
minder sterk. Ook van 
deze soorten zijn capaci-
teiten afgebouwd.

Kloof vraag/aanbod
Door de capaciteitsre-
ductie is de kloof tussen 
vraag en aanbod groot 
geworden. De afname 
van capaciteit is sneller 
gegaan dan de afname 
van de vraag en het is 

Transparant
n e w s b u l l e t i n

PaperChainManagement informeert u over de zaken die ertoe doen
Papiermarkt is heftig in beweging
Mediabestedingen in 2017 stabiel
Persgroep over op ander papier voor magazines
Afvalbeheersbijdrage in 3e kwartaal
De Jong neemt Jungfer over
Prijsdruk op papiermarkt blijft onveranderd hoog

Herstructurering BD My Shopi
Retailers omzeilen JA|JA-sticker met h-a-h-blad
Folderbereik blijft stabiel
Nieuwe organisatie bereiksonderzoek
Column P(r)ietpraat: E-commerce milieuonvriendelijk
Over PaperChainManagement

Te weinig capaciteit, prijzen stijgen
Papiermarkt is heftig in beweging

De papiermarkt in Europa is heftig in beweging. 
Als gevolg van de sanering in capaciteit van de 
laatste jaren is een tekort aan capaciteit ont-
staan. In de jaren 2014 tot en met 2018 is er 
meer dan 4 miljoen ton capaciteit uit de markt 
verdwenen. In nevenstaande grafiek is de trend 
te zien in de afbouw van capaciteit over deze 
periode. 
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In de scenario’s van 
de papierindustrie met 
betrekking tot grafisch 
papier (dus kranten, 
tijdschriften en reclame-
drukwerk) werd al jaren 
rekening houden met 
een daling van de vraag 
van 3,5% tot 5% per jaar. 
Maar de sterke terugloop 
van capaciteit na 2017 
veroorzaakt niet eerder 
vertoonde verschijnse-
len: papier is niet meer 
beschikbaar.

Afbouw drastisch  
Als we naar de kwalitei-
ten van papier kijken,  

zien we dat in de periode 
2014-2018 van kranten-
papier de afbouw van 
capaciteit wel heel erg 
drastisch is geweest.
 
De helft van de capaci-
teitsafname komt voor 
rekening van krantenpa-
pier; de overige soorten 
doen de rest. Op zich 
niet verwonderlijk als we 
bedenken dat de kranten-
volumes (zowel adverten-
tievolumes als aantallen 
abonnees) al jaren onder 
druk staan. In LWC en 
SC was ook wel sprake 
van overcapaciteit, maar 

met name dit mecha-
nisme dat nu zorgt voor 
veel onrust op de markt. 
Er is, zeker vanuit de 
retailsector, veel vraag 
naar krantensoorten en 
verbeterde kwaliteiten in 
dit segment. Maar aan 
de vraag kan niet worden 
voldaan. 

Vervolg op pagina 2
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Mediabestedingen in 2017 stabiel
De netto mediabestedin-
gen lagen in 2017 op na-
genoeg hetzelfde niveau 
als in 2016, zo blijkt uit 
de research van Nielsen. 
De hogere consumenten-
uitgaven hebben zich niet 

direct vertaald in hogere 
advertentiebestedingen. 
De online bestedingen 
namen met ruim 8% toe, 
maar de offline media 
gingen er 4% op achter-
uit. 
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Papiertekort Persgroep:  
ander papier magazines
Door de Persgroep 
(onder meer Volkskrant, 
Trouw en AD) is er van-
wege papiertekorten een 
overstap gemaakt naar 
ander papier voor onder 
andere de weekendma-
gazines.

China en India 
Naast de Europese kloof 
tussen vraag en aanbod 
hebben de papierprodu-
centen ook nog te maken 
met een toename van de 
vraag vanuit onder meer 
China en India. 
China importeert minder 
oud papier vanwege haar 
milieumaatregelen en 
de Indiase economie is 
groeiende. Al met al ook 
factoren die een opwaart-
se druk geven op prijzen 
en beschikbaarheid.
Voor 2019 wordt uitge-

gaan van een situatie 
waar uitgevers en retai-
lers er alles aan zullen 
doen om de beschikbare 
tonnages veilig te stellen. 
Eerste verkenningen wij-
zen uit dat er naast een 
prijsverhoging voor de 
tweede helft van 2018 er 
ook weer een op stapel 
staat voor 2019.
Omdat er in de verhou-
ding tussen vraag en 
aanbod geen structurele 
verbetering komt zullen 
afnemers van papier zich 
geconfronteerd zien met 
een enorme druk op bud-
getten. Of dit ook zal lei-
den tot een afname van 
de vraag omdat gekozen 
wordt voor alternatieve 
media óf het schrappen 
van titels of reductie van 
het aantal uitgaven, is nu 
nog niet te overzien.  

Afvalbeheersbijdrage 
3e kwartaal 2018

Door het Algemeen 
Bestuur van de Stichting 
Verwijderingsfonds (SVF) 
is besloten om over het 
3e kwartaal van 2018 
een heffing (de afvalbe-
heersbijdrage) aan de 
eerste ontvangers van 
papier en karton, niet 
zijnde verpakkingen, op 
te leggen.
De SVF is de financiële 
tak van het PRN-sys-
teem (stichting Papier 
Recycling Nederland). 
De afvalbeheersbijdrage 
is vastgesteld op € 3,50 
per ton (exclusief btw) en 
dient ter dekking van de 
systeemkosten (operatio-

nele kosten) van PRN en 
SVF voor de periode tot 
begin 2020.

De afvalbeheersbijdrage 
is een bijdrage die door 
de overheid verplicht is 
gesteld door middel van 
een Algemeen Verbin-
dend Verklaring.
Ter voorkoming van 
misverstanden: deze af-
valbeheersbijdrage voor 
papier en karton heeft 
dus niets te
maken met de afval-
beheersbijdrage voor 
verpakkingen van de 
Stichting Afvalfonds Ver-
pakkingen.

Koninklijke Drukkerij 
Em. de Jong heeft een 
meerderheidsbelang 
verworven in de Duitse 
drukkerij Jungfer Druck 
& Verlag in Herzberg 
am Harz.
De overname betreft te-
vens de dochteronderne-
mingen Silverlynx Media 
en Rototov. De combina-
tie van de beide bedrijven 
is marktleider in Europa 
op het gebied van huis-
aan-huis folders, met een 
totaal papierverbruik van 
circa 480 miljoen kilo, 
1.300 medewerkers en 
een gezamenlijke om-
zet van meer dan € 400 
miljoen. 
De combinatie is vol-
ledig gefocust op het 
verzorgen van integrale 
oplossingen voor retailers 
op het gebied van print 
marketingcommunica-
tie met een focus op de 
marktgebieden Duits-
land, België, Nederland, 
Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Door deze 
stap zegt de combinatie 
haar klanten in de steeds 

verder consoliderende 
en internationaliserende 
drukkerijsector nog beter 
te kunnen bedienen.
Jungfer behaalt met 360 
medewerkers een omzet 
van circa € 120 miljoen 
en is in Duitsland een lei-
dende rotatiedrukkerij op 
het gebied van huis-aan-
huis folders. Met negen 
rotatiepersen en meer-
dere insteekmachines 
wordt in Herzberg am 
Harz jaarlijks 130 miljoen 
kilogram papier bedrukt.
Sinds 2009 is Jungfer 
Druckerei & Verlag actief 
in Nederland met doch-
ter-onderneming Rototov.

De Jong behoort met 
zusterbedrijven Jans-
sen/Pers Rotatiedruk 
(Gennep, Nederland), 
Kampert-Nauta (Oss, 
Nederland), Mercator 
Press (Jabbeke, België), 
Casterman Printing (Tour-
nai, België) en Dessain 
Printing (Mechelen, Bel-
gië) tot de belangrijkste 
spelers op de Europese 
markt van huis-aan-huis 
reclamefolders.

Uit dit diagram blijkt dat Duitsland, Finland en 
Zweden de belangrijkste producenten zijn voor de 
papier- en kartonproductie. Duitsland springt er 
met een marktaandeel van 25% bovenuit. 

De Jong neemt Jungfer over
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Prijsdruk op 
papiermarkt blijft 

onveranderd hoog 

De totale papierconsump-
tie neemt niet toe en is 
vergeleken met de eerste 
helft van 2017 zelfs een 
paar procent lager. Maar 
de grote capaciteitsre-
ductie heeft een grote im-
pact op beschikbaarheid, 
waardoor prijsstijgingen 
worden gevoed.
Ook de export naar Azië 
en China versterkt deze 
trend. Naast het capa-
citeits- en beschikbaar-
heidvraagstuk ziet de 
papierindustrie zich ook 
gesteld voor stijgende 
prijzen voor grondstoffen. 
De stijging van de pulp-
prijzen, energieprijzen 
en transporttarieven 
worden in het kader van 
rendementsherstel in de 
papierindustrie doorge-

voerd. Nu de vraag het 
aanbod overstijgt, wordt 
meer dan ooit een strak-
ke prijspolicy gevolgd. 
Ook herschikken papier-
leveranciers in de huidige 
markt hun portfolio’s en 
zetten meer en meer in 
op herstel van rende-
ment. Papierkwaliteit 
en -soorten die daartoe 

onvoldoende bijdragen, 
worden uit het pakket 
gehaald.  
Uit de afgebeelde grafie-
ken blijkt dat met name 
de krantensoorten en 
verbeterde krantensoor-
ten een flinke stijging 
hebben doorgemaakt.
Voor de tweede helft van 
2018 moeten we rekenen 
met prijsstijgingen tussen 
de 4% en 7%, afhankelijk 
van de kwaliteit en het 
soort papier. Ook de ver-
pakkingsindustrie wordt 
hiermee geconfronteerd.

Drukkers in gedrang
Door de snelle prijsstij-
gingen is in Duitsland 
door de drukkers (Bun-
desverband Druck und 
Medien) al de noodklok 
geluid. Drukkers hebben 
de snelle stijgingen soms 
verkeerd ingeschat of 
kunnen hun prijsaan-
passingen van papier 
niet omzetten in betere 
verkoopprijzen. Door 
contractuele verplichtin-
gen met betrekking tot 
leverschema’s en prijzen 
komen verscheidene 
drukkers in de gevaren-
zone. Deze ontwikkeling 
zien we niet alleen in 
Duitsland maar ook in 
andere landen.
Voor 2019 blijft de on-
balans tussen vraag en 
aanbod ook aanwezig. 

Dit zal er toe leiden dat 
retailers komen met 
bezuinigingsmaatregelen, 
dan wel hun mediamix 
anders gaan inrichten. 
Papierleveranciers laten 
af en toe een signaal los 
over 2019. Daaruit kun-
nen we afleiden dat ook 
voor 2019 er verhogingen 
in de maak zijn. Wat de 
impact hiervan zal zijn, 
is nog niet geheel te 
overzien. Maar zeker is 
wel dat zowel uitgevers 
als retailers zich kunnen 
opmaken voor flinke stij-
gingen van de kosten. Op 
basis van onze analyses 
verwachten we voor 2019 
kostenstijgingen van 7% 
á 8% vergeleken met 
begin 2018.  

De prijsdruk op de papiermarkt in de tweede 
helft van dit jaar blijft onveranderd hoog. De 
grote scheefgroei tussen vraag en aanbod - het 
verminderen van ruim 4 miljoen ton capaciteit in 
vijf jaar tijd - van papier blijft voor een onbalans 
zorgen. 

Herstructurering 
BD MyShopi

BD MyShopi, de Bel-
gische marktleider in 
reclamedistributie, voert 
tot 2020 in drie fasen 
een herstructurering door 
waarbij 124 werknemers 
afvloeien.
Het bedrijf van het Ne-
derlandse NPM Capital 
(familie Fentener van 
Vlissingen) bezorgt 
wekelijks in 4,5 miljoen 
Belgische brievenbussen 
promopakketten. Twee 
productiesites worden 
samengevoegd en twee 
dochterondernemingen 
sluiten. Met investeringen 
in nieuwe technologie, 
een efficiëntere organisa-
tie en betere werkproces-
sen moet het bedrijfsre-
sultaat op peil blijven.
“De reclamefolder heeft 
toekomst, en we willen 
als bedrijf weerbaar zijn 
om te kunnen blijven 
inzetten op deze markt”, 
aldus CEO Raf Lambrix.  

Bron: PaperChainManagement 2018

Bron: PaperChainManagement 2018

Bron: PaperChainManagement 2018
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Nieuwe organisatie bereiksonderzoek
Nederland is het eerste 
land in de wereld waarin 
een tender wordt gestart 
voor een crossmediaal 
bereiksonderzoek. Dit on-
derzoek gaat het ‘kijken’, 
‘lezen’ en ‘luisteren’ naar/
van media en reclame via 
alle beschikbare kanalen, 
online en offline, samen-
brengen. Aan onderzoek-
bureaus wordt gevraagd 
om met voorstellen te 
komen. Dit najaar wordt 
daaruit een keuze ge-
maakt. 
De Stichting Nationaal 

Retailers omzeilen 
JA|JA-sticker met

h-a-h-krant

Het besluit van de 
Amsterdamse ge-
meenteraad om de 
verspreiding van fol-
ders te reguleren met 
de JA|JA-sticker heeft 
geleid tot de oprichting 
van City Amsterdam, 
een nieuwe onafhanke-
lijke huis-aan-huiskrant. 
Sinds medio juni ver-
schijnt de krant van 48 
pagina’s wekelijks, met 
een totale oplage van 
318.000. Er staan adver-
tenties in van retailers 
Blokker, Kruidvat, Dirk 
van den Broek en Seats 

and Sofas, die eerder 
hun klanten via folders 
benaderden.
City Amsterdam is een 
initiatief van H.A.H. Retail 
Uitgeverij, onderdeel van 
de groep Emiel De Jong 
uit Baarle-Nassau. De 
krant wordt geproduceerd 
door Trusted Media Pu-
blishers van ex-Telegraaf 
hoofdredacteur Sjuul 
Paradijs.

City Amsterdam ziet er 
uit als een magazine en 
wordt door Koninklijke 
drukkerij Em. de Jong 
gedrukt in ‘heatset’, 
een betere kwaliteit dan 
reguliere huis-aan-huis-
kranten. In vier lokale 
edities wordt nieuws en 
informatie gebracht uit 
verschillende stadsdelen 
en is volop ruimte voor  
reclame.

De ambitie is om City ook 
in andere steden uit te 
brengen waar gewijzigde 
regels gaan gelden voor 
de bezorging van folders.

Er komt een nieuwe organisatie voor cross-
mediaal bereiksonderzoek. De betrokken organi-
saties in Nederland hebben daartoe een zoghe-
ten Request for Proposal (RfP) gepubliceerd voor 
de opzet en uitvoering.

Onderzoek Multimedia 
(NOM), Stichting Natio-
naal Luister Onderzoek 
(NLO), Stichting Kijk-
Onderzoek (SKO) en 
de Verenigde Internet 
Exploitanten (VINEX) 
werken hier nauw samen. 
Via deze organisaties zijn 
alle grote Nederlandse 
media-exploitanten en 

omroepen betrokken, 
alsmede de bond van ad-
verteerders (BVA) en het 
Platform Media Adviesbu-
reaus (PMA). 

Continu inzicht
De nieuwe standaard 
moet meer en conti-
nu inzicht geven in het 
crossmediale bereik en 

gebruik van media en 
reclame door doelgroe-
pen. Het onderzoek dient 
toekomstbestendig te zijn 
door aan nieuwe vor-
men van mediaplanning, 
-inkoop en trading tege-
moet te komen, zoals: 
addressable advertising, 
programmatic, mobile, 
SVOD-media. 
Over de organisatievorm 
en de mogelijke transitie 
naar een nieuwe organi-
satie wordt  de komende 
maanden verder gespro-
ken. 

Folderbereik 
blijft stabiel
Het aantal mensen dat 
een NEE-sticker op de 
brievenbus plakt, stijgt 
nauwelijks. Zo’n 3,2 
miljoen Nederlanders 
(23%) krijgen géén 
papieren folders, te-
genover 10,6 miljoen 
(77%) wél.

Dit blijkt uit de NOM Fol-
der Monitor 2018.

Ruim driekwart (77%) 
van de lezers van pa-
pieren folders wil op de 
hoogte zijn van aanbie-
dingen. Andere redenen 
zijn: ontspanning/leuk om 
te lezen (44%) en opdoen 
van inspiratie (35%). 
Ruim de helft (52%) zou 
de papieren folder mis-
sen als die niet meer zou 
verschijnen; 14% staat 
hier neutraal tegenover. 
Een op de drie mensen 
leest een digitale folder;  
4,6 miljoen Nederlan-

ders. Het aantal app-ge-
bruikers neemt niet toe 
en blijft met 2,3 miljoen 
Nederlanders (17%) ge-
lijk. Vrouwen lezen vaker 
digitale folders, maar het 
merendeel van de digita-
le folderlezers raadpleegt 
ook nog steeds de papie-
ren folder.

Van 2008 tot 2018 is het 
totaal aantal verspreide 
folders met circa 2 miljard 
gedaald tot ongeveer 10 
miljard.

Neuromarketing
Huis-aan-huis folders 
versterken het effect 
van tv-reclame, blijkt uit 
een neuromarketingon-
derzoek in opdracht van 
folderverspreider Spotta. 
Bureau ST&T Research 
onderzocht de hersen-
activiteit en kijkpatronen, 
waaruit bleek dat fol-
deraanbiedingen beter 
blijven hangen omdat ze 
in het brein bewuster en 
actiever worden verwerkt 
dan tv-reclames. 
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Actueel straatbeeld: busjes rijden 
af en aan om in webshops be-
stelde spulletjes af te leveren. Als 
we de goeroes van e-commerce 
moeten geloven, draait alles om 
bestellen via internet. De nieuwe 
en opkomende generaties zitten 
autistisch uren achter een beeld-
scherm om een bestelling plaat-
sen, die het liefst binnen 24 uur 
moet worden geleverd.
 
Wat is nu het gevolg van dit koop-
gedrag als het gaat om CO2-be-
lasting? In het klimaatakkoord 
staat dat de CO2-uitstoot terugge-
drongen moet worden; hoe is nog 
even de vraag. De sterke toena-
me van het aantal bestellingen 
via internet zorgt voor verstopte 
binnensteden en een gigantische 
belasting van ons milieu. Hele 
bakfietsgeneraties die in de grote 
steden de mond vol hebben over 
het milieu, zijn de grootverbruikers 
van e-commerce. En dus leve-
ren zij een actieve bijdrage aan 
de toename van CO2 in de grote 
steden.
 
Tegenmaatregel, zo blijkt uit diver-
se programmapunten van Groen 
Links (zie Amsterdam en Haar-
lem), is een verbod voor auto’s 
en bussen in de binnensteden. 
Parkeertarieven moeten drastisch 
omhoog om de binnensteden te 
ontlasten en verschraling van 
het winkelaanbod te versnellen. 
Autoluwe zones moeten massaal 
worden ingevoerd. Dit is het me-
chanisme dat nu politiek en maat-
schappelijk zijn weg vindt.
  
Het wordt tijd dat (groene) politici, 
internetoptimisten en klimaatdes-
kundigen zich realiseren dat er 
nog veel meer speelt als het gaat 

om CO2-uitstoot. Digitale optimis-
ten verzwijgen dat voor het raad-
plegen en opsporen van digitale 
informatie (dus ook bestellen via 
e-commerce) vele duizenden 
servers wereldwijd non-stop hun 
werk verrichten. En het zijn nu juist 
die datacenters die tot de groot-
verbruikers van energie worden 
gerekend. Alle datacenters bij el-
kaar stoten meer CO2 uit dan het 
mondiale vliegverkeer. Alleen in 
Nederland al hebben we meer dan 
200 datacenters. Microsoft opende 
er onlangs een in Middenmeer en 
bouwt er nog een naast. Google, 
dat al een enorm datacentrum in 
Eemshaven heeft, gaat er nu ook 
een in Middenmeer bouwen. We 
moeten ons realiseren dat deze 
aantallen en de daarbij behorende 
CO2-uitstoot zeer snel toenemen. 

Ik voorspel dat er spoedig een 
heffing komt e-commerce be-
stellingen, op basis van de af te 
leggen afstand om het product te 
leveren én de grootte/gewicht van 
het pakket. Met zo’n ‘dynamisch 
vervoertarief’ wordt in de VS al 
geëxperimenteerd. Het zou me 
niet verwonderen als ook retour-
bestellingen extra worden belast. 
Consumenten kiezen daardoor 
bewuster en bestellen niet lukraak 
vijf paar schoenen om uit te kiezen 
als die niet gratis geretourneerd 
kunnen worden.
 
In Frankrijk wordt nagedacht om 
met een e-commerce taks de 
handel in stadscentra te revitalise-
ren. Kleinere retailers kunnen hun 
producten concurrentieel aanbie-
den als consumenten kiezen voor 
winkelbezoek. Via internet bestel-
de producten worden belast en 
kosten de consument meer. 

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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