
Uitgeverij Axel Springer is 
20 januari begonnen met 
de uitgave van het Duits-
talige Fussball Bild. 
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De Europese papierindustrie (91 miljoen ton 
in 2016), en dan met name de grote concerns, 
heeft miljoenen tonnen capaciteit uit de markt 
genomen. De kwaliteiten in Newsprint en gecoa-
te papiersoorten zijn daarbij het sterkst getroffen. 
Voortdurende afname van de vraag is hier debet 
aan. De saneringen lijken geen einde te kennen.
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Uit de onderstaande gra-
fiek Capaciteit Grafisch 
Papier Europa valt af te 
leiden dat er over de pe-
riode 2012 tot 2017 bijna 
20% (7,5 miljoen ton) van 
de capaciteit uit de markt 
is gehaald.

De capaciteiten in het 
segment van de verbeter-
de soorten krantenpapier 
lopen niet terug. In tegen-
deel: er is zelfs sprake 
van een lichte groei (1%) 
over vijf jaar gezien.
Deze trend past in het 
beeld wat we in de 

markt ook tegenkomen: 
retailers en uitgevers 
kiezen meer en meer 
voor downgrading van 
kwaliteit om kostenre-
ducties door te voeren.  
De aanhoudende opla-
gedaling in het segment 
tijdschriften zorgt voor en 
continue volumedaling. 
Nieuwe titels kunnen de 
teruggang geen halt toe 
roepen.

Minder catalogi
Een segment waar ook 
steeds minder papier 
in omgaat is het seg-

ment van de catalogi. 
De postorderaars en de 
reisbranche prijzen hun 
producten met name aan 
via internet en sociale 
media.

Volumes in 2016 
Uit ons onderzoek komt 
naar voren dat de volu-
mes die zijn afgezet in de 
West-Europese markt er 
als volgt uitzien:
- Gecoate papiersoorten 
dalen met circa 7 à 8% 
ten opzichte van de volu-
mes in 2016
- Newsprint daalt circa 
6% overall t.o.v. 2016
- SC-kwaliteiten stijgen 
met circa 2% t.o.v. de ge-
leverde volumes in 2016; 
met als sterke stijgers 
SC-A en SC-A+. 

Uit de aflevercijfers blijkt 
dus dat de volumedalin-
gen in de gecoate soor-
ten een gunstig effect 
hebben gehad op de 
vraag naar SC-soorten.

Capaciteitsreductie
Onlangs heeft UPM 
Paper ENA aangekon-
digd om begin 2017 ruim 
300.000 ton capaciteit 
grafisch papier (SC kwa-
liteit) uit markt te halen. 
Dit betreft een machine 
in Duitsland en een in 
Oostenrijk. Dit besluit 
heeft volgens UPM te 
maken met de afname 
van de vraag en ook de 
verwachting dat dit in de 
toekomst niet zal veran-
deren.  
Lees verder op pag. 2

Saneringen capaciteit
kennen geen einde

Voetbaldagblad Bild
De 32 pagina’s tellende 
voetbalkrant verschijnt 
van maandag tot en met 
zaterdag in een oplage 
van 300.000. 
Het blad kost 1 euro in de 
kiosk en is in heel Duits-
land verkrijgbaar. Het kan 
ook als e-paper worden 
gelezen. 
De krant wordt op drie 
verschillende locaties in 
Duitsland gedrukt. Met 
een abonnement kan de 
krant met ingang van 1 
maart op veel plaatsen 
ook thuis worden be-
zorgd.
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Verdere capaciteitsreductie
Ook heeft UPM een  
newsprint machine ver-
kocht met een capaciteit 
van 282.000 ton. Deze 
machine zal in loop van 
2017 worden omge-
bouwd tot een machine 
die liners gaat produce-
ren voor de verpakkings-
industrie.

Heinzel bouwt om
Het Oostenrijkse papier-
concern Heinzel heeft 

aangekondigd om in de 
tweede helft van 2017 
haar capaciteit grafisch 
(ook SC kwaliteit) papier 
met 250.000 ton af te 
bouwen. Deze capaciteit 
zal worden omgezet naar 
de productie van liners 
voor de verpakkingsin-
dustrie. Deze ombouw 
wordt ook mede inge-
geven door het feit dat 
er steeds minder vraag 
is naar papier voor de 

In het kwaliteitssegment 
SC en ook het improved 
news nemen de be-
zettingsgraden toe. De 
vraag naar deze soorten 
is stijgende als gevolg 
van downgrading; eind-
klanten kiezen meer en 
meer voor goedkopere 
soorten en gaan steeds 
meer weg van de duur-
dere houtvrije en gecoate 
papiersoorten. 
De prijselasticiteit, zo 
blijkt uit ons marktonder-
zoek, is dan ook in het 
segment improved news 
en SC soorten het ge-
ringst.  
In de grafieken is het 
prijsverloop te zien van 
Newsprint, LWC papier 
en SC papiersoorten.

Orderinstroom 
De orderinstroom van ge-
coate soorten blijft achter, 
waardoor daar de prijzen 

onder druk staan. 
In het segment van SC 
kwaliteiten (SC-A, SC+ 
en SC++) neemt de vraag 
daarentegen toe; wacht-
tijden en levertijden lopen 
weer op en de prijzen 
blijven onveranderd voor 
dit moment. In de twee-
de helft van dit jaar is de 
kans groot dat de prijzen 
een beweging omhoog 
maken. 
  
Uit onze analyses blijkt in 
het segment van New-
sprint dat het prijsbeeld 
vooralsnog stabiel is, 
maar in dit segment is 
door de capaciteitsreduc-
ties de druk zeer groot 
om te komen tot prijsaan-
passingen in bovenwaart-
se richting. Met name in 
Duitsland -de grootste 
afzetmarkt in Europa- zijn 
prijsonderhandelingen 
nog volop gaande. Bron: PaperChainManagement

Opdrijvend effect 
op papierprijzen 2017

Hoewel papierprijzen vanwege overcapaciteit on-
der druk staan, is de verwachting dat in de loop 
van dit jaar de reductie van capaciteit een opdrij-
vend effect kan hebben op de prijs. 

vervolg van pag. 1
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diepdruk en met reste-
rende capaciteit zet men 
steeds meer in op de 
offsetmarkt.

Teruggang Newsprint
De jaarlijkse teruggang 
van de capaciteit New-
sprint in Europa bedraagt 
gemiddeld tussen de 5% 
en 6%. Voor de afbouw 
van krantenpapier staat 
voor de tweede helft van 
2017 ook nog een ver-
dere reductie van circa 
700.000 ton gepland. 

De verwachting is dat 
verdere capaciteits-
reductie zeker ook in 
2017 doorzet. Om welke 
capaciteiten dat zal gaan 
en welke concerns dat 
zal betreffen is niet te 
overzien. 

In hoeverre capaciteitsre-
ductie als panacee wordt 
ingezet om te komen tot 
prijs/rendementsherstel 
is vooralsnog een open 
vraag. Het blijft in ieder 
geval spannend.



Het is mogelijk, logisch en rechtvaardig om het 
verbod op het gratis verstrekken van plastic 
tassen in de detailhandel uit te breiden naar 
àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn 
gemaakt. Een petitie van die strekking is aange-
boden aan de Tweede Kamer door brancheorga-
nisatie NRK Verpakkingen.
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Petitie: ‘Betalen voor alle tassen’
Het onafhankelijke on-
derzoeksbureau CE Delft 
komt tot de conclusie dat 
een algemeen verbod op 
het gratis verstrekken van 
tassen, ook van papier 
of textiel, in lijn is met het 
doel van de Europese 
wet- en regelgeving voor 
milieubescherming. 
Sinds 1 januari 2016 
mogen winkeliers geen 
gratis plastic tassen meer 
aan hun klanten geven.  
Uit de studie blijkt dat het 
verbod op gratis verstrek-
ken van plastic tassen 
leidt tot minder plastic 
tassen en een toename 
van het aantal papieren 
tassen. 
Uit een TNO-rapport blijkt 
dat tassen van andere 
materialen niet milieu-
vriendelijker zijn dan 
plastic tassen.Tassen 
van papier hebben op 
sommige punten juist een 

hogere milieubelasting 
dan tassen van plastic. 
Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het gebruik van land 
en water en uitstoot van 
fijnstof.
TNO stelde dat textiel en 
papier sneller afbreek-
baar zijn dan kunststoffen 
en suggereert daarmee 
dat deze materialen 
minder lang als zwerfvuil 
in het milieu aanwezig 
zijn. Er is echter geen 
rekening gehouden met 
de niet-afbreekbare 
onderdelen (coating/inkt) 
van een papieren tas. 
De plastic tas heeft de 
laagste overall milieu-im-

pact, aldus CE Delft, dat 
hieruit concludeert dat 
een hoger milieuvoor-
deel kan worden ge-
haald als het verbod op 
gratis tassen niet alleen 
voor plastic zou gelden, 
maar ook voor papier en 
textiel. De toename van 
het gebruik van papie-
ren tassen kan namelijk 
het milieuvoordeel door 
afname van plastic tas-
sen teniet doen. Indien 
slechts een klein deel (10 
tot 38%) van de plastic 
tassen wordt vervangen 
door papieren tassen, 
wordt de milieuwinst al 
teniet gedaan. Met een 

maatregel tot het beprij-
zen van tassen van álle 
soorten materialen kan 
de overheid laten zien 
dat zij de milieueffecten 
door gebruik van tassen 
aanzienlijk terugdringt. 
Bovendien wordt hiermee 
het signaal afgegeven 
aan de burgers dat het 
relevant is om zuinig om 
te gaan met álle grond-
stoffen. Dat doet recht 
aan de opvattingen van 
de circulaire economie, 
aldus NRK Verpakkingen.

Annemarie 
Dellevoet Office 
Manager PCM
Annemarie Dellevoet is 1 
januari 2017 toegetreden 
tot het team van Paper 
Chain Management als 
Office Manager. Annema-
rie heeft een jarenlange, 
brede ervaring in de gra-
fische en papier produce-
rende industrie. PCM ziet 
in Annemarie de juiste 
persoon om de almaar 
groeiende bedrijfsacti-
viteiten te consolideren 
en om onze klanten te 
ondersteunen bij het 
optimaliseren van hun 
waardeketen: de inkoop 
van papier, drukwerk, 
verpakking, distributie en 
verspreiding.        

‘Pure’ webwinkels groeien het snelst 

De omzet van ‘pure 
webwinkels is van januari 
tot november 2016 met 
23 procent gestegen, 
tegen 21,5 procent in 
2015. Er kwamen vorig 
jaar vooral webwinkels 
bij die zijn gespeciali-
seerd in voeding, tot wel 
9 procent van het totaal 
aantal webwinkels. De 
grootste markt is nog 
steeds kleding, met een 
marktaandeel van meer 
dan een kwart.
Senioren zijn een snel 
groeiende doelgroep. De 
helft van de ouderen tus-
sen 65 en 75 jaar web-
shopte in 2016 wel eens, 

een stijging van 5 procent 
ten opzichte van 2015. 
Over de gehele bevol-
king gemeten webshopte 
vorig jaar 73 procent wel 
eens, een stijging van 3 
procent.

In de Merken Top 40, die 
wekelijks wordt samen-
gesteld op basis van 
marktonderzoek, media-

‘Pure’ webwinkels groeien sneller dan webwinkels die er een fysieke winkel 
bij hebben, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

bestedingen en activiteit 
op social media, scoren 
webwinkels Coolblue en 
Bol.com steeds beter. 
Coolblue opende op-
merkelijk genoeg acht 
‘fysieke’ winkels in grote 
steden. ‘Pure’ webwinkel 
Bol.com neemt na deze 
zomer een distributiecen-
trum van 50.000 vier-
kante meter in gebruik in 
Waalwijk, daarmee een 
voorschot nemend op de 
verwachte groei. Bol.com 
heeft zelfs al een optie 
genomen op naastgele-
gen grond, om het opper-
vlak binnen een paar jaar 
te kunnen verdubbelen. 
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Cosmeticaproducent 
Rituals  was vorig jaar het 
‘best groeiende’ bedrijf 
van Nederland, volgens 
een ranglijst van het 
Erasmus Centre for En-
trepreneurship. 

Rituals  
beste groeier

In de verpakkingsmarkt zijn de verpakkingen voor 
voedselproducten en drank de belangrijkste. In 
dit diagram wordt zichtbaar dat bijna 70% van 
de markt door deze verpakkingsproducten wordt 
gedomineerd. Hoewel de afnamecijfers in deze 
markten wel variëren - en het laatste jaar ook licht 
dalend zijn geweest -  kan dit toch worden be-
schouwd als een zeer stabiele markt. 

Uitstel JA|JA-sticker
gevraagd in Amsterdam

Brancheorganisatie 
MailDB heeft de gemeen-
te Amsterdam gedag-
vaard om het verbod te 
bestrijden op het bezor-
gen van folders op adres-
sen zonder JA|JA-sticker. 
De gemeenteraad be-
handelt 15 februari een 
brandbrief van MailDB 
met het verzoek om de 
invoerdatum van 1 juni op 
te schorten tot de rech-
terlijke uitspraak. Door de 
(trage) bodemprocedure 
is de kans groot dat er 
voor die datum nog geen 
duidelijkheid is. 
 
Beproefd systeem
Het 20 jaar bestaande 
systeem met NEE|NEE- 
en NEE|JA-stickers werkt 
volgens MailDB prima: 
42% van de Amsterdam-
mers heeft zo’n sticker. 
Nergens in Nederland 
bestaat een bezorgver-
bod zoals Amsterdam wil 
invoeren. De landelijke 
overheid heeft daartoe 
ook geen plannen.

MailDB wijst er nog op 
dat opmerkelijk genoeg 
huis-aan-huisbladen 
boordevol reclame en 
politieke folders wel be-
zorgd mogen worden op 
adressen zonder sticker. 
Daardoor worden de 

marktverhoudingen ver-
stoord, aldus MailDB.

Ruim 87 procent van 
de ontvangers leest de 
bezorgde papieren folder, 
blijkt uit een onderzoek 
van bureau Q&A. En dat 

niet alleen: ruim 60 pro-
cent van de ondervraag-
den zegt dat de folder 
hen stimuleert om in een 
fysieke winkel te kopen.
De digitale folder stimu-
leert 38 procent van de 
consumenten om in een 
fysieke winkel te kopen, 
terwijl 24 procent wordt 
geprikkeld om via internet 
aankopen te doen. 

Kiesjefolders.nl en Spotta 
nemen elk een proef van 
drie maanden met het 
bezorgen van geadres-
seerde pakketten fol-

ders in Amsterdam.
Kiesjefolders.nl doet een 
bezorgtest in samen-
werking met postbedrijf 
Sandd. Consumenten 

kunnen via de website 
kiezen welke folders 
ze willen ontvangen en 
krijgen die gratis thuisbe-
zorgd. Kiesjefolders mikt 
op 15.000 deelnemers. 
Concurrent Spotta, on-
derdeel van PostNL, doet 
vanaf medio februari pre-
cies hetzelfde via folder-
kiezer.nl. Naast reclame-
folders kan ook gekozen 
worden voor extra’s in 
het folderpakket, zoals 
samples, kortingsbonnen 
of een verrassingsfolder. 
Het pakket kan constant 
worden gewijzigd.

Proeven met geadresseerde folderpakketten

Het in 2000 opgerichte 
bedrijf timmert hard aan 
de weg. Inmiddels is Ri-
tuals actief in 26 landen 
met ruim 500 winkels 
en 1800 shop-in-shops. 
Het bedrijf plant dit jaar 
nog twee à drie winkels 
te openen per week (!) 
en ook nog drie à vier 
shop-in-shopvestigingen. 
In New York heeft Rituals 
al tien winkels. De omzet 
van de online verkoop 
moet binnen vijf jaar van 
7 naar 20% groeien.



Newsbulletin 
PaperChainManagement 
12e jaargang - nr 1 - februari 2017

www.papercm.com

pagina 5

De Telegraaf Media Groep (TMG) 
ligt met de redacties van haar 
regionale bladen op ramkoers. 
Als uitvloeisel van bezuinigingen  
wordt een tamelijk simpel recept 
de wereld in geholpen: de regio-
nale bladen moeten redactionele 
content overnemen. Op deze 
wijze kan er bezuinigd worden op 
het aantal redacteuren; artikelen 
kunnen worden doorgeplaatst. De 
TMG heeft een marktaandeel van 
15% in deze markt met titels als 
Noordhollands Dagblad, Haarlems 
Dagblad, Leidsch Dagblad en 
Gooi- en Eemlander. 
Als lezer van een aantal dagbla-
den heb ik ook een weekendabon-
nement op de Telegraaf. Omdat ik 
zaterdags toch altijd al deze krant 
kocht, heb ik mij daartoe laten ver-
leiden. Tot zover niks aan de hand. 
Maar ik ben ook geabonneerd op 
het Haarlems Dagblad (oudste 
krant van Nederland!). Deze krant 
lees ik dagelijks en dan vooral 
voor regionaal nieuws. 
Op zaterdag verschijnen bij de 
dagbladen één of meerdere extra 
katerns; vaak voorzien van leuke 
general interest onderwerpen. 
Deze lees ik graag; zowel in de 
Telegraaf als in het Haarlems 
Dagblad.
Mijn oog viel enige weken geleden 
in het Haarlems Dagblad op een 
artikel dat ik een week daarvoor 
ook in de weekendbijlage van de 
Telegraaf had gelezen. De foto’s 
bij dat artikel stonden me nog hel-
der voor de geest, evenals de kop.  
Naspeuring leerde dat het artikel 
dat in de Telegraaf had gestaan 
één op één was overgenomen. Ik 
voelde me belazerd, want ik heb 
juist deze kranten voor verschillen-
de redactionele content.
Dit brengt me bij het punt waar 
de dagbladen dus mee kampen. 
Het is geen wonder dat ze de 
strijd verliezen als het gaat om 

het winnen van abonnementen en 
lezers. Waarom nog een week-
endabonnement op de Telegraaf 
als precies hetzelfde ook in het 
Haarlems Dagblad verschijnt? En 
waarschijnlijk ook in andere  regio-
nale dagbladen van de TMG? Wat 
is nu nog de meerwaarde van het 
zaterdagskatern? 
Dagbladen hebben last van het 
‘oud nieuws syndroom’: het laatste 
nieuws komt via internet en ande-
re digitale media tot ons; altijd up-
to-date. Een dagblad kan aan die 
actualiteit nauwelijks tippen. Een 
abonnement op een landelijk dag-
blad heb je omdat je nog waarde 
hecht en vasthoudt aan een ‘echte’ 
krant, maar voor de nieuwswaarde 
hoef je het niet te doen. Een abon-
nement op een regionale krant ligt 
anders; daar hecht je waarde aan 
vanwege de regionale nieuws-
feitjes en wetenswaardigheden. 
Misschien zijn de abonnees van 
landelijke dagbladen wel lezers bij 
wie zelfkastijding sterker is als het 
gaat om nieuwsgaring dan nieuws-
gierigheid. 

Mijn conclusie is dat, de TMG 
even als voorbeeld nemende, de 
regionale bladen juist om zeep 
worden geholpen door wat we de 
journalistieke armoede kunnen 
noemen van een landelijk dag-
blad. Kopiëren en doorplaatsen 
van content is een regelrechte 
belediging van de abonnees en 
voor de losse verkoop-lezers. 
Een weekendabonnement op een 
dagblad voor een paar euro is dan 
alsnog véél te duur betaald. Als we 
dagbladen door zo’n bril bekijken, 
dan voorspel ik dat die hun langste 
tijd hebben gehad. Journalistiek 
staan uitgevers als de Persgroep 
en TMG (samen circa 75% van de 
dagbladmarkt en ruim 70% van de 
weekbladen) voor een grote uitda-
ging om lezers aan zich te binden.        

PaperChainManagement BV 
maakt de hele supply chain 
transparant én creëert meet- 
bare verbeteringen bij tenminste 
gelijkblijvende kwaliteit. Heldere 
systematiek en transparantie 
in procedures met betrekking 
tot procurement hebben een      
enorme financiële impact en po-
sitief effect op het rendement van 
onze opdrachtgevers. 
PaperChainManagement ziet 
procurement als een strategische 
pijler onder de inkoopstrategie 
van een onderneming.
PaperChainManagement is ook 
gespecialiseerd in:
• Papierinkoop: zelf doen, minder 

risico’s én goedkoper
• Huis-aan-huisverspreidingen: 

meer inzicht en verbetering van 
prijs/kwaliteit

• Point of sale materiaal:          
optimalisering inkoop en      
kostenbesparing 

• Drukwerkinkoop en                
begeleiding: kostenbesparingen 
door outsourcing

• Verpakking: transparantie, 
outsourcing en kosten-          
besparing

Meer weten over deze              
onderwerpen? Of informatie 
over onze aanpak en werkwij-
ze? Neem dan contact op met         
directeur drs.ing. P.T. Jorritsma 
van PaperChainManagement BV. 

CONTACT

kantooradres:
Zijlweg – Zijweg 2
2015 BK Haarlem

postadres:
Postbus 1190
2001 BD Haarlem

webadres:
www.papercm.com

Informatie over 
PaperChain-
Management

tel. +31(0)23 576 22 68  
fax +31(0)23 544 19 46
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Armoedige regiobladen


