maar 

met de manier waarop het gebeurt, is nogal wat commentaar. Volgens sommige oudpapierbedrijven en 

forwarders hebben de controleurs geen kennis van oudpapier. Vooral de benaming van oudpapier en soorten 

oudpapier brengt nogal veel problemen met zich mee. Tussen oudpapier en gemengd afval zit een grijs gebied. 

Volgens het overgrote deel van de oudpapierbedrijven en forwarders zijn de regels onduidelijk; wat mag wel en 

niet naar welk land. Maar volgens de VROM-inspectie ligt het vooral aan de oudpapierbedrijven zelf en probeert 

men de inspectie te misleiden. Het is dus een duidelijke strijd tussen de oudpapierbedrijven en de VROM

inspectie. 

Gemiddeld 1 keer per week wordt een oudpapiercontainer(lading) , bij de douane in de Rotterdam haven, door de 

containerscan gehaald . Dit in tegenstelling tot Antwerpen waar dit zelden gebeurt. Een forwarder is hier 1 à 2 uur 

per container mee kwijt en de scankosten zijn 300 euro. Naast de extra handelingskosten van de forwarder zijn 

ook de scankosten uiteindelijk voor rekening van het oudpapierbedrijf. 

Voorbeelden van co-mingled waste transport 
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Wel vinden de oudpapierbedrijven dat de co-mingled containers door de inspectie diensten uit de handel gehaald 

moeten worden. Deze komen vooral uit Engeland en Ierland doordat de inzameling van oudpapier daar op een 

andere manier plaatsvindt, door de recyclebare producten in een zak op de stoep zetten. Deze containers vormen 

een gevaar voor de goede naam dat het Nederlandse oudpapier heeft. 

Naast de VROM-inspectie is bij het exporteren van oudpapier naar China nog de Chinese inspectie. Hiervoor 

hebben oudpapierbedrijven een licentie nodig van de Chinese overheid ; AQSIQ. Per container moet een 

inspectie worden uitgevoerd door de Chinese inspectie, de Chinese Certification and lnspection (Group) Co 

(CCIC)35. In het verleden werd dit gedaan door de CCIC zelf maar tegenwoordig is dit omgezet in zelfinspectie. 

Dit houdt in dat er twee foto 's van de vracht gemaakt moeten worden en dat deze bewaard moeten worden voor 

als er mogelijk problemen zijn. Voor deze certificering moet per container 60 euro betaald worden aan de CCIC. 

Toch gebeurt het ondanks deze inspectie nog steeds, dat containers door de Chinese overheid worden 

teruggestuurd. 

De vraag naar kwaliteit verschilt per land. Zo zijn de kwaliteitseisen vanuit China hoger dan vanuit India en 

Indonesië. Maar ondanks dat een aantal landen, als India en Indonesië, geen probleem heeft met een zekere 

mate van vervuiling van het oudpapier, staan toch de EU-normen boven de normen van de andere landen. Er 

kunnen dus verschillen zijn in wat bijvoorbeeld China en de VROM-inspectie goedvindt. De Europese verordening 

is leidend. 

5. 3 Economische waarde oud papierstroom voor HbR 

Gerelateerde inkomsten uit oudpapieroverslag 

De bedrijfsopbrengsten van het HbR bestaan uit havengelden, contractopbrengsten en overige opbrengsten. 

Havengelden bestaan uit zee- en binnenhavengelden. Als een klant met een zee- of binnenvaartschip gebruik 

maakt van de haven, of andere diensten in dat verband van het HbR afneemt, is hij aan het HbR zee- of 

binnenhavengeld verschuldigd . Onder contractopbrengsten vallen de huur- en erfpachtgelden die bedrijven aan 

het HbR betalen voor het gebruik van kaden of terreinen in de haven. Overige opbrengsten ontstaan uit onder 

andere terreinverkoop. 

De opbrengsten voor het HbR in 2005 uit de oudpapieroverslag is ruim 1,6 miljoen euro. Dit bedrag is het 

zeehavengeld wat het HbR heeft ontvangen voor de overslag van 1,75 miljoen ton oudpapier. Het HbR berekent 

voor gecontaineriseerde lading een gemiddeld zeehavengeld van 82 cent per ton. Onder bepaalde 

omstandigheden kunnen door het HbR reducties op het zeehavengeld gegeven worden , zodat het zeehavengeld 

niet altijd gelijk is. Naast het gewicht van het oudpapier moet ook het gewicht van de lege container worden 

opgeteld. Voor de oudpapieroverslag in 2005 waren dit ongeveer 70.000 40-ft containers welke een gewicht 

hebben van 3,3 ton per stuk. 

Economische waarde van oudpapieroverslag voor HbR 

Voor het bepalen van de economische waarde van de overslag van oudpapier voor het HbR worden een aantal 

aannames gedaan. Oudpapier wordt gezien als een "additionele" stroom. Hiermee wordt bedoeld dat er geen 

3s CCIC Europe is gevestigd in Rotterdam 
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nieuwe faciliteiten in de haven worden of zijn aangelegd speciaal voor de doorvoer van oudpapier. Oudpapier is 

in dit geval lading die additioneel wordt overgeslagen met voorzieningen die voor andere lading zijn aangelegd. 

Dit in tegenstelling tot een "nieuwe" stroom waarbij wel nieuwe of extra faciliteiten moeten worden aangelegd en 

waarbij dan extra kosten zijn gemoeid. Verder is aangenomen dat de terminal haar huur aan het HbR moet 

betalen onafhankelijk of er goederen worden overgeslagen, of er wel of geen oudpapier wordt overgeslagen 

en onafhankelijk van de aanlegkosten van de terminal die in het verleden gemaakt zijn. Met andere woorden , 

contractopbrengsten worden niet aan oudpapieroverslag doorberekend. Ook vindt onderhoud plaats aan 

infrastructuur, bijvoorbeeld kades en wegen. Het vervoer van oudpapier brengt additioneel transport van voor een 

deel zwaarbeladen vrachtauto's met zich mee. Toch wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat dit geen extra 

onderhoud aan de infrastructuur oplevert. 

De totale bedrijfsopbrengsten van het HbR waren in 2005 440 miljoen euro, waarvan 240 miljoen (55%) bestaat 

uit havengelden36 . 70% Van de totale overslag in 2005 bestond uit bulkgoederen als olie, kolen en ertsen , 25% 

bestond uit containers. Er is bij het Havenbedrijf echter niet exact bekend wat de inhoud van de containers is die 

door de Rotterdamse haven gaan. Bekend is dat papiercontainers veel zwaarder worden beladen dan 

gemiddelde containers. Doordat echter alleen de gemiddelde belading van een container bij het HbR bekend 

is , kan moeilijk worden aangegeven wat de verhouding is van de inkomsten uit oudpapieroverslag in verhouding 

tot de inkomsten uit andere gecontaineriseerde vervoersstromen. Wel kan worden geconcludeerd dat van de 

totale afgevoerde hoeveelheid tonnen per containers, oudpapier in 2005 een aandeel van 4% had, wat 

overeenkomt met ruim 2% van de totale afgevoerde hoeveelheid tonnen goederenoverslag in de Rotterdamse37 

haven. 

5.4 Conclusie; kwalitatieve beoordeling 

Uit interviews is naar voren gekomen, dat over het algemeen de spelers en actoren uit de oudpapierketen de 

Rotterdamse haven een goede haven vinden. Men vindt het een efficiënte haven, waar veel kennis van zaken 

aanwezig is. Maar ondanks deze positieve beoordeling , zijn een aantal specifieke aspecten van de doorvoer van 

oudpapier door de haven waar verbetering mogelijk is. Hierdoor zal de service verhoogd en de kosten verlaagd 

kunnen worden voor de oudpapierindustrie, wat tot gevolg kan hebben dat geen ladingverlies naar andere havens 

plaatsvindt of meer oudpapier via de Rotterdamse haven vervoerd wordt. 

Voor de oudpapierindustrie zijn , onder andere door de lage marges, de transportkosten een van de belangrijkste 

kostenposten. Hierdoor doet men er dan ook alles aan om deze zo laag mogelijk te houden. Het verbeteren van 

de doorvoer door de haven en de achterlandverbindingen naar de haven zijn aspecten die bij de Rotterdamse 

verbeterd kunnen worden. Door dit te verbeteren zal de transportsnelheid en de bereikbaarheid omhoog kunnen 

gaan waardoor de oudpapierindustrie ook sneller kan inspelen op de vraag uit de markt. De levertijden zullen 

immers omlaag gaan. 

De kwaliteit van het oudpapier zelf ligt buiten het bereik van het HbR en de Rotterdamse haven. Maar de 

inspecties spelen hierbij een grote rol , door 'foute' containers eruit te halen. Waardoor de papierfabrieken weten 

dat oudpapiercontainers die vanaf de Rotterdamse haven worden geëxporteerd van goede kwaliteit zijn. Het HbR 

zal een bemiddelende rol kunnen hebben in de tweestrijd tussen de oudpapierindustrie en de VROM-inspectie. 

Zodat voorkomen wordt dat de Rotterdamse haven, door de inspecties , lading misloopt. 

36 De overige 42% is gerelateerd aan contractopbrengsten en 3% aan overige opbrengsten. 

37 Bron Port Statistics 

38 



P&>rt of De haven van Rotterdam T u / R"11.,d"m _____________ e 

Economisch gezien is de oudpapierstroom een 'kleine speler' voor het HbR. Ongeveer een half procent van de 

totale bedrijfsopbrengsten kan worden toegekend aan de oudpapierstroom. Maar doordat 45% van de inkomsten 

van het HbR zijn gerelateerd aan contract, kadehuur en pacht opbrengsten en 55% aan havengelden, geeft dit 

geen goede weergave van het belang voor het HbR. Binnen de containersector, 25% van de totale overslag in 

2005, is oudpapier wel een redelijk grote38 sector met ongeveer 1,75 miljoen ton en 70.000 containers. Ook 

indirect heeft de oudpapierstroom een belang voor het HbR. 

Door de alsmaar stijgende containerimbalance tussen Europa en Azië is het een ideale stroom om containers te 

vullen. Niet voor niets is oudpapier op dit moment de grootste gecontaineriseerde exportstroom naar Zuidoost

Azië vanaf zowel Noord-Amerika als Noordwest-Europa. Naast de extra containeroverslag kan de 

oudpapierstroom ook extra retourlading aantrekken voor rederijen met bestemming Zuidoost-Azië. Uit een 

interview met een rederij is gebleken dat rederijen mogelijk 'de lading' achterna varen. Dit wil zeggen dat rederijen 

naar de havens vaart waar in dit geval oudpapier als retourlading beschikbaar is. Daarnaast levert de stijgende 

oudpapierstroom door de haven van Rotterdam extra werkgelegenheid , doordat vervoerders, forwarders , 

transitobedrijven maar ook inspecties meer oudpapier te verwerken hebben, al is dit niet verder onderzocht. 

Voor het HbR ligt het grootste belang bij haar zichtbaarheid in de oudpapiersector. Klantentevredenheid en 

transparantie staan hoog in het vaandel bij het HbR. Doordat op oudpapier de marges laag zijn willen de 

oudpapierbedrijven de risico's op vertragingen en extra kosten zo veel mogelijk verminderen. Het HbR moet aan 

haar klanten laten zien dat men meedenkt en -werkt aan het verminderen van die risico's. Dit kan door zich te 

focussen op de Rotterdamse haven als kwaliteitshaven. Hierdoor zal de kans dat oudpapierstromen naar andere 

havens uitwijkt verminderd kunnen worden. 

38 Dit is een schatting gebaseerd op de goederenoverslagcijfers per goederensoort van 2004. 2005 was op moment van 

schrijven nog niet bekend. Niet is bekend waar de lading van de overgeslagen containers precies uit bestaat. 
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Hoofdstuk 6 Strategische opties 

6. 1 Introductie 

De Rotterdamse haven is een belangrijke schakel voor de oudpapierindustrie. De doorvoer door de haven kan 

gezien worden als de import en export van oudpapier via de haven van Rotterdam voor Nederland en Noordwest

Europa. Omdat het grootste gedeelte van de doorvoer uit export bestaat wordt voor de strategische opties echter 

de nadruk gelegd op de export van oudpapier naar Zuidoost-Azië. 

Bij de exportketen zijn meerdere spelers en actoren uit de oudpapierketen betrokken. Dit zijn oudpapierbedrijven , 

transitobedrijven , forwarders , vervoerders, terminals, rederijen, papierfabrieken en inspectiediensten. Het HbR 

heeft geen directe rol binnen deze keten maar kan wel voor een betere ketenintegratie en verhoogde 

transparantie binnen de keten zorgen. Het HbR moet hiervoor een actievere rol spelen bij de doorvoer van 

oudpapier door de Rotterdamse haven, ook als dienstverlener zijnde. Hierdoor kunnen kosten bespaard en de 

service van de haven verbeterd worden. Door proactief in te spelen op de marktveranderingen en -

ontwikkelingen kan de Rotterdamse haven een stap voor blijven op concurrenten als Antwerpen, Amsterdam en 

Hamburg. 

Op basis van een analyse van de oudpapierindustrie, -markt, de rol en het belang van de Rotterdamse haven en 

het HbR en op basis van de verwachte trends zoals die eerder in dit verslag zijr:, beschreven, zijn vier strategische 

opties ontworpen om de doorvoer van het oudpapier door de Rotterdamse haven te verbeteren. Deze opties zijn : 

• De beschikbaarheidsoptie: relocalisering van empty depot bij de Delta terminal op de Maasvlakte. 

• De bereikbaarheidsoptie: het, in samenwerking met forwarders en transitobedrijven, verbeteren van het 

gebruik van de achterlandverbindingen en met name de treinverbinding. 

• De mediator optie: door middel van bemiddeling tussen de oudpapierindustrie en de VROM-inspectie, de 

inspecties in de haven transparanter maken. 

• De kostenoptie: in samenwerking met de oudpapierindustrie, een distributiecentrum voor 

oudpapier(containers) opzetten aan de stadskant van de haven. Deze kostenoptie is door de beperkte 

tijd van het onderzoek niet uitgewerkt. 

De eerste drie opties zijn in breder opzicht dan alleen voor oudpapier toepasbaar binnen de Rotterdamse haven. 

De kosten optie is wel geheel gericht op oudpapier en moet los gezien worden van de andere drie opties. 

De strategische opties zijn hiernaast ontworpen om de klantentevredenheid van de oudpapierindustrie en de 

betrokken spelers en actoren bij de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven te vergroten. Hierbij is 

de transparantie van het HbR naar haar klanten belangrijk. Niet is gekeken wat de opties voor het HbR in 

financieel opzicht opleveren. Dit omdat voor klanten van het HbR bij de keuze van de haven, naast kosten en 

service, het risico op vertraging een van de belangrijke aspecten is. Een klant kan ervoor kiezen meer te betalen 

als het risico op vertraging verminderd wordt. Dit risico hangt mede af van de klantperceptie wat deze over de 

haven heeft. Het imago van de haven speelt bij deze klantperceptie een grote rol en transparantie en 

klantentevredenheid is een middel om dit imago te verbeteren. Hierdoor zal uiteindelijk minder lading uitwijken 

naar andere havens. Het is niet onderzocht wat deze verbeteringen opleveren voor het HbR, hier is nog verder 

onderzoek voor nodig. Hoewel duidelijk is dat de service in de Rotterdamse haven hiermee verbeterd. Wel is 

bepaald waar de verbeteringen van invloed op kunnen zijn. 
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Deze opties sluiten aan op de hoofdopgaven die het HbR zichzelf heeft opgelegd voor de periode 2006-2010. Zo 

wil men de klanten- en stakeholderstevredenheid vergroten en met name op het commerciële vlak wil men zich 

verbeteren. Dit door onder andere actiever en meer naar buiten gericht te werken. 

Implementatie 

Het HbR zal bij de implementatie van de verbeteropties, gesprekken moeten voeren met de klanten uit de 

oudpapierketen. Hierbij zal bepaald moeten worden welke van deze verbeteropties men het beste vindt en wat 

het de klant oplevert. Met die kennis zal het HbR een keus moeten maken naar de meest geschikte optie(s) en 

bepalen wat deze optie(s) zal opleveren voor het HbR. Zonder deze samenwerking en gegevens uitwisseling met 

de klanten zal het moeilijk zijn te bepalen welke optie het meest geschikt is. Dit omdat de complexiteit van de 

oudpapiermarkt en -handel , en hiermee de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven, hoog is en deze 

van vele factoren afhankelijk is (zie hoofdstuk 4). Door het bepalen van de meest geschikte optie zonder deze 

samenwerking, maar door het doen van aannames, bestaat de kans dat de resultaten niet overeenkomen met de 

werkelijkheid en de verkeerde keus gemaakt wordt. 

6.2 De beschikbaarheidsoptie 

De beschikbaarheidsoptie houdt in dat door het relocaliseren van een empty depot bij de Delta terminal op de 

Maasvlakte, de beschikbaarheid van lege containers voor het oudpapierexport verbeterd wordt. 

De beschikbaarheid van lege containers is een belangrijk aspect voor de keuze van een haven voor de 

oudpapierindustrie. De Rotterdamse haven heeft voldoende lege containers ter beschikking, maar de 

bereikbaarheid van de lege containers voor de export in de Rotterdamse haven, kan volgens vervoerders en 

oudpapierindustrie verbeterd worden. 

De lege containers zijn in de haven van Rotterdam opgeslagen bij de empty depots. De locatie van deze empty 

depots in de Waalhaven is voor de oudpapiervervoerders niet optimaal (zie paragraaf 5.2). Door een empty depot 

te plaatsen bij de Delta terminal op de Maasvlakte, wordt voor de oudpapiervervoerders de bereikbaarheid van de 

lege containers verbeterd. Dit doordat de vervoerder sneller en gemakkelijker, na het afleveren van een volle 

oudpapiercontainer op de Maasvlakte, een lege container kan afhalen. 

Het voordeel van de verbeterde situatie is dat de vervoerder minder kilometers hoeft af te leggen met een lege, 

zonder container, vrachtwagen en dat de vrachtwagen rechtstreeks vanaf de Maasvlakte naar het 

oudpapierbedrijf kan rijden. De vervoerder hoeft dan niet eerst naar de empty depot in het Waalhavengebied om 

daar een lege container op te halen, waardoor minder vertraging ontstaat in zijn totale rittijd . Hierdoor zal de totale 

rittijd vrachtvervoer verkort worden , waardoor men mogelijk meer containers per dag kan afleveren dan 

voorheen39 • Door deze optie zal hiernaast het Waalhavengebied ontlast worden en daar de doorstroom van het 

vervoer en de bereikbaarheid van de empty depot daar kunnen verbeteren. Door deze verbetering kunnen de 

kosten van de vervoerder verminderd worden omdat er minder stilstand van de vrachtwagen ontstaat wat 

doorgerekend kan worden aan de oudpapierbedrijven. 

39 In de huidige situatie is het mogelijk om 3 keer op een dag de retourrit vanaf Peute papierrecycling in Dordrecht naar de Delta 

terminal te maken en 4 keer op een dag naar de Home terminal. Vijf dagen per week worden hiervandaan 60-80 containers per 

dag via truckvervoer afgeleverd in de Rotterdamse haven. 
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Verder zal door het herpositioneren van de lege containers naar de empty depot op de Maasvlakte, het 

gemakkelijker worden voor rederijen om de lege containers te bereiken die, vanwege de groeiende 

containerimbalance, naar Zuidoost-Azië moeten worden geëxporteerd. Hierdoor wordt de verblijftijd van lege 

containers in de Rotterdamse haven verkleind. Binnen het HbR wordt op dit moment gekeken naar oplossingen 

voor de containerimbalance. 

Voorwaarde is dat een goede communicatie en informatie uitwisseling plaatsvindt tussen de opdrachtgever, 

vervoerder, empty depots en terminals. Dit zodat duidelijk is waar en wanneer de lege container beschikbaar is of 

moet zijn. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van Port infolink40 . Dit zijn on-line informatie- en 

communicatiediensten voor spelers in en rond de Rotterdamse haven. Een tweede voorwaarde is dat de lege 

containers op de Maasvlakte moeten komen. Dit is niet vanzelfsprekend , omdat het overgrote deel van de 

geïmporteerde containers niet op deze locatie worden geleegd. 

Het HbR kan de beschikbaarheidsoptie verwezenlijken door terrein op de Maasvlakte toe te wijzen aan empty 

depots. Mogelijk in samenwerking met de eigenaren van de empty depots in de Waalhaven, zodat deze hierdoor 

geen verlies hoeven te leiden. Hiernaast zou het HbR de rederijen kunnen stimuleren lege containers 

beschikbaar te stellen voor oudpapier en op de goede locatie te positioneren, immers de containers blijven 

eigendom van de rederijen. 

Huidige situatie 

2 

Emptydepot 
Waalhaven 

4 

3 

Figuur 13 Beweging oudpapiercontainer 

Verbeterde situatie 
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.... .... ............ ► Lege truckbeweging 

------► Lege containerbeweging 

---► Volle containerbeweging 

.................... ► Volle truckbeweging 

Emptydepot 

Maasvlakte 

40 
Port infolink is een 100% dochteronderneming van het HbR. Het doel is optimalisatie van de processen in de transportketens 

die via de Rotterdamse haven lopen door middel van on-line informatie- en communicatiediensten om de efficiëntie van de klan t 

te verhogen . Dit leidt tot kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en gebruiksgemak. Alle schakels in de keten in en rond de 

Rotterdamse haven kunnen de informatie- en communicatiediensten gebruiken. In een interview met een forwarder is naar 

voren gekomen dat het gebruik hiervan als goed en nuttig wordt ervaren. 
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Een vervoerder krijgt van de forwarder of het oudpapierbedrijf de opdracht om een container op te halen in de 

haven, deze te laten vullen bij een oudpapierbedrijf en weer af te leveren in de haven. 

De huidige situatie is dan: een lege vrachtwagen moet naar het empty depot in de Waalhaven om een lege 

container op te halen (beweging 1 ). De lege container wordt naar het oudpapierbedrijf gebracht (beweging 2). De 

gevulde container wordt naar de Delta terminal gebracht (beweging 3). De lege vrachtwagen moet weer naar het 

empty depot in de waalhaven om een lege container op te halen (beweging 4). Hier begint de cyclus opnieuw. 

De verbeterde situatie kan zijn : een volle vrachtwagen met andere lading rijdt naar de Delta terminal (beweging 6) 

en levert deze daar af. De oudpapiervervoerders transporteren naast oudpapiercontainers ook andere gevulde 

containers. Een lege container wordt bij de Delta terminal of bij empty depot vlakbij Delta terminal opgehaald en 

naar het oudpapierbedrijf vervoerd (beweging 5) . De gevulde container wordt naar de Delta terminal gebracht 

(beweging 3). Hier begint de cyclus weer opnieuw. Of de vervoerder rijdt eerst naar het oudpapierbedrijf met een 

lege container, omdat deze de dag ervoor al opgehaald was bij de empty depot (beweging 7). 

6. 3 De bereikbaarheidsoptie 

De bereikbaarheidsoptie houdt in, dat in samenwerking met forwarders en transitobedrijven, het gebruik van de 

treinverbinding tussen het achterland en de Rotterdamse haven bevorderd wordt. 

Nederland zit momenteel al bijna aan haar top van oudpapierinzameling . In theorie zou het nog beter kunnen, 

maar in praktijk blijkt dit moeilijk te gaan. Toch zal, naar verwachting, de vraag naar Nederlands en Europees 

oudpapier vanuit Zuidoost-Azië de komende jaren blijven stijgen. Dit kan ten koste gaan van het aandeel 

oudpapier dat binnen Europa wordt toegepast of de oudpapier- en transitobedrijven moeten het oudpapier van 

verder gelegen regio 's in Europa inkopen, bijvoorbeeld richting het oosten van Europa. 

Om ervoor te zorgen dat dit oudpapier geëxporteerd wordt via de Rotterdamse haven, is het noodzakelijk dat er 

goede achterlandverbindingen zijn. Er zijn immers meerdere havens in Europa vanwaar het oudpapier 

geëxporteerd kan worden. Lange afstanden zijn geschikt voor het vervoer per trein of binnenvaart , vanwege de in 

verhouding lage kosten. Volgens het HbR liggen de verbeteringen vooral bij het treinvervoer. Door het verbeteren 

van de achterlandverbinding kan het HbR meer oudpapier naar de Rotterdamse haven aantrekken wat anders 

naar andere havens zou gaan. Hierdoor kan meer oudpapieroverslag ontstaan. 

Treinvervoer is uitermate geschikt voor laagwaardige lading wat in grote volumes getransporteerd moet worden . 

Dit komt doordat treinen kosteneffectief en energie-efficiënt transport kunnen verzorgen van grote hoeveelheden 

goederen over lange afstanden41 . Vooral vanwege de lagere kosten op de lange afstand is het treinvervoer 

geschikt voor oudpapiertransport. Het is wel belangrijk dat er bij het oudpapierbedrijf mogelijkheden voor belading 

per spoor bij het oudpapierbedrijf zijn . Hiernaast is de flexibiliteit van dit vervoer lager dan het truckvervoer. Op dit 

moment zijn de kosten van het treinvervoer nog te hoog. Dit komt mede doordat meerdere handelingen nodig zijn 

en de afstanden te kort zijn voor het treinvervoer. 

Begin 2007 is gepland dat de Betuweroute in dienst gaat. Dit moet helpen de internationale concurrentiepositie van de 

Rotterdamse haven te versterken . Voor de exploitatie van de Betuweroute is de BREM (Betuwe Route Exploitatie Maatschappij) 

41 Global logistics management Gourdin (200 1) p 85 en theorie hfdst 5 
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opgericht. Hier heeft het HbR voor 35% aandeel in , samen met haven van Amsterdam (15%) en ProRail (50%). De doelstelling 

van het BREM is het aantrekken van volume lading, het verbeteren van de kwaliteit railgoederenvervoer; intern: integratie van 

processen en extern: ketenintegralie en betere afstemming. 

Het HbR heeft een belangrijk aandeel in de Betuweroute. Oudpapier is een mogelijke lading voor dit treinvervoer. 

Het HbR zal het risico van de hogere kosten , lagere snelheid en mindere flexibiliteit moeten afdekken voor de 

oudpapier- en transitobedrijven. Dat kan door het aanbieden van een lagere kostprijs. Het verbeteren van de 

spoorverbinding moet het HbR doen in samenwerking met de forwarders en transitobedrijven. Dit past ook in het 

beleid van het HbR en de BREM (zie kader) om actief te zoeken naar commerciële partners. De forwarders 

zorgen voor de logistieke afwikkeling, bepalen via welke haven er wordt geëxporteerd en de transitobedrijven zijn 

hiernaast bepalend waar het oudpapier ingekocht wordt. Als deze geen weet hebben van de mogelijk lagere 

kostprijs van dit treinvervoer kan het zijn dat deze het oudpapier minder snel op verre afstanden van de 

Rotterdamse haven inkopen. Ook zal er een goede afstemming moeten komen tussen de terminals en het 

treinvervoer zodat hierdoor geen extra vertragingen ontstaan. 

6.4 De mediator optie 

De mediator optie houdt in dat het HbR als bemiddelaar optreedt tussen de oudpapierindustrie en de VROM

inspectie om de inspecties transparanter te maken. 

Over het algemeen wordt binnen de oudpapierindustrie, en met name door de forwarders en de 

oudpapierbedrijven , geklaagd over de inspecties in de Rotterdamse haven. Het is deze bedrijven een duidelijke 

doorn in het oog . Vooral het onbegrip en de onbekendheid met de regels waarop de inspectie wordt gebaseerd is 

een probleem. Het meest opvallende is dat deze bedrijven het plaatsvinden van de inspecties niet het probleem 

vinden , maar bij de manier waarop ontstaan vraagtekens. Hiernaast zijn de extra kosten die hierbij komen kijken 

niet bevorderlijk voor de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven. 

Het probleem ontstaat doordat men de Rotterdamse haven vergelijkt met andere havens. Hierbij begrijpt men niet 

dat de inspecties in bijvoorbeeld Antwerpen minder streng en minder frequent plaatsvinden terwijl het dezelfde 

EU-wetgeving betreft. Het is vooral de interpretatie van de regels door VROM waar de verschillen met 

oudpapierbedrijven liggen. De onbekendheid, wat wel mag en wat niet en het grijze gebied wanneer iets afval, co

mingled of oudpapier is zijn hier de aandachtspunten. Ook de kennis van oudpapier en de handel in oudpapier 

binnen de EVOA-vraagbaak bij de douane, wordt ter discussie gesteld , terwijl deze juist als expert is ingesteld. 

Douane en de VROM-inspectie denken er anders over dan de oudpapierbedrijven. De VROM-inspectie wil dan 

ook graag in de toekomst meer samenwerken met de bedrijven en de brancheorganisatie (FNOI) om voor meer 

duidelijkheid te zorgen en te helpen bij het naleven van de procedures en de regels. 

Het HbR kan als bemiddelaar tussen de oudpapierindustrie en de VROM-inspectie optreden. Ten eerste omdat 

het belang voor het HbR is dat het de negatieve naam bij oudpapierbedrijven als 'strenge haven' kan verbeteren, 

en de oudpapierbedrijven informeren over de functie en het belang van de controles in de Rotterdamse haven. 

Hiernaast is het een goede mogelijkheid voor het HbR om zich te laten zien aan de klanten uit de 

oudpapierindustrie. Dit kan eraan bijdragen de klantentevredenheid te verbeteren. Door inspecties transparanter 

te maken zal meer wederzijds begrip moeten ontstaan. 
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6.5 De kostenoptie 

De kostenoptie houdt in dat er een distributiecentrum wordt aangelegd aan het begin van het haventerrein. 

Helaas is door de beperkte onderzoekstijd hier niet volledig onderzoek naar gedaan. Zo is geen kosten- en 

batenanalyse toegepast en moet verder onderzoek gedaan worden bij de marktspelers of men hierin wil 

participeren. Maar binnen het HbR is aangegeven, dat men intern de discussie wil voeren of deze optie verder 

onderzocht moet worden. 

Uit de interviews is gebleken dat oudpapierbedrijven de Rotterdamse haven zien als een relatief dure haven. De 

kostenoptie is gericht op het terugdringen van de kosten voor oudpapierbedrijven die deze in de haven hebben. 

De Rotterdamse haven is een uitgestrekte haven, vanaf het begin vanaf het haventerrein aan de stadskant tot 

aan de kust in het westen heeft de haven een lengte van ongeveer 45 kilometer. Dit brengt voor de 

oudpapierindustrie extra kosten met zich mee door onder andere de Deltatoeslag (zie paragraaf 5.2). Hiernaast 

bestaat de kans op congestieproblemen , doordat de A15 de enige hoofdweg is naar de Delta terminal op de 

Maasvlakte. Ook de afstand die de vervoerders op dit moment moeten afleggen tussen de Delta terminal en de 

empty depot in de Waalhaven, zoals is beschreven in de beschikbaarheidsoptie, is niet bevorderlijk voor de 

doorvoer van oudpapier in de Rotterdamse haven. In de interviews hebben oudpapierbedrijven aangegeven het 

oudpapier te willen afleveren ter hoogte van de Waalhaven. Op deze manier ontloopt men de Delta toeslag en de 

congestie problemen in de haven waardoor mogelijk transportkosten bespaard kunnen blijven. 

Door het sterk gestegen containertransport en efficiënter terminalbeleid van rederijen is de vrije tijd kadehuur 

verkort en zijn de terminaltarieven42 volgens de oudpapierindustrie aan de hoge kant. Deze ontwikkelingen zijn 

vooral te merken bij oudpapierexport omdat de lading gemiddeld uit 20 tot 40 containers kan bestaan. Dit is voor 

het containertransport een grote lading , wat betreft hoeveelheid containers, waardoor het samenstellen van deze 

lading gemiddeld meer tijd nodig heeft op een terminal. Hierbij is het mogelijk dat de oudpapiercontainers van 

verschillende oudpapierbedrijven afkomen. 

Voordelen marktpartijen 

Een oplossing zou een distributiecentrum voor oudpapier aan het begin van het haventerrein zijn. De precieze 

locatie moet nog verder worden uitgezocht. Een distributiecentrum kan drie43 functies hebben: opslag-, 

groepering- en overslagfunctie. Voor het oudpapier in de haven zou het distributiecentrum alle drie de functies 

kunnen hebben waardoor voordeel ontstaat voor de marktpartijen. 

1. Opslagfunctie 

Transitobedrijven zouden hier een tijdelijke opslag van containers met oudpapier kunnen hebben. Hierdoor 

zouden deze sneller kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt. Ook lege containers geschikt voor oudpapier 

zouden hier opgeslagen kunnen worden , waardoor lege containers beschikbaar zijn daar waar volle afgeleverd 

worden. 

2. Groeperingsfunctie 

Doordat forwarders oudpapierladingen kunnen samenstellen van gemiddeld 20 tot 40 containers , is een 

distributiecentrum een ideale locatie om deze lading te groeperen. Door de verkorte vrije tijd kadehuur en hoge 

42 Terminal Handling Cost: Rotterdam 137 euro , Antwerpen 89 euro 

43 European distribution and supply chain logistics, Van Goor, Ploos van Amstel en Ploos van Amstel (2003) p 169 
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terminaltarieven , zou dit een goed alternatief kunnen zijn. Een gedeelte van de bespaarde kosten bij de terminal 

kunnen toegewezen worden aan het gebruik van het distributiecentrum. 

3. Overslagfunctie 

Vanaf dit distributiecentrum zouden de oudpapiercontainers overgeslagen kunnen worden op een 

binnenvaartshuttle of treinverbinding die de lading naar de Delta terminal brengt. Hierdoor zal de A15 ontlast 

kunnen worden. Hiernaast komt het vaker voor dat oudpapier vanuit Duitsland niet in containers wordt vervoerd. 

Op het distributiecentrum zou het oudpapier in containers geladen kunnen worden of eerst opgeslagen kunnen 

worden (opslagfunctie). Ook zou het distributiecentrum gebruikt kunnen worden voor de import van oudpapier, of 

als tijdelijk opslag voor de doorvoer van oudpapier. Hiernaast zouden de inspectie diensten bij de overslag de 

inspectie kunnen uitvoeren. 

Voorwaarden 

• De uiteindelijke transportkosten en lasten voor de oudpapierbedrijven mogen bij gebruik van het 

distributiecentrum niet hoger zijn dan de huidige kosten en lasten. 

• Vanaf het distributiecentrum moeten de oudpapierbedrijven niets meer hoeven doen om de 

oudpapiercontainers geëxporteerd te krijgen. Het moet dus een vervanging zijn van het afleveren bij de 

terminal. 

• De locatie van het distributiecentrum moet voor oudpapierbedrijven goed bereikbaar zijn. Hierbij komt 

dat de afstand niet langer mag zijn dan de huidige transportafstand. Ook zal de locatie bereikbaar 

moeten zijn voor meerdere vervoersmodaliteiten , zodat op verschillende manieren het oudpapier 

afgeleverd kan worden. De geschikte locatie zal dus mede afhangen van de bedrijven die hier gebruik 

van gaan maken. 

• Lege containers zullen mogelijk op de locatie beschikbaar moeten zijn. Niet overal in de haven zijn lege 

containers beschikbaar, wat op dit moment afhankelijk is van empty depots en de plaats waar een 

container geleegd wordt. 

• Om kostendekkend te zijn , zal er voldoende vraag vanuit de markt voor moeten zijn. Doordat de 

oudpapiermarkt niet voor 100% voorspelbaar is zit hier een risico in. 

• Op dit moment heeft de Delta terminal een RTO status (zie paragraaf 5.2) , wat als door de forwarders 

gezien wordt als positief punt. Men zal moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn om het 

distributiecentrum ook deze status te geven. Hierdoor kunnen vertragingen en papierwerk verkomen 

worden. 

Voordelen voor HbR 

Of deze optie voor de haven van Rotterdam en het HbR rendabel is zal verder uitgezocht moeten worden. Ook 

zal moeten worden bekeken of deze optie genoeg meerwaarde voor het HbR en de Rotterdamse haven oplevert. 

Maar het geeft een mogelijke oplossing voor de hoge transportkosten die oudpapierbedrijven hebben in de 

Rotterdamse haven zelf, wat gezien wordt door de oudpapierbedrijven als een minpunt van de Rotterdamse 

haven. Dit kan mogelijk leiden tot meer oudpapieroverslag in de Rotterdamse haven. 

Hiernaast brengt het een ontlasting van de A 15 met zich mee, door minder truckbewegingen. Er van uitgaande 

dat bij toepassing van deze optie 60%44 van de huidige afgeleverde oudpapiercontainer in de Rotterdamse haven 

44 In de haven van Rotterdam wordt 60% van de totale goederen per truck vervoerd . Bij het oudpapier ligt dit percentage hoger 

maar er van uitgaande dat mogelijk niet alle truckbewegingen worden opgevangen door het distributiecentrum is 60% 
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niet meer per truck naar de Delta terminal vervoerd hoeven worden , kan dit 168 minder truckbewegingen per dag 

opleveren richting de Maasvlakte. 

Vanwege de lage marges op oudpapier, doen oudpapierbedrijven er alles aan om kosten te besparen. Doordat 

de kostenoptie mogelijk kostenbesparing oplevert kan het aantrekkelijker worden om oudpapier via de 

Rotterdamse haven te exporteren , wat mogelijk meer oudpapieroverslag oplevert. Dit kan ook haar uitwerking 

hebben op rederijen , die hierdoor de Rotterdamse haven aandoen omdat men weet dat in deze haven 

retourlading richting Zuidoost-Azië aanwezig is. 

Het distributiecentrum zal bevorderend werken voor de bereikbaarheid en transparantie van de inspectiediensten. 

Een mogelijk nadeel hierbij is dat als een oudpapiercontainer van de douane door de containerscan moet, deze 

eerst naar de Maasvlakte getransporteerd moet worden. Hierbij komen dan extra kosten. Het HbR kan een 

bemiddelende rol hebben zoals in de mediator optie is besproken zodat er goede en duidelijke afspraken zijn over 

inspecties, waardoor de Rotterdamse haven minder oudpapier misloopt. 

aangehouden bij deze schatting. Hierbij is aangenomen dat een jaar uit 250 werkdagen bestaat, aangezien oudpapierbedrijven 

in het weekend en op feestdagen gesloten zij n. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gegeven. In de eerste paragraaf worden de conclusies 

gegeven. Hierop volgend worden de aanbevelingen gedaan voor het HbR hoe om te gaan met het 

oudpapiersegment en wat verder tijdens het onderzoek naar boven is gekomen. 

7. 1 Conclusies 

In de opdracht, zoals die is beschreven in hoofdstuk 2, staat: "bepaal of het zinnig is voor het HbR om te 

investeren in de verdere ontwikkeling van het oudpapiersegment in de Rotterdamse haven." Oudpapier is op dit 

moment het grootste , in volume, exportproduct van Noordwest-Europa naar Zuidoost-Azië. In de Rotterdamse 

haven is de doorvoer van oudpapier de laatste jaren gestegen met in 2005 een export van ongeveer 1,75 miljoen 

ton in 70.000 40-ft HQ containers en is nog steeds stijgende. Dit is door verschillende bronnen binnen de 

oudpapierketen en statistieken bevestigd. Aan de hand van dit afstudeeronderzoek, is het antwoord op de 

bovenstaande vraag dan ook: ja. Voor het HbR ligt het grootste belang bij haar zichtbaarheid in de 

oudpapiersector. Klantentevredenheid en transparantie staan hoog in het vaandel bij het HbR. Doordat op 

oudpapier de marges laag zijn , willen de oudpapierbedrijven de risico 's op vertragingen en extra kosten zo veel 

mogelijk verminderen. Het HbR moet aan haar klanten laten zien dat men meedenkt en -werkt aan het 

verminderen van die risico's . Dit kan door zich te focussen op de Rotterdamse haven als kwaliteitshaven. 

Hierdoor zal de kans dat oudpapierstromen naar andere havens uitwijkt verminderd kunnen worden. 

Oudpapierhandel 

De handel in oudpapier ontstaat door marktwerking. Het zijn combinaties van invloeden die de marktwerking 

teweeg brengen. Maar een van de belangrijkste is het vraag en aanbod van bepaalde kwaliteiten oudpapier die 

verschillend reageren op marktveranderingen. Papierfabrieken gaan steeds hogere kwaliteitseisen stellen aan het 

oudpapier en de Nederlandse oudpapierindustrie wil haar goede naam als oudpapierleverancier hoog houden. 

Naast het kwaliteitsaspect zijn de totale kosten een van de belangrijkste aspecten binnen de oudpapierindustrie. 

Door lage marges op oudpapier doet de oudpapierindustrie er alles aan om kosten te besparen. De 

transportkosten zijn de belangrijkste kosten en zijn mede bepalend hoe het oudpapier vervoerd wordt en 

waarheen. Om de handel in oudpapier rendabel te houden wordt vooral gewerkt met grote volumes. Containers 

worden zwaar beladen, ladingen kunnen bestaan uit 20 tot 40 containers en oudpapierbedrijven verwerken 

steeds grotere volumes. Ondanks dat oudpapierbedrijven steeds groter worden is er geen marktleider binnen de 

oudpapierhandel aan te wijzen die prijsbepalend is. 

Rotterdamse haven 

De Rotterdamse haven speelt in de oudpapierhandel een belangrijke rol. Het is vooral de export naar Zuidoost

Azië en met name China welke gebruik maakt van de haven. Deze export is de laatste jaren sterk toegenomen en 

zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Of oudpapierbedrijven en hun forwarders kiezen voor de 

Rotterdamse haven hangt uiteindelijk af van de kosten en service die men bij het gebruik van de haven heeft en 

krijgt. Hierbij speelt de perceptie die de oudpapierbedrijven hebben van de haven en het imago van de haven een 

grote rol. Het verminderen van de risico's op extra kosten voor de oudpapierbedrijven bij het gebruik van de 

Rotterdamse haven, is dan ook een van de belangrijkste taken voor het HbR om de kans te verminderen dat men 

doorvoer van oudpapier misloopt. Hierbij zijn de beschikbaarheid van lege containers, bereikbaarheid van de 
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haven en het verkleinen van de tegenstellingen tussen de inspectiediensten en de oudpapierbedrijven en 

forwarders het belangrijkst. 

Voor oudpapierexport door de Rotterdamse haven zijn de rederijen , forwarders , oudpapierbedrijven en 

transitobedrijven van groot belang. Rederijen hebben de macht binnen de retourlogistiek, doordat deze bepalen 

of oudpapier overzee getransporteerd kan worden en tegen welk tarief. Hierbij bepalen de rederijen ook of lege 

containers vrijgegeven worden voor oudpapierexport. De forwarders zijn de link tussen de oudpapierbedrijven en 

de rederijen en zijn hierdoor mede bepalend via welke haven het oudpapier geëxporteerd wordt. 

Havenbedrijf Rotterdam 

Doordat in het verleden binnen het HbR geen uitgebreide analyse naar het oudpapiersegment is uitgevoerd, was 

het onbekend wat de marktomvang was, welke trends hierin zichtbaar zijn en welke marktbenadering het beste is 

voor dit segment. Hierdoor is niet proactief ingespeeld op de vraag vanuit deze markt, waardoor mogelijk 

oudpapierdoorvoer is misgelopen. Door dit afstudeeronderzoek is men het volume van de doorvoer van 

oudpapier door de Rotterdamse haven en het belang hiervan voor het HbR en de haven gaan inzien. Het inzicht 

in het oudpapiersegment wat hierdoor is gecreëerd en de verbeteropties , geven een goede basis om de doorvoer 

van oudpapier door de Rotterdamse haven te verbeteren of in ieder geval te behouden. Het is hierbij wel 

belangrijk in te zien dat niet iedereen in de oudpapierketen de zelfde belangen heeft. 

7.2 Aanbevelingen 

Verbeteropties 

Vier strategische opties zijn ontworpen om de klantentevredenheid van de oudpapierindustrie en de betrokken 

spelers en actoren bij de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven te vergroten , waardoor deze 

doorvoer verbeterd kan worden. De eerste drie opties zijn in breder opzicht dan alleen voor oudpapier toepasbaar 

binnen de Rotterdamse haven. Deze kunnen toegepast worden bij meerdere secundaire grondstoffen als 

bijvoorbeeld plastics. Maar ook bij het oplossen van de container imbalance problematiek in de Rotterdamse 

haven kan vooral de beschikbaarheidsoptie mogelijkheden bieden. Deze opties zijn : 

• De beschikbaarheidsoptie: relocalisering van empty depot bij de Delta terminal op de Maasvlakte. 

• De bereikbaarheidsoptie: het, in samenwerking met forwarders en transitobedrijven , verbeteren van het 

gebruik van de achterlandverbindingen en met name de treinverbinding. 

• De mediator optie: door middel van bemiddeling tussen de oudpapierindustrie en de VROM-inspectie , de 

inspecties in de haven transparanter maken. 

• De kostenoptie: in samenwerking met de oudpapierindustrie , een distributiecentrum voor 

oudpapier(containers) opzetten aan de stadskant van de haven. Deze kostenoptie is door de beperkte 

tijd van het onderzoek niet uitgewerkt. 

Communicatie 

De spelers en actoren uit de oudpapierketen hebben tijdens de interviews aangegeven, dat men op dit moment 

weinig tot geen contact heeft met het HbR. Het overgrote deel wil dan ook meer contact met en informatie van het 

HbR. Hierdoor zal men zich meer betrokken voelen en op de hoogte gehouden worden bij de ontwikkelingen van 
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de Rotterdamse haven. Immers is het HbR en de Rotterdamse haven afhankelijk van haar klanten. Als men dit 

niet doet, zal zolang vraag bestaat naar oudpapier vanuit Azië , het oudpapier door de haven van Rotterdam 

blijven gaan. Maar dan loopt men wel de kans dat de Rotterdamse haven oudpapierlading misloopt. 

Ook bij de implementatie van de verbeteropties is het zeer belangrijk om hierover eerst met de betrokken klanten 

te overleggen. Zonder de samenwerking en gegevensuitwisseling met de klanten zal het moeilijk zijn te bepalen 

welke optie(s) het meest geschikt is. Hierdoor kan de verkeerde keus gemaakt worden. Hiernaast is het belangrijk 

voor het HbR om de ontwikkelingen van de oudpapiermarkt en -handel goed in de gaten te houden. Omdat 

Zuidoost-Azië en met name China verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de export van oudpapier zullen 

ook de economische ontwikkelingen van deze regio bijgehouden moeten worden. Want zoals tijdens een 

interview is gezegd: 'behaalde resultaten uit het verleden, geven geen 100% garantie voor de toekomst' . 

Plastics 

Tijdens het onderzoek is opgevallen dat veel oudpapier- en transitobedrijven naast oudpapier ook andere 

secundaire grondstoffen verwerken en vermarkten. Een veel voorkomende reststroom waren gebruikte plastics. 

Een aanbeveling is dan ook om de ontwikkelingen van deze reststroom te onderzoeken en te kijken wat de 

verschillen en overeenkomsten zijn met de doorvoer van oudpapier door de Rotterdamse haven. 

Verhouding containerstromen 

Binnen het HbR wil men de klantentevredenheid verhogen , maar is onbekend wat de inhoud is van containers die 

in de Rotterdamse haven worden overgeslagen. Om meer inzicht te krijgen in klanten en verhoudingen van 

marktstromen door de Rotterdamse haven, is een aanbeveling om in samenwerking met de douane deze 

gegevens te registreren en beschikbaar te stellen voor medewerkers van het HbR. Door import- en 

exportregistratie weet de douane immers wel wat er exact door de Rotterdamse haven gaat. 
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Hoofdstuk 8 Epiloog 

Het uiteindelijke doel van dit afstudeeronderzoek zoals in het tweede hoofdstuk van dit rapport is beschreven, 

was op basis van een marktanalyse het belang en de rol van de Rotterdamse haven en het HbR bepalen in het 

oudpapiersegment en hier vanuit aangeven waar de aandachtspunten liggen voor het HbR om deze rol te 

behouden of te verbeteren. Dit doel is bereikt door het leveren van twee belangrijke delen uit dit rapport. 

Allereerst een overzicht van de oudpapierindustrie en internationale oudpapiermarkt met haar trends en 

ontwikkelingen . Hiernaast is het belang , de rol en de positie van de Rotterdamse haven en het HbR binnen het 

oudpapiersegment bepaald en zijn vier strategische opties ontworpen om deze te verbeteren. Drie van deze 

strategische opties zijn voor meerdere sectoren te gebruiken dan alleen bij het oudpapier. 

Tijdens het onderzoek zijn een aantal zaken naar boven gekomen die niet verder onderzocht zijn maar wel tijd 

aan besteed zou moeten worden. Allereerst is binnen het HbR niet exact bekend wat en hoeveel in de containers 

zit die via de Rotterdamse haven worden overgeslagen. Dit heeft het onderzoek bemoeilijkt omdat er aan de hand 

van marktgegevens en statistische databases schattingen gemaakt moesten worden. 

Als tweede hebben de spelers in de oudpapierketen en de gebruikers van de Rotterdamse haven verschillende 

belangen. Bij een verbetering is het niet altijd mogelijk om al deze belangen te behartigen. Dit is ook terug te zien 

binnen het HbR. Door de verkokerde organisatiestructuur binnen het HbR, kan een verbetering voor de 

oudpapiersector in strijd zijn met de doelstellingen van bepaalde divisies binnen het HbR. Individuele 

doelstellingen worden mogelijk boven het algemene doel van het verbeteren van de oudpapiersector geplaatst, 

waardoor het verbeterproces vertraagd en bemoeilijkt kan worden . 

Door dit afstudeeronderzoek is inzicht gecreëerd , binnen de betrokken divisies van het HbR, van het belang van 

oudpapier voor de Rotterdamse haven. Binnen het HbR is dan ook aangegeven verder te willen gaan met de 

bevindingen van dit onderzoek. Om goede resultaten te behalen binnen het oudpapiersegment zal actief moeten 

worden omgegaan met de resultaten en op korte termijn met de markt om de tafel moeten gaan zitten. Dit omdat 

elke dag dat het langer duurt, de kans bestaat dat de Rotterdamse haven lading misloopt. 
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Appendix 1 Afkortingen- en begrippenlijst 

Afkortingenlijst 

HbR: 

CZ: 

EU : 

FNOI : 

VNP: 

PRN : 

CEPI : 

ERPA: 

BIR: 

ERPC: 

CBS: 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Directie Commerciële Zaken 

Europese Unie 

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken 

Stichting Papier Recycling Nederland 

Confederation of European Paper Industries 

European Recovered Paper Association 

Bureau of International Recycling 

European Recovered Paper Council 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

FAOSTAT: Food and Agricultural Organisation of the United Nations Statistics Division 

Statistical Office of the European Communities EUROSTAT: 

COMTRADE: Commodity Trade statistics Database of the United Nations Statistics Division 

Twenty Feet-Equivalent-Unit TEU : 

Bol: 

BAF: 

CAF: 

LAP: 

STAP: 

Wm: 

VNG: 

Bill of Lading 

Bunker Adjustment Factor 

Currency Adjustment Factor 

Landelijk Afvalbeheerplan 

Stimuleringsprogramma voor afvalscheiding en Afval Preventie van huishoudelijk afval 

Wet milieubeheer 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Begrippenlijst 

Definities 

• Recyclingpercentage van PRN : verhouding tussen de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier en 

karton en de hoeveelheid nieuw op de markt afgezette papier en karton (consumptie). Dit kan ook wel 

gezien worden als inzamelpercentage bij CEPI en ERPA. 

• Recyclingpercentage van VNP: de verhouding tussen de hoeveelheid oudpapier als grondstof is 

ingezet en het totale nieuw papier en karton dat door VNP leden op de Nederlandse markt is afgezet. 

• Recyclingpercentage van CEPI en ERPA: de verhouding tussen de hoeveelheid oudpapier als 

grondstof ingezet en de hoeveelheid papier en karton consumptie (inclusief import). 

• Toepassingspercentage van CEPI en ERPA: de verhouding tussen de hoeveelheid oudpapier als 

grondstof ingezet en het totale nieuw papier en karton productie. 
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Beschrijving van de kosten en toeslagen voor zeevervoer 

• Bunkertoeslag - Bunker Adjustment Factor (BAF) 

De BAF is een aanpassing waarmee schommelingen in de kosten van de scheepsbrandstof worden 

uitgedrukt ten opzichte van een basisniveau dat deel uitmaakt van het vrachttarief. Bij deze methode 

wordt uitgegaan van reisopbrengsten zoals overgelegd door de leden van de Far Eastern Freight 

Conference (FEFC) , waarbij onder meer de totale netto-inkomsten uit de zeevrachtvervoer van elke 

scheepvaartmaatschappij in aanmerking worden genomen en de verhouding wordt berekend tussen de 

totale brandstofkosten en het zeevrachtvervoer. Hierbij vindt tevens een weging plaats afhankelijk van 

welke hoeveelheid brandstof waar werd ingenomen. 

• Valutatoeslag - Currancy Adjustment Factor (CAF) 

Bij vaststelling van de CAF wordt uitgegaan van een weging van elke munteenheid in de CAF-mand op 

basis van de valuta waarin iedere scheepvaartmaatschappij haar inkomsten verwerft en haar onkosten 

voldoet. Hierbij dient elk FEFC-lid een specificatie van vrachtstromen per land te geven, alsmede details 

van de opsplitsing van de kosten (bemanning, reparaties , kanaalgelden , enz.). 

• Terminalkosten- Terminal Handling Charges (THC) 

Door verladers te betalen kosten voor: 

a) Het in ontvangst nemen en opslaan door de vervoerder van gecontaineriseerde exportgoederen 

of vracht die in de terminal in containers moet worden verpakt en het bij het schip afleveren 

door de vervoerder van de vracht zodat deze kan worden geladen. 

b) Het van het schip in ontvangst nemen door de vervoerder van gecontaineriseerde 

importgoederen en het regelen van de opslag van deze goederen in de terminal en de 

verplaatsing hiervan vanuit de terminal. 

c) Het opmaken van de documenten die verband houden met de onder a) en b) hierboven 

genoemde handelingen. 

• Toeslag onvolledige containerlading - Less-than-Container-Load Service Charges (LCLSC) 

Door verladers te betalen kosten voor: 

a) Het (door de vervoerder) bij het containergoederenstation (d.w.z. waar goederen worden 

samengepakt in containerladingen) in ontvangst nemen van LCL-exportgoederen en de verdere 

opslag en behandeling van de goederen overeenkomstig de instructies van de vervoerder. 

b) Het van de vervoerder LCL-importgoderen en de opslag en behandeling daarvan voordat ze 

aan de wegvervoerder worden overdragen. 

c) Het opmaken van de documenten die verband houden met de onder a) en b) genoemde 

handelingen. 

• Toeslag voor oponthoud 

Kosten voor lading en/of uitrusting die langer dan de voor het innemen van lading in 

havens/terminals/containerdepots toegestane kostenvrije periode in bezit worden gehouden. 

• Liggeld 

Kosten die door verladers dienen te worden betaald voor het langer dan voorgeschreven kostenvrije 

periode vasthouden van containers/opleggers van vervoerders. 
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Appendix 2 Interviewlijst 

Oudpapierbedrijven 

• Freddy Pelders, Salesmanager 

• Harm Douwe Hitzert, Managing Director 

• John van den Heuvel, 

Transitobedrijven 

• Joris de Caluwe, Managing Director 

• Niels van Binsbergen, Vice President 

Forwarders 

SIT A papier en kunststof recycling 

Reukema papier Harderwijk B.V. 

Peute Papierrecycling 

Ciparo B.V. 

ACN (Europe) 

• Joop van Dijk, Director Export Sales ADCO shipping & forwarding B.V. 

• Peter Jan Bol , Manager Export Fr. Meyer's Sohn 

• Bram Maktha, Manager Seafreight Export Forestry Kuehne+Nagel 

Brancheorganisaties 

• H.J . Koning , Directeur 

• G.J. Koopman, Directeur 

• M.F.H.R. Bedeschi , Secretaris 

Papierfabrieken 

FNOI 

VNP 

VNP 

• Henri Vermeulen , Vice President Recovered Paper Smurfit Kappa, Paper Division 

Vervoerder 

• C. Dubbelman, Directeur VTO Dubbelman B.V. Containervervoer 

Terminal 

• Bob F. de Lange, Managing Director lnterforest Terminal Rotterdam B.V. , SCA 

Rederij 

• Bas Buhrman MSC 

Actoren 

• 
• 

Overig 

• 
• 
• 

HbR 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Herman Huisman 

Jenny van Houten, Sr inspectiemedewerker 

Henk Meinen, hoofdredacteur 

Rob Stikkelman 

Herman Huisman 

SenterNovem 

VROM-Inspectie 

Recycling Benelux, Marktberichten Oudpapier 

TU Delft 

TU Delft 

Wijnand Schonewille, Business Developer, Massagoed en Scheepvaart 

Jouke Schaap, Business Manager, Logistieke dienstverlening & stukgoed 

Ard van Eck, Business Developer, Logistieke diensverlening & stukgoed 

Tom Dekker, Business Developer, Containers 

Marc Stubenitsky, Business Developer, Containers 

Marlies Tol , Business Manager, Massagoed en Scheepvaart 

Hugo du Mez, Marketing Manager, Marketing Strategie 

Marc Aartsen , Sr. Bedrijfseconomisch Adviseur, Bedrijfseconomische Zaken 

Maurits Schuylenburg ,Projectleider Strategie, Modaliteiten en Infrastructuur 
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Appendix 3 lnterviewformat 

De interviews zijn semi gestructureerde interviews met open vragen. De algemene onderzoeksonderwerpen zijn 

gebaseerd op het Material-Product-Chain model van Van Beukeringen (2001 ). Hierin worden de economische 

aspecten en fysieke stromen in een model samengevoegd. Een MPC analyse kan worden gedefinieerd als de 

studie van de economische stromen van de verbonden materialen en productstromen (Kandelaars 1999). Van 

Beukeringen heeft dit model uitgebreid voor de internationale handel in recycling producten. Het interviewschema 

is gestructureerd in de volgende manier: 

1. Introductie Interviewer 

• Achtergrond interviewer 

2. Doel Interview 

• Omschrijving afstudeeropdracht 

• Vorm interview, tijdsduur 

• Vertrouwelijkheid verkregen informatie 

3. Positie respondent 

• Bedrijfsomschrijving 

• Functie respondent 

• Positie bedrijf in oudpapierketen 

4. Algemene onderzoeksonderwerpen 

Transport Dynamische 

Hoe wordt het oudpapier getransporteerd? 

Van of Naar welke landen? 

Met welke bedrijven (namen transportbedrijven , 

rederijen , forwarders , fabrieken)? 

Hoeveelheden algemeen? 

Hoeveelheden Rotterdam? 

Institutionele 

Import of export beperkende maatregelen? 

Inspecties van overheid (VROM, Douane)? 

Bepaalde discriminerende belastingen? 

Steun overheid om meer oudpapier in te zamelen? 

Welke wetgeving belangrijkste op dit moment 

(BBV&PK)? 

Licenties nodig export/import 

Rol Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Hoe kijkt op tegen Haven? 

Wat heeft haven nodig? 

Verbeterpunten (zwakten)? 

Achter1andverbindingen , transportverbindingen? 

Terminals? 

Lege containers? 

Afhandeling (snel langzaam)? 

Douane controle (positief of negatief)? 

Contacten met HbR? 

Stimuleren oudpapier via Rotterdam? 

Stabiliteit in de markt (vraag en aanbod)? 

Door bv marktschommelingen, welk risico? 

Technologische veranderingen? 

Voorraad vorming , door continue afname, 

gevolgen? 

Ontwikkeling prijs? 

1 ntematlonale 
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Prijs verschillen? 

Verschillen drie markten NL, EU , SEA? 

Betrouwbaarheid afname, levering? 

Import afhankelijk NL, EU, SEA? 

Verschillende wetgeving EU , SEA? 

Kwaliteit, wat wordt waar gevraagd? 
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Appendix 4 Oupapier-, transitobedrijven en forwarders regio Rotterdam 
Naam Bedrijf Hoofdactiviteit Hoeveelheid 

Peute Paplerrecycling Dordrecht Inzameling, verwerken Oudpapier van 350 Tot 700 .000 ton/jaar 

en trading van gemeenten . Grote Europese 300-400 containers á 25 ton 

speler /week via R'dam 

70% naar China 

Reukema Papier Harderwijk Inzameling, verwerken Directeur bestuurslid FNOI , Grootst gedeelte export via 

en trading naast oudpapier, ook metaal tussenhandelaar 

en plastic (± 2000 conl/jaar) 

CVB Ecologlstics Tilburg, Inzameling, verwerking Hoofdkantoor in Tilburg , Tot 600 .000 ton/jaar 

Wageningen, Zaandam en trading meerdere vestigingen in Afzet Europa en Azië 

Nederland en België Veel export via Antwerpen 

Sita papier en kunststof recycling ; Inzameling, verwerking Europese marktleider Tot 643.000 ton in 2005 in 

Weurt, Amsterdam , Soesterberg , afvalmanagement. NL en België , waarvan± 

Krimpen a/d Lek Export vooral via Ciparo en 300 .000 ton/jaar in NL 

ACN ±150.000 ton export via 

R'dam/jaar 

AVR-Rietveld papier recycling Inzameling, verwerking Onderdeel Smurfit Kappa Tot 230 .000 ton/jaar 

Rotterdam Group, 50% 

Van Gelder Recycling Groep Inzameling, verwerking Hoofdkantoor in Velsen , ? 

Velsen-Noord , Rotterdam en trading naast oudpapier ook 

recycling 

Renes Rotterdam Inzameling, verwerking 25 .000 ton/jaar 

ACN Europa Rotterdam Transito, eigen Grootste inkoper/handelaar Tot meer dan 1 miljoen 

forwarding oudpapier voor eigen ton/jaar inkoop in Europa . 

Chinese papierfabrieken met 650 .000 ton/jaar via R'dam 

stijgende productie capaciteit haven (500 conl/week) 

Ciparo Rottedam Transito Onafhankelijke oudpapier- 200 .000 ton/jaar 

(en plastics) handelaar (voor 600-1000 cant/maand 

Chinese markt) met 3 Grootst gedeelte via 

kantoren in China Rotterdam 

CellMark recycling Benelux, Transito Onderdeel van CellMark, In 2005 100.000 ton via 

Geldrop handel in (oud)papier en Rotterdam (4000 containers) 

pulp . Zweeds bedrijf. 

Mark Lyndon International , Transito Chinees bedrijf, groothandel ? 

Rotterdam in afvalstoffen m.n.i. papier, 

metaal en plastic 

Fr. Meyer's Sohn, Rotterdam Expediteur/forwarder Gespecialiseerd in ±15.000 containers/jaar 

(oud)papier Via R'dam 

ADCO Shlpplng & Forwarding Expediteur/forwarder Ook oudpapier 

Rotterdam 

Doco Warehousing & Forwarding Expediteur/forwarder Ook oudpapier 

BV Rotterdam 

Khuene & Nagel Expediteur/forwarder Ook oudpapier 

Tabel 6 Oudpapier-, transitobedrijven en fbrwarders regio Rotterdam 
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Appendix 5 Organogram directie Commerciële Zaken van HbR 

Directie Commercr1e Zaken 

' 

Bedriifsburea.u 

1 

Marketing & 
StMtegie 

Directeur 
Commerciële 
Zaken(CCO) 

Exploitatie & 
Acquisitie 

Beheer• & 
Informatie 

voon:iening 

-

1 

Project
management 

Figuur 14 Oude directie commerciële zaken 

Secretariaat 

Marketing-strategie 

Hoofdafdeling 
Procesindustrie en 

Massagoed 

Hoofdafdeling 
MarkaUng 

Marketing
communicatie 

Marketing 
Information & 

Services 

Directeur CZ 

Hoofdafdeling 
Containers en 

Stukgoed 

Bedrijfsbureau 

Hoofdafdeling 
HavenexploltaUa en 

Vastgoed 

Secretariaat Secretariaat Secretariaat 

Massagoed en 
Scheepvaart 

Energie en 
Procesindustrie 

Logistieke 
dienstverlening en 

stukgoed 

Figuur 15 Vemieuwde en huidige directie commerciële zaken 

60 

Terreinuitgifte en 
projectmanagement 

Vastgoed Contractbeheer en 
havengelden 



p.,,,.,, Appendix 6 T U / 
Rl)tterdam ----------------- e 

Appendix 6 Wetgeving met betrekking tot oudpapier 

Nederland 
Het Nederlandse beleid met betrekking tot papier en karton is gericht op preventie en op gescheiden inzameling 

van afval. Dit beleid was tot 1-1 -2006 vastgelegd in het Convenant Verpakkingen en in het Landelijk 

Afvalbeheerplan (LAP) was voor dit Convenant de Regeling verpakkingen en verpakkingsafval vastgelegd. Per 1-

1-2006 vervallen het Convenant Verpakkingen en de Regeling verpakkingen en verpakkingsafval. Hiervoor treedt 

het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton in werking. Op moment van schrijven is deze regeling niet 

geheel rond en is er veel te doen in de (oud)papierindustrie om deze regeling. Omdat de oude regelingen nog 

grote invloeden hebben op het huidige oudpapierbeleid zijn deze ook verwerkt in deze bij lage. 

Door middel van preventie wil de overheid dat er zo min mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Dit 

betekent dat er dus ook zo min mogelijk papier en karton moet worden gebruikt. Het bedrijfsleven en de overheid 

hebben in het Convenant Verpakkingen afspraken gemaakt over deze preventie. Deze afspraken hebben er 

ondermeer toe geleid dat er minder papier en karton wordt gebruikt doordat de verpakkingen lichter zijn 

geworden. 

Het tweede punt waar het Nederlandse beleid op gericht is , is het gescheiden inzamelen van papier en karton . 

Zodat het kan worden hergebruikt bij de productie van papier en karton. Gescheiden inzameling is een belangrijk 

onderdeel van het afvalbeleid van de Nederlandse overheid. Daarom heeft de overheid een 

stimuleringsprogramma voor afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP). Gescheiden 

ingezameld papier en karton mogen niet worden gestort op een vuilnisbelt omdat dit biologisch afbreekbaar is. 

Niet gescheiden papier en karton wordt verwerkt met het restafval (verbrand). (bron VROM) 

Convenant Verpakkingen 111 

Het Convenant Verpakkingen 111 bevat vrijwillige afspraken tussen het bedrijfsleven en het rijk over de 

vermindering van het verpakkingsafval. Het convenant bevat een integratieconvenant waarin de algemene 

uitgangspunten van het convenant staan en een aantal deelconvenanten. (bron VROM). Een deelconvenant is 

die van papier en karton , ook wel papiervezelconvenant genoemd. Hierin ligt de nadruk op het inzamelen van 

papier en karton. De afspraken gelden niet alleen voor verpakkingen maar voor alle producten van papier en 

karton , dus ook bijvoorbeeld kranten en tijdschriften. Voor de inzameling van al het papier en karton is in het 

deelconvenant een doelstelling van 75% vastgesteld . Dit is tien procent minder dan in het convenant 

verpakkingen ll. Dit komt doordat de inzameling door gemeenten tot dusverre (in 2002) is achtergebleven bij de 

prognose omdat dit onder andere technisch niet haalbaar was. (bron : SVM-pact) 

Landelijk Afvalbeheerplan 

In het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) is het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer opgenomen. 

De Wet milieubeheer verplicht de Minister van VROM om ten minste eenmaal in de vier jaar een dergelijk plan 

vast te stellen. Het LAP is bedoeld voor in principe alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing 

is. leder bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van een bevoegdheid voor afvalstoffen rekening houden met het 

LAP. Dat betekent dat het rijk, provincies en gemeenten gebonden zijn aan het plan. 
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Het afvalbeheer voor de periode waarop LAP betrekking heeft, is gericht op preventie en het beperken van de 

milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen. Een belangrijke maatstaf hiervoor is de hoeveelheid afval 

die verwijderd wordt. Hieronder verstaat men de afvalstroom die gestort en verbrand wordt. Afval wat niet 

verwijderd wordt, is reststroom. Deze reststroom kan wel nog verbrand worden maar dan is het bedoeld als 

opwekking van energie. Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken wordt maximaal ingezet op 

preventie en nuttige toepassing. Binnen nuttige toepassing ligt de nadruk op product- en materiaalhergebruik. 

De doelstellingen van het LAP zijn: 

1. Het stimuleren van preventie van afvalstoffen 

2. Het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen, met name door het stimuleren van 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Door afvalscheiding wordt 

producthergebruik, materiaalhergebruik en gebruik als brandstof mogelijk. De mate van nuttige 

toepassing van afvalstoffen moet hierdoor stijgen van 77% in 2000 naar ruim 83% in 2012. 

3. Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt. 

4. Het beperken van de hoeveelheid te verwijderen afval in 2012 tot maximaal (afgerond) 9,5 miljoen ton. 

5. Het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en 

het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. 

(bron VROM) 

Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Zij dateert uit 1993 en wordt vaak gewijzigd en 

aangevuld. Met de wijziging van het hoofdstuk afvalstoffen zijn de taken en verantwoordelijkheden van het rijk, 

provincies en gemeenten voor een deel gewijzigd. Het rijk heeft een centrale rol gekregen in het afvalbeheer. De 

taken van provincies en gemeenten richten zich met name op preventie, afvalscheiding, vergunningverlening en 

handhaving. Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. 

(bron VROM/LAP) 

Stichting Verwijderingsfonds 

Om de inzameling van oudpapier te garanderen in Nederland, is er sprake van een heffing (afvalbeheersbijdrage) 

op nieuw papier en karton (of producten van papier en karton). De omvang van de afvalbeheersbijdrage wordt 

vastgesteld door het bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds. Deze bijdrage wordt betaald door de eerste 

ontvanger van nieuw papier en karton in Nederland. 

De aldus gedefinieerde heffing (afvalbeheersbijdrage) op nieuw papier en karton voor de Nederlandse markt is 

door een besluit van het ministerie van VROM algemeen verbindend verklaard. Wat betekent dat alle 

ondernemingen die als eerste ontvanger optreden de afvalbeheersbijdrage moeten betalen , ook als ze geen lid 

zijn van de organisaties die het Papiervezelconvenant hebben ondertekend. De gemeenten vervullen in het 

systeem overigens een dubbele rol : die van controleur en kassier. Het Verwijderingsfonds bepaalt of er sprake is 

van een deficit en hoe groot dat is. De gemeente betaalt in het kader van de eerder beschreven 

'vangnetconstructie' het vastgestelde tekort per kilogram uit aan de oudpapierondememing , en declareert dit 

vervolgens bij het Verwijderingsfonds. Het is dus zaak dat de gemeenten controle kunnen uitoefenen op de 

oudpapierondernemingen. (bron Papier Recycling Nederland (PRN)) 
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Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 

Op 1 augustus 2004 heeft de Europese Unie de EU-richtlijn 2004/12 betreffende verpakking en verpakkingsafval 

vastgesteld om de regels voor verpakkingen en verpakkingsafval in Europa te harmoniseren. De richtlijn bevat 

regels voor het terugdringen van het verpakkingsafval. Nederland heeft de EU-richtlijn verwerkt in de ministeriele 

regeling verpakking en verpakkingsafval. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit beheer 

verpakking en papier en karton. 

Hierin is producentenverantwoordelijkheid voor alle voorkomende verpakkingen vastgelegd. Dit betekent dat 

producenten/importeurs (p/i's) verantwoordelijk zijn voor de inzameling - al dan niet (bron-)gescheiden - en de 

verwerking of verwijdering van de verpakkingen die zij voor hun producten inkopen. De p/i's dienen ervoor zorg te 

dragen dat jaarlijks tenminste 70 gewichtsprocent van de totaal gebruikte hoeveelheid verpakkingen nuttig wordt 

toegepast en tenminste 65% wordt hergebruikt. Omdat bedrijven (KWDI / business to business) al betalen voor 

de verwijdering van hun verpakkingsafval en ook producentenverantwoordelijkheid dragen, spitsen de regels van 

Het Besluit zich toe op consumentenverpakkingen, al dan niet gebruikt in huishoudens. 

Voor het hergebruik van papieren & kartonnen verpakkingen geldt een hergebruik- percentage van 75%. 

Datzelfde percentage is overigens ook van toepassing op de categorie niet-verpakkingen van papier en karton 

(zoals kranten , tijdschriften, folders en boeken). Bij deze hergebruikpercentages gaat het om huishoudelijk- (HH) 

en bedrijfsafval (KWDI) samen. 

Het Besluit legt niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de kosten voor het behalen van de doelstellingen 

voor hergebruik van verpakkingen bij de p/i's en dus niet langer bij de gemeenten. De gemeenten hebben echter 

al wel jarenlange ervaring met de (bron)gescheiden inzameling bij huishoudens en willen op hun grondgebied 

verantwoordelijk blijven voor de afvalinzameling als geheel. Dit betekent dat de gemeenten en het bedrijfsleven 

tot een vergelijk moeten komen. 

De contouren van het nieuwe systeem zijn op hoofdlijnen duidelijk. Gemeenten kunnen straks kiezen uit enkele 

pakketten , waarbij papier en karton van 1) en 3) gecombineerd dienen te worden: 

• 1.Verpakkingen : een vergoeding voor de inzameling en verwerking van papier & karton , glas en metaal. 

Dit is een pakket met verschillende vergoedingen voor verpakkingen van drie materiaalsoorten (zie 

verderop in dit artikel) . 

• 2.Verpakkingen : een vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof. 

• 3.Niet-verpakkingen (alleen papier en karton) : continuering van bestaande convenantafspraken 

(Papiervezelconvenant Il). 

Gemeenten sluiten hierover contracten af met NedVang (Nederland Van afval naar grondstof), dit is de 

uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. Een gemeente kan er ook voor 

kiezen om helemaal niet mee te doen. Dan krijgt men ook geen vergoedingen voor de inzameling en blijven alle 

kosten bij de gemeente. 

Binnen het besluit zijn er aparte afspraken gemaakt voor papier en karton. De Vereniging van Nederlands 

Gemeenten (VNG) heeft ervoor gekozen om voor het onderdeel papier en karton, zijnde niet-verpakkingen, een 

nieuw Convenant (papiervezelconvenant) af te sluiten met PRN. Hierdoor verandert het Papiervezelconvenant Il 

in de nieuwe situatie in twee opzichten. Enerzijds heeft het convenant alleen nog betrekking op niet-verpakkingen 
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en anderzijds wordt de garantie van nul-cent aan de poort van de oud-papieronderneming aangevuld met een 

garantieafzetprijs van€ 20,- per ton. Dat is het bedrag dat gemeenten van PRN (en Stichting Verwijderingsfonds) 

ontvangen bij tegenvallende marktprijzen voor het niet-verpakkingendeel in het huishoudelijke oud-papier dat 

brongescheiden wordt ingezameld. 

Verpakkingspapier & -karton komt in het pakket dat NedVang de gemeenten aanbiedt. Binnen NedVang is PRN 

verantwoordelijk voor de totale papier- en kartonfractie, dus naast de verpakkingsfractie ook voor de niet

verpakkingsfractie. Het aandeel verpakkingen in de huishoudelijke oudpapierstroom is in 2003 vastgesteld op 

23%. Verpakkingen van papier & karton worden vermengd met kranten, tijdschriften en folders uit huishoudens 

ingezameld. In 2006 zal op basis van onderzoek de verhouding verpakkingen en niet-verpakkingen van de totale 

huishoudelijke oudpapierstroom opnieuw bepaald worden. Dat wordt dan tevens de grondslag voor de verdeling 

van kosten en opbrengsten. De inzamelvergoeding (€ 40,- per ton) die PRN voor het verpakkingendeel van de 

huishoudelijke oudpapierstroom in samenspraak met NedVang aan de VNG heeft voorgesteld wordt gefinancierd 

uit de opbrengst van het oudpapier (dit is de 23% verpakkingenfractie). In tijden van lage marktprijzen voor 

oudpapier staat de Nederlandse oudpapierverwerkende en -inzamelende industrie garant voor de continuïteit van 

die afspraak. 

De reden dat voor deze oplossing is gekozen is dat gemeenten het belangrijk vinden dat zij op deze manier vrij 

kunnen blijven beschikken over het niet-verpakkingendeel van hun oudpapier. Dat is 77% van het totale volume 

gescheiden ingezameld oud-papier uit huishoudens. (bron PRN) 

De Europese Unie 
De benadering van de Europese Unie op afval management is gebaseerd op drie principes: 

1. Afval preventie 

2. Recycling en hergebruik 

3. Verbetering van de uiteindelijke verwijdering en toezicht houden 

EU-richtlijn verpakking en verpakkingsafval 

Richtlijn 2004/12/EG van februari 2004 die de EU-lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat minimaal 50 procent van 

alle verpakkingen nuttig wordt toegepast. Ook bevat de richtlijn eisen voor verpakkingen en bepalingen voor 

preventie en monitoring. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit beheer verpakking en papier 

en karton. 

De Thematische Strategie inzake afval preventie en recycling. 

Het hoofddoel van de strategie is ervoor te zorgen dat Europa een recyclingmaatschappij wordt die naar 

afvalpreventie streeft, en waar afval niet voorkomen kan worden, gebruik het als een hulpbron. Het heeft als 

doelen : 

1. verminderen van de milieu-impacts van afval door het afvalbeleid te focussen op de belangrijke milieu-

impacts (levenscyclus benadering) 

2. het promoten van afvalpreventie 

3. het versterken van recyclingactiviteiten door het neerzetten van standaards 

4. moderniseer en versimpel de afvalwetgeving 

5. verbeter de implementatie van wetgeving en regels 
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Dit zal onder andere leiden tot verbetering van de recyclingmarkt door het vaststellen van milieunormen waarin 

gespecificeerd onder welke omstandigheden bepaalde vormen van gerecycleerd afval niet meer als afval worden 

beschouwd. Er zijn maatregelen voor de komende 5 jaar geprogrammeerd om de recycling te bevorderen en een 

beter regelgevingsklimaat voor recyclingactiviteiten te scheppen. (bron: EU Commissie) 

De thematische strategie inzake het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen 

De doelstelling van deze strategie is om de negatieve milieueffecten waarmee de exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen in een groeiende economie gepaard gaan te verminderden. 

Een belangrijk aspect binnen deze strategie is de levenscyclusbenadering. Er moeten manieren worden 

ontwikkeld om de negatieve milieueffecten van materiaal en energiegebruik gedurende hele levenscyclus van een 

product in kaart te brengen en het relatieve belang van die effecten te bepalen. Deze levenscyclusbenadering 

komt vooral tot uiting in de thematische strategie inzake afvalpreventie en afval recycling. Er is hiervoor een 

tijdshorizon van 25 jaar voorgesteld . De Europese Commissie stelt voor dat elk EU-lidstaat nationale maatregelen 

en programma's op het gebied van duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen uitwerkt om de 

doelstellingen van de strategie te realiseren. Zo hebben, op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling van 2002, 

alle landen zich ertoe verbonden hun onduurzame consumptie- en productiepatronen bij te sturen. (bron EU 

Commissie) 

De Europese Verklaring over papier recovery 

Het doel van de Europese Verklaring (Decleration) is het verhogen van het papier recyclingniveau in Europa en 

de milieuprestaties van de industrie te verbeteren. Deze zelfverbintenis heeft als doel verzekerd te zijn van 

optimale management van gebruikt papier en karton producten , het verbeteren van de kwaliteit van oudpapier en 

het verbeteren van de milieuprestaties van de industrie. Een van de meest significante commitment die gemaakt 

is , is het nemen van de nodige maatregelen zodat 56% van de papier en karton producten die geconsumeerd zijn 

in Europa worden gerecycled in 2005. De European Recovered Paper Association (ERPA) is de aangewezen 

toezichthouder hierop. 
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Appendix 7 Oudpapiergrafieken Nederland 

Oudpapier in Nederland 
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Figuur 16 Oudpapier in Nederland. Bron CBS 
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Figuur 17 Papierproductie in Nederland. Bron VNP 
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Figuur 18 Export oudpapier van Nederland naar Azië. Bron CBS 
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Export oudpapier Nederland 2005 
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Figuur 19 Export oudpapier van Nederland naar land van bestemming. Bron Eurostat 

Import oudpapier Nederland 2005 
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Figuur 20 Import oudpapier in Nederland van land van afkomst Bron Eurostat 
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Appendix 8 Goederen- en containeroverslag in de haven Rotterdam 

Aanvoer Afvoer Totaal 

Agribulk 7.666 2.988 10.654 

Ertsen en schroot 38.748 2.040 40.788 

Kolen 28.806 562 26.368 

Overig massagoed, droog 9.129 2.446 11 .575 

Totaal massagoed, droog 81.349 8.036 89.384 

Ruwe aardolie 101 .679 407 102.068 

Minerale olieproducten 27.344 14.872 42.216 

Overig massagoed, nat 17.404 9.606 27.010 

Totaal massagoed, nat 146.427 24.885 171 .312 

Totaal massagoed 227.776 32.921 260.696 

Containers 43.300 47.866 91.166 

Roll on/Roll off 4.606 5.262 9.867 

Overig stukgoed 5.635 2.867 8.502 

Stukgoed 53.541 55.995 109.535 

Totaal 281 .317 88.916 370.231 

Tabel 7 Aan- en afvoer goederensoort in de haven van Rotterdam, 2005 ("1000 ton). Bron HbR 

Leeg Beladen Totaal 

Aanvoer 

40-44 ft 252.230 1.335.270 1.587.500 

Totaal aanvoer containers 587.370 2.332.197 2.919.567 

Totaal aanvoer TEU's 995.740 3.804.910 4.800.649 

Afvoer 

<- 29 ft 159.745 836.262 996.007 

30-39 ft 1.562 35.743 37.305 

40-44 ft 315.616 1.161 .939 1.477.555 

45 -> ft 4.346 200.685 205.031 

Totaal afvoer containers 481.269 2.234.629 2.715.898 

Totaal afvoer TEU's 803.628 3.682.479 4.486.107 

Totaal overslag containers 1.068.639 4.566.826 5.635.465 

Totaal overslag TEU's 1.799.368 7.487.388 9.286.756 

Tabel 8 Aan- en afvoer van containers over zee in de haven van Rotterdam, 2005 (TEU). Bron HbR 

68 



0 Port of Appendix 9 T u / ~ Rotterdam-------------------------------- e 

Appendix 9 Havenkaart 
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Figuur 21 Kaart Rotterdamse haven naar branches. Bron HbR 
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Appendix 10 Indicatieve berekening kosten Zeevervoer 

1. Basisvrachtprijs a 

2. Indien van toepassing : in tariefcontract opgenomen kortingen b 

3. Subtotaal C 

4. CAF op 3 d 

BAF op 3 e 

5. Subtotaal f 

6. Full Container Load-/Pallet-vergoeding 

7. NSLC 

8. Extra kosten voor vervoer 

9. Overige kosten voor zeevervoer 

10. Totaal kosten zeevervoer 
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Appendix 11 European list of Standard Grades of Recovered Paper and Board 

Group 1: Ordinary Grades 

1.01 
Mixed paper and board, 
unsorted, but unusable 
materials removed 
A mixture of various grades of 
paper and board, without 
restriction on short fibre 
content. 

1.02 
Mixed papers and board 
(sorted) 
A mixture of various qualities of 
paper and board, containing a 
maximum of 40% of 
newspapers and magazines. 

1.03 
Grey board 
Printed and unprinted white 
lined and unlined grey board or 
mixed board, free trom 
corrugated material. 

1.04 
Supermarket corrugated 
paper and board 
Used paper and board 
packaging, containing a 
minimum of 70% of corrugated 
board, the rest being solid 
board and wrapping papers. 

1.05 
Old corrugated containers 
Used boxes and sheets of 
corrugated board of various 
quality. 

1.06 
Unsold magazines 
Unsold magazines, with or 
without glue. 
1.06.01 
Unsold magazines without glue 
Unsold magazines without glue. 

1.07 
Telephone books 
New and used telephone 
books, with unlimited content of 
pages coloured in the mass, 
with and without glue. Shavings 
allowed. 

1.08 
Mixed newspapers and 
magazines 1 
A mixture of newspapers and 
magazines, containing a 

minimum of 50% of 
newspapers, with or without 
glue. 

1.09 
Mixed newspapers and 
magazines Il 
A mixture of newspapers and 
magazines, containing a 
minimum of 60% of 
newspapers, with or without 
glue. 

1.10 
Mixed magazines and 
newspapers 
A mixture of newspapers and 
magazines, containing a 
minimum of 60% of magazines, 
with or without glue. 

1.11 
Sorted graphic paper for 
deinking 
Sorted graphic paper trom 
households, newspapers and 
magazines, each at a minimum 
of 40%. The percentage of non
deinkable paper and board 
should be reduced over time to 
a maximum level of 1,5%. The 
actual percentage is to be 
negotiated between buyer and 
seller. 

Group 2: Medium Grades 

2.01 
Newspapers 
Newspapers, containing a 
maximum of 5% of newspapers 
or advertisements coloured in 
the mass. 

2.02 
Unsold newspapers 
Unsold daily newspapers, free 
trom additional inserts or 
illustrated material coloured in 
the mass. 
2.02.01- Unsold newspapers, 
no flexographic printing allowed 
Unsold daily newspapers, free 
trom additional inserts or 
illustrated material coloured in 
the mass, strings allowed. No 
flexographic printed material 
allowed. 

2.03 
Lightly printed white 
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shavings 
Lightly printed white shavings, 
mainly mechanica! pulp based. 
2.03.01 
Lightly printed white 
shavings without glue 
Lightly printed white shavings, 
mainly mechanica! pulp based 
paper, without glue. 

2.04 
Heavily printed white 
shavings 
Heavily printed white shavings, 
mainly mechanica! pulp based 
paper. 
2.04.01 
Heavily printed white 
shavings without glue 
Heavily printed white shavings, 
mainly mechanica! pulp based 
paper, without glue. 

2.05 
Sorted office paper 
Sorted office paper. 

2.06 
Coloured letters 
Correspondence, in mixed 
papers coloured in the mass, 
with or without print, of printing 
or writing paper. Free trom 
carbon paper and hard covers. 

2.07 
White woodfree books 
Books, including misprints of 
books, without hard covers, 
mainly of woodfree white paper, 
black printed only. Containing a 
maximum of 10% of coated 
paper. 

2.08 
Coloured woodfree 
magazines 
Coated or uncoated 
magazines, white or coloured in 
the mass, free trom non-flexible 
covers, bindings, non
dispersable inks and 
adhesives, poster papers, 
labels or label trim. May include 
heavily printed circulars and 
coloured in the mass shavings. 
Containing a maximum of 10% 
mechanica! pulp based papers. 

2.09 
Carbonless copy paper 
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Carbonless copy paper. 

2.10 
Bleached woodfree PE
coated board 
Bleached woodfree PE-coated 
board from board 
manufacturers and converters. 

2.11 
Other PE-coated board 
Other PE-coated board. May 
contain unbleached board and 
paper from board 
manufacturers and converters. 

2.12 
Mechanica! pulp based 
computer print-out 
Continuous computer print-out, 
mechanica! pulp based, sorted 
by colours, may include 
recycled fibres. 

Group 3: high Grades 

3.01 
Mixed lightly coloured 
printers shavings 
Mixed shavings of printing and 
writing papers, lightly coloured 
in the mass, containing a 
minimum of 50% of woodfree 
paper. 

3.02 
Mixed lightly coloured 
woodfree printer shavings 
Mixed shavings of printings and 
writing papers lightly coloured 
in the mass, containing a 
minimum of 90% of woodfree 
paper. 

3.03 
Woodfree binders 
White woodfree lightly printed 
shavings with glue, free from 
paper coloured in the mass. 
May contain a maximum of 
10% of mechanica! pulp based 
paper. 

3.04 
Tear white shavings 
White woodfree lightly printed 
shavings without glue, free from 
wet-strenght paper and paper 
coloured in the mass. 

3.05 
White woodfree letters 
Sorted white woodfree writing 
papers, originating from office 
records, free from cash books, 
carbon paper and non water 

soluble adhesives. 

3.06 
White business farms 
White woodfree printed 
business forms. 

3.07 
White woodfree computer 
print-out 
White woodfree computer print
out, free from carbonless paper 
and glue. 

3.08 
Printed bleached sulphate 
board 
Heavily printed sheets of 
bleached sulphate board, 
without glue, polycoated or 
waxed materials. 

3.09 
Lightly printed bleached 
sulphate boards 
Lightly printed sheets of 
bleached sulphate board, 
without glue, polycoated or 
waxed materials. 

3.10 
Multi printing 
Woodfree, coated, lightly 
printed, free from wet-strength 
paper or paper coloured in the 
mass. 

3.11 
White heavily printed multiply 
board 
New cuttings of heavily printed 
wh ite multiply board, containing 
woodfree, mechanica! or 
thermo-mechanica! pulp plies, 
but without grey plies. 

3.12 
White lightly printed multiply 
board 
New cuttings of lightly printed 
white multiply board, containing 
woodfree, mechanica! or 
thermo-mechanica! pulp pl ies, 
but without grey plies. 

3.13 
White unprinted multiply 
board 
New cuttings of unprinted wh ite 
multiply board, containing 
woodfree, mechanica! or 
thermo-mechanica! pulp plies, 
but without grey plies. 
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3.14 
White newsprint 
Shavings and sheets of white 
unprinted newsprint, free from 
magazine paper. 

3.15 
White mechanica! pulp based 
coated and uncoated paper 
Shavings and sheets of white 
unprinted coated and uncoated 
mechanica! pulp based paper. 
3.15.01 
White mechanica! pulp based 
paper containing coated 
paper 
Shavings and sheets of white 
unprinted mechanica! pulp 
based coated paper. 

3.16 
White woodfree coated 
paper, without glue 
Shavings and sheets of white 
unprinted woodfree coated 
paper, without glue. 

3.17 
White shavings 
Shavings and sheets of wh ite 
unprinted paper, free from 
newsprint and magazine paper 
containing a minimu of 60% of 
woodfree paper; may contain a 
maximum of 10% of coated 
paper. Without glue. 

3.18 
White woodfree shavings 
Shavings and sheets of white 
unprinted woodfree paper; may 
contain a maximum of 5% of 
coated paper. Without glue. 
3.18.01 
White woodfree uncoated 
shavings 
Shavings and sheets of white 
unprinted woodfree paper, free 
from coated paper. Without 
glue. 

3.19 
Unprinted bleached sulphate 
board 
Unprinted sheets of bleached 
sulphate board, without glue, 
polycoated or waxed materials. 

Group 4: KRAFT Grades 

4.01 
New shavings of corrugated 
board 
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Shavings of corrugated board, 
with liners of kraf! or testliner. 
4.01.01 
Unused corrugated kraft 
Unused boxes, sheets and 
shavings of corrugated board, 
with kraft liners only, the fluting 
made trom chemica! or thermo
chemical pulp. 

4.01.02 
Unused corrugating material 
Unused boxes, sheets and 
shavings of corrugated board, 
with liners of kraft or testliner. 

4.02 
Used corrugated kraft 1 
Used boxes of corrugated 
board, with kraf! liners only, the 
fluting made trom chemica! or 
thermo-chemical pulp. 

4.03 
Used corrugated kraft Il 
Used boxes of corrugated 
board , with liners of kraft or 
testliners but having at least 
one liner made of kraf!. 

4.04 
Used kraft sacks 
Clean used kraft sacks. Wet
strenght and non wet-strenght. 
4.04.01 
Used kraft sacks with 
polycoated papers 
Clean used kraft sacks. Wet
strenght and non wet-strenght. 
May include polycoated papers. 

4.05 
Unused kraft sacks 
Unused kraf! sacks. Wet
strenght and non wet-strenght. 
4.05.01 
Unused kraft sacks with 
polycoated papers 
Unused kraf! sacks. Wet
strenght and non wet-strenght. 
May include polycoated papers. 

4.06 
Used kraft 
Used kraft paper and board of a 
natura! or white shade. 

4.07 
New kraft 
Shavings and other new kraft 
paper and board of a natural 
shade. 
4.08 
New carrier kraft 
New carrier kraf!, may include 
wet-strenght paper. 

Group 5: special Grades 

5.01 
Mixed recovered paper and 
board 
Unsorted paper and board, 
separated at source. 

5.02 
Mixed packaging 
A mixture of various qualities of 
used paper and board 
packaging, free trom 
newspapers and magazines. 

5.03 
Liquid board packaging 
Used liquid packaging board 
including used PE-coated liquid 
packaging board (with or 
without aluminium content), 
containing a minimum of 50% 
by weight of fibres, and the 
balance being aluminium 
coatings. 

5.04 
Wrapper kraft 
Poly-lined, sprayed, or 
laminated used kraf!. Must not 
contain bitumen or wax 
coatings. 

5.05 
Wet labels 
Used wet labels trom wet
strenght papers, containing a 
maximum of 1 % glass content , 
and a maximum of 50% 
moisture, without other 
unusable materials. 

5.06 
Unprinted white wet-strenght 
woodfree papers 
Unprinted white wet-strenght 
woodfree papers. 

5.07 
Printed white wet-strenght 
woodfree papers 
Printed white wet-strenght 
wood/ree papers. 
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