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Hoge papierprijzen drukken zwaar 
Einde van verhogingen in 2019 nog niet in zicht

Voor retailers en uitgevers zijn het zware tijden. 
De papierprijzen zijn door de (gecreëerde?) 

schaarste het laatste jaar pijlsnel gestegen. De 
meeste papierconcerns hebben dit jaar om de 

drie maanden hun prijzen verhoogd. Ten opzichte 
van een jaar geleden gaat het om prijsstijgin-

gen van méér dan 15%. Hoewel dit per kwaliteit 
(Newspaper, SC en LWC) nog wel eens wat ver-

schilt, is de opwaartse trend overal hetzelfde. 
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De papierindustrie re-
geert haar afnemers op 
basis van schaarste: wie 
de prijsstijgingen niet 
wenst te betalen, vist 
achter het net. Dit heeft 
natuurlijk dit jaar bud-
getten overal onder druk 
gezet. Dat de prijzen ooit 
weer een keer zouden 
stijgen, daar was ieder-
een het wel over eens. 
Maar stijgingen in deze 
mate komen aan als mo-
kerslagen.
 
Onder druk
De prijsstijgingen hebben 
de hele industrie onder 
druk gezet. Drukkers die 
een jaar geleden vaste 
prijsafspraken maakten 
met afnemers komen be-

drogen uit. Tussentijdse 
verhogingen worden door 
de papierleveranciers 
zonder pardon doorge-
voerd. Dit heeft dan ook 
drukkers in problemen 
gebracht. Los van een 
sterke verslechtering van 
de resultaten hebben ook 
diverse grote drukkerijen 
in met name Duitsland, 
zoals OZ Druck en Kör-
ner, het met een faillis-

sement moeten bekopen 
omdat ze prijsstijgingen 
niet konden doorbereke-
nen aan hun eindklanten.
Inmiddels heeft de sterke 
stijging van de papierkos-
ten de discussies over 
budgetreducties aange-
scherpt. Bij menig retai-
ler wordt gekeken naar 
alternatieve kwaliteiten 
en reductie van formaten 
en oplage.

Er zijn ook retailers die 
inmiddels de drastische 
stap hebben gezet om de 
verspreide oplage terug 
te brengen of zelfs com-
plete uitgaven te schrap-
pen. Supermarkten Aldi 
en Lidl hebben bezuinigd 
door kritischer naar het 
aantal uitgaven te kijken 
en dan ook vooral de op-
lage- en distributiecijfers 
tegen het licht te houden. 

Over op digitaal
Hetzelfde zien we bij 
uitgevers. Zo heeft de 
Duitse ADAC in dit kader 
een rationaliseringspro-
gramma gestart, waarbij 
het doel is om de over-
stap te maken naar een 
online digitaal ledenblad 
en daarmee enorm op 
papierverbruik te bespa-
ren. Bij een drukoplage 
van 13 miljoen exempla-
ren per uitgave zal dit 
een grote impact hebben 
op het totale papierver-
bruik.

Afname papierverbuik
Een blik op de statistie-
ken leert dat het papier-
verbruik in Europa eerder 
af- dan toeneemt.
Vervolg op pagina 2       

Nieuwe website PaperChainManagement
Onze website, papercm.com, 
is op de schop gegaan. Een 
frisse vormgeving en bondi-
ge teksten geven een goed 
en snel overzicht van onze 

diensten. Kern is het optima-
liseren van de supply chain, 

waardoor processen beter 
verlopen, structurele kosten 

dalen en het rendement 
stijgt, bij minimaal gelijkblij-

vende kwaliteit. ■     
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Afzet daalt over 
de gehele linie
Zo liggen de afzetcijfers 
tot en met september 
2018 achter bij die van 
vorig jaar.
Voor houtvrij gestreken 
papier ligt de afzet in 
West-Europa circa 8% 
lager dan vorig jaar. Voor 
ongestreken houtvrij 
bedraagt dat percentage 
een minus van circa 5%. 
Krantenpapier laat een 
teruggang zien van circa 
8% tot september dit jaar. 
Het SC magazinepa-
pier kent een geringere 
teruggang: circa 5%. En 
houthoudend gestreken 
papier een minus van 
circa 3%.   

Kranten dalen sterkst
Dat de sterkste daling 
bij de kranten zit, is niet 
verbazingwekkend. Kran-
ten hebben steeds vaker 
te maken met terugval 
van advertentieomzetten 
en een afkalvend abon-
neebestand. Nieuws is 
realtime beschikbaar en 
kranten verliezen dus po-
sitie op dit terrein. In de 
VS vallen ook de oplage-
cijfers sterk terug, sinds 
2015 met 18%, alsmede 
de inkomsten uit adver-
tenties. Ook bij Europese 
kranten zien we deze 
trends.                                    

Ook in 2019 onbalans
De onbalans tussen 
vraag en aanbod blijft 
als gevolg van de sterke 
capaciteitsafname bij de 
papierleveranciers ook 
voor 2019 actueel. Er zijn 
bovendien nog diverse 

plannen om de capaciteit 
verder terug te brengen. 
Ook worden machines 
omgebouwd naar ande-
re productsoorten; met 
name geschikt voor de 
verpakkingsindustrie. Zo 
wordt in Italië bij Burgo 
een machine met een ca-
paciteit van circa 400.000 
ton in de loop van vol-
gend jaar uit de markt 
gehaald. Hetzelfde doet 
zich voor bij Stora Enso, 
waar in Finland (Oulo) 
een ombouw plaatsvindt 
van twee machines 
(volume 800.000 ton per 
jaar). Ze worden geschikt 
gemaakt voor karton-
productie. En daarmee 
verdwijnt dus een flinke 
capaciteit van grafisch 
papier.

Eerste signalen 2019
Voor het jaar 2019 zijn 
inmiddels de eerste sig-
nalen met betrekking tot 
prijsstijgingen al afgege-
ven. Grote concerns als 
Sappi, Stora Enso, UPM 
en ook kleinere spelers 
hebben al aangegeven 
de prijzen voor de eerste 
helft van 2019 met 5% tot 
8% te zullen verhogen. 

Grondstoffen duurder
Ook de groothandel komt 
met vergelijkbare ver-
hogingen. Dit komt niet 
alleen door de onbalans 
tussen vraag en aanbod 
en goedgevulde order-
portefeuilles. Sterke 
gestegen grondstoffen-
prijzen (onder meer sterk 
gestegen pulpprijzen) 
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en energie en transport-
kosten hebben ook een 
opwaartse druk op de 
prijzen. 
In bovenstaande grafie-
ken wordt van diverse 
soorten een trendlijn 
geschetst van de prijs-
ontwikkelingen.
De onderhandelingen 
over de prijzen voor 2019 
zijn in vergelijking met 
andere jaren ook zeer 
vroeg begonnen. 

Verkrijgbaarheid    
Dit heeft alles te maken 
met het reserveren van 

beschikbare capaciteiten. 
Verkrijgbaarheid zal voor 
de komende maanden 
hét centrale thema zijn.
Maar er zijn inmiddels 
ook critici die zich afvra-
gen of de papierindus-
trie niet bezig is om op 
termijn haar eigen onder-
gang in te luiden. Zulke 
sterke prijsstijgingen 
kunnen moeilijk meer 
worden geabsorbeerd 
en dat zal er toe leiden 
dat alternatieven, zoals 
digitale media, versneld 
hun substitutiekracht 
uitbreiden. ■ 
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Nederlandse webshoppers 
kampioen retourneren

Nederlanders zijn koplo-
per in Europa als het gaat 
om het retourneren van 
producten die ze hebben 
besteld in webwinkels. 
Pakketbezorger DPD 
heeft Nederland met een 
retourcijfer van 9 procent 
bovenaan de ranglijst ge-
plaatst. De helft van alle 
teruggestuurde pakketjes 
in Nederland bestaat uit 
kleding, flink meer dan 
in 2016, toen dat nog 35 
procent was. 
Groot-Brittannië, België 
en Zwitserland zijn vol-
gens DPD ook erg goed 
in het retourneren, met 
een percentage van 8 

procent. Volgens direc-
teur Eric Dietz van DPD 
Nederland is het aantal 
retourzendingen de afge-
lopen jaren enorm toege-
nomen, parallel aan de 
stijging van online-aanko-
pen. Met 32.000 pak-
ketpunten in 26 landen 
maakt DPD het retourne-
ren gemakkelijk.
In landen als Rusland, 
Hongarije, Slovenië en 
Estland wordt nauwelijks 
iets teruggestuurd. 
DPD liet het jaarlijkse 
onderzoek uitvoeren door 
Kantar TNS onder 24.871 
e-shoppers uit 22 lan-
den.■

‘Reclamefolders: ongeadresseerd, 
maar zeer gewenst’

De toenemende vraag 
naar karton en verpak-
kingen leidt ertoe dat 
de verpakkingsprodu-
centen goed bezet zijn.
De vraag stijgt noch 
immer en de produc-
tietermijnen nemen 
toe. Dit leidt ertoe dat 
ook in deze sector een 
opwaartse prijsdruk is 
te ontwaren. Deze is 
minder sterk als in de 
markt van grafische 
papier.
De ontwikkeling van 
het prijsbeeld is dui-

delijk: een gestaag 
oplopende prijs van 
Test- en Kraftliners in 
Europa. Naast de prij-
zen van de basisgrond-
stoffen als pulp en oud 
papier heeft ook deze 
sector te maken met 
sterk stijgende trans-
portprijzen. 
In bovenstaande gra-
fieken is de trend van 
de prijsontwikkeling 
van diverse basis-
grondstoffen voor de 
verpakkingsindustrie 
weergegeven. ■  

In een statement gericht 
aan de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten 
(VNG) doen de Neder-
landse adverteerders/
retailers, drukkers, 
folderverspreiders en 
papierverwerkers een 
oproep aan tafel te gaan 
om een plan te maken 
voor de verantwoorde 
bezorging van onge-
adresseerd drukwerk. 
De gevoerde slogan is 
daarbij: ‘Reclamefolders: 
ongeadresseerd, maar 
zeer gewenst’.
Reden om in het geweer 
te komen is een aan-
genomen motie op het 
VNG-congres van 27 
juni. Daarin wordt een 
oproep gedaan aan het 
bestuur van de VNG 
een gezamenlijke een-
duidige gemeentelijke 
aanpak te ontwikkelen 

voor de invoering van 
een JA|JA-sticker voor 
gemeenten die tot invoe-
ring daarvan besloten 
hebben. Gemeenten die 
de sticker gaan invoe-
ren of dat onderzoeken 
zijn Rotterdam, Gouda, 
Utrecht, Tilburg, Den 
Haag, Leiden, Nijmegen, 
Ridderkerk, Zaanstad, 
Amstelveen.
In het statement wordt 
voorgesteld zo snel mo-
gelijk een onafhankelijk 
onderzoek te doen naar 
wat consumenten willen.
De reclamefolder lijkt 
volgens het statement 
een symbool te worden 
van papierverspilling, 
ondanks dat 84% van het 
oud-papier in Nederland 
gescheiden wordt inge-
zameld en meer dan 80% 
van de folders bestaat uit 
gerecycled papier. ■

Smartphone trekt meer 
advertenties dan pc

De smartphone zal 
steeds meer advertenties 
wegtrekken van de pc 
en komt in 2020 op een 
marktaandeel van ruim 
30%, bijna even hoog als 
de reclamebestedingen 
op televisie, voorspelt on-
derzoeksbureau Zenith. 

Dit jaar heeft 66% van de 
mensen in 52 ‘sleutellan-
den’ een smartphone (in 
Nederland 94%), die voor 
75% wordt gebruikt om te 
internetten. De smartpho-
ne trekt in 2019 62% van 
de advertentiebestedin-
gen op internet. ■

Bron: PaperChainManagement 2018

Bron: PaperChainManagement 2018



Newsbulletin 
PaperChainManagement 
13e jaargang -  nr 3 - oktober 2018     

www.papercm.com

pagina 4

Dikke jaarcatalogus OTTO na 68 jaar passé

De eerste catalogus in 
1949 telde overigens 
maar 300 met de hand 
ingebonden exemplaren 

Circle Media Group 
(CMG) heeft boekdrukke-
rij CPI overgenomen, met 
zestien drukkerijen in vijf 
Europese landen, goed 

van 14 pagina’s, waarin 
foto’s waren geplakt van 
28 paar schoenen. Al in 
1997 stond de catalogus 
ook in zijn geheel online. 
Momenteel biedt OTTO 
in Duitsland meer dan 
2,8 miljoen producten 
aan van 6800 merken. Er 
zijn meer dan 6,6 miljoen 
actieve online klanten. Er 
zullen nog wel deelcata-
logi in print verschijnen, 
afgestemd op de seizoe-
nen en specifieke doel-
groepen, die aan selecte 
groepen klanten worden 
gestuurd.

Het gebruik van papier 
voor promotiemateriaal 
en catalogussen van de 
OTTO Group daalde van 
264.189 ton in 2014 naar 
200.559 ton in 2017. Het 
aandeel van FSC-papier 
steeg van 19% in 2014 
tot 43% in 2017. Het 
doel is gesteld op 60% in 
2020.

De OTTO Group bestaat 
uit 123 bedrijven met een 
jaaromzet in 2017/2018 
van € 13,7 miljard. Er 
werken in 30 landen 
51.785 mensen. De onli-

ne verkoop is goed voor 
€ 7,9 miljard. De OTTO 
Group is daarmee een 
van de grootste online 
retailers ter wereld. ■

De dikke jaarcatalogus 
van postorderbedrijf 
OTTO, printoplage circa 
4 miljoen, verschijnt in 
december voor de laatste 
maal. Na 68 jaar is de 
formule om te bestellen 
uit een dik boekwerk van 
meer dan 1000 pagina’s 
uitgewerkt. De klanten 
bestellen nu al voor 95% 
online; meer dan de helft 
doet dat via een tablet of 
smartphone.

Circle Media Group neemt boekdrukker CPI over 

Duitse drukkerijen 
in ernstige problemen

Drie Duitse drukkerijen 
verkeren in zwaar weer. 
OZ-Druck & Medien 
GmbH in Rheinfelden 
heeft op 1 oktober uitstel 
van betaling gekregen. 
Het bedrijf met 65 werk-
nemers draait ondertus-
sen door. Ondanks een 
vol orderboek raakte de 
drukkerij toch in proble-
men doordat een finan-
cier zich terugtrok.
Volgens de curator zijn 
er al gesprekken met 
potentiële investeerders 
gevoerd.
Heer Medien Gruppe uit 
Sindelfingen heeft ook 
uitstel van betaling gekre-
gen. Tot de groep beho-
ren Heer Medienholding, 
Körner Druck, WPM 
Druck, Walter Digital en 

Kraft Premium. Er staan 
550 banen op de tocht.
Volgens het bedrijf 
was er in de maanden 
mei-juli een onvoorziene 
teruggang, plus hogere 
energiekosten en sterk 
gestegen papierprijzen. 
Er worden investeerders 
gezocht en het bedrijf wil 
ingrijpend saneren.
    
LVZ-Druckerei in Stah-
meln, de eigen druk-
kerij van de Leipziger 
Volkszeitung, gaat eind 
volgend jaar sluiten. In 
totaal verliezen 260 werk-
nemers hun baan. Het 
besluit van Bild Zeitung 
om bij LVZ-Druckerei niet 
langer de centrale Duitse 
edities te laten drukken 
was de nekslag. ■

voor circa 430 miljoen 
boeken per jaar (200.000 
ton papier). Er werken 
2.500 mensen bij CPI, 
dat een omzet heeft van 

€ 360 miljoen. CMG heeft 
nu in totaal 26 grafische 
bedrijven in tien Euro-
pese landen, met een 
omzet € 550 miljoen. ■

Duurzaamheidsoffensief
van Mondelēz 

Het Amerikaanse 
Mondelēz International, 
een wereldspeler op 
het gebied van onder 
meer koekjes, chocola-
de en koffie, wil dat de 
verpakkingen van alle 
producten in het om-
vangrijke assortiment 
in 2025 recyclebaar 
zijn.
Het duurzaamheidsoffen-
sief is ingrijpend: Vóór 
2020 worden alle papie-
ren verpakkingen van 
Mondelēz geproduceerd 
uit duurzame bronnen en 
voor 2020 wordt wereld-
wijd 65 miljoen kg minder 

verpakkingsmateriaal 
gebruikt voor de produc-
ten. Er komen richtlijnen 
voor de ontwikkelaars 
van verpakkingen ten 
aanzien van ontwerpen 
en materialen. Industriële 
en publiek-private part-
nerships krijgen steun 
om de afvoer van afval te 
verbeteren en de tota-
le hoeveelheid afval te 
verminderen, zodat we-
reldwijd meer afval wordt 
gerecycled. Mondelēz wil 
uiteindelijk verpakkings-
neutraal produceren.
Voorbeeld: Een 23% 
dunnere verpakking voor 
Oreo in de VS bespaarde 
1,5 miljoen kg karton. ■

  
PaperChainManagement 

ondersteunt ondernemingen 
met optimalisatie en het 

duurzamer maken van hun 
supply chain.
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Ellie Lust, dochter van een Zaanse 
melkboer, werkt sinds 1987 als 
wijkagent in Amsterdam. In 2008 
wordt ze woordvoerster van het 
korps en via RTV-Noord Holland 
en later AT-5 klimt ze op de regi-
onale medialadder. Ze verschijnt 
ook in programma’s als Opsporing 
Verzocht en regelmatig in het NOS 
Journaal. Zo is Lust ook vele jaren 
te vinden als voorvechtster van 
homo- en lesbiennerechten op de 
met publiek geld gefinancierde 
politieboot tijdens de jaarlijkse 
Gay Pride in Amsterdam. Ze komt 
openlijk uit voor haar lesbische 
geaardheid en dat zorgt voor de 
nodig like- en credibility. 
In 2016 neemt ze deel aan het 
programma Wie is de Mol? Toen 
nog mogelijk met speciale toe-
stemming van haar baas; Lust kan 
een bijdrage leveren om het imago 
van de politie wat op te vijzelen. 
De next step: een eigen tv-pro-
gramma onder de weinig verhul-
lende naam ‘Ellie op Patrouille’. 
De maat raakt vol als ze voor AT5 
een serie krijgt over wat voor eten 
en drinken ze graag lust.
 
Bij media-aandacht loert het 
gevaar dat je er steeds meer van 
wilt, een fenomeen dat bij veel be-
kende Nederlanders speelt. Voor 
ze het zelf door hebben, lopen ze 
naast hun schoenen. Narcisme 
ligt op de loer; aandacht wordt 
een ziekte als men voortdurend 
op zoek is naar bevestiging. Het is 
net als met het fenomeen macht, 
dat ook al heel snel corrumpeert, 
vaak zonder dat betrokkenen het 
zelf door hebben. Bij bekende 
Nederlanders die zich voor ieder 
wissewasje melden bij een van de 
dagelijkse praatprogramma’s is 
zelfkritiek meestal ver te zoeken.

Lust wordt gedwongen een keu-
ze maken tussen een tv-carrière 
of haar werk bij de politie. Haar 
werkgever weet als geen ander 
wat het betekent voor een diender 
om in het publieke domein steeds 
meer aandacht te krijgen. In de 
kern komt het neer op voor eigen 
eer en glorie optreden versus het 
uithangbord van een maatschap-
pelijk onkreukbare organisatie, 
waar zorgvuldigheid, eerlijkheid en 
degelijkheid hoog in het vaandel 
staan. Kortom: als vertegenwoor-
diger van de politie moet je een 
waar boegbeeld zijn. Dit is niet te 
rijmen met een tv-carrière, welke 
draai je daar ook aan wilt geven. 
Een van de meest saillante ne-
gatieve reacties op het ontslag 
is wel die van Klaas Wilting, ook 
een voormalig woordvoerder van 
de politie (en later nog een aantal 
minder interessante bedrijven en 
instellingen). Hij maakte dezelfde 
fout als Lust en wentelde zich in 
zelfgenoegzaamheid. De media-
geile Wilting kwam steevast langs 
bij spelletjesprogramma’s en talk-
shows en kon er geen genoeg van 
krijgen.

Lust nam ontslag en heeft haar 
pijlen nu gericht op tv maken en 
allerhande zzp-klussen. Zo kun je 
Lust ook inhuren als dagvoorzitter, 
als trainer of als spreker en noem 
maar op. Dit bewijst des te meer 
hoe sterk haar ambities blijkbaar 
al in deze richtingen lagen. Ze is 
nu van alle markten dus thuis en 
is dus een lust maar even een 
last geweest. Als ze dat goed 
beseft en vooral door heeft dat 
de psychologische valkuilen van 
succes diep kunnen zijn, dan kan 
ze anderen voor deze narcistische 
avonturen en ravijnen behoeden. 

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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