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1. Inleiding - De rol van BBT 
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» BBT-studies 
» Sectorinformatie, wetgeving, technieken 
» BBT-selectie op sectorniveau 
» BBT-gerelateerde emissiewaarden 
» Advies Vlaamse milieuregelgeving , ecologiepremie 
» http://www.emis.vito.be/vlaamse-bbt-studies 
» >40 BBT-studies 

 
 

» Versterkte rol voor BBT en BBT-conclusies (IED) 
 

1. Inleiding - De rol van BBT 

http://www.emis.vito.be/vlaamse-bbt-studies
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» Industriële activiteiten onlosmakelijk met elkaar 
verbonden   milieuproblemen niet altijd binnen één 
sector op te lossen.  

» Om tot echt duurzame oplossingen te komen, zijn 
vaak maatregelen nodig in de hele keten.  
 

 

1. Inleiding - Aanleiding & doel 

 
  

» Extra aandacht vestigen op de plaats van een sector in de keten. 
» Evoluties en maatregelen in een sector kunnen een invloed hebben op 

andere stappen in de keten.  
» Een ketenbenadering kan andere aspecten benadrukken die ook voor de 

milieuregelgeving, milieuvergunning en -vergunningsvoorwaarden 
relevant zijn. 
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2. Opzet van de studie 

Drukinktsector 
productie van 

drukinkten 

Grafische sector 
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2. Opzet van de studie 

Inleiding en doelstelling 
(H.1) 

Drukwerk in de keten: literatuur (H.2) Milieuimpact van drukwerk: IO model 
(H.3) 

Milieuaspecten in de keten en 
aanbevelingen: workshop (H.4) 
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3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
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3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
» Papierrecyclage: proces en knelpunten 
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3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
» Papierrecyclage: proces en knelpunten 

ontinktbaarheid van papier gedrukt met verschillende druktechnieken (ERPC, 2009) 
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3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
» Papierrecyclage: proces en knelpunten 
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3. Ontwikkelingen in de keten (4/15) 
1. Wijziging samenstelling oud papier 

 sterke daling in de aankoop van kranten en magazines; stijging van de 
 verkoop van tissues en hygiënisch papier; vervuilingsgraad van het 
 ingezamelde papier neemt toe. 
 

2. Toenemende export vezels 
 Door de toenemende export van oud papier naar landen als China verwacht 
 Cobelpa (2012) een negatief effect op beschikbaarheid en de prijs in België 
 

3. Plantaardige inkten 
  Ontinktbaarheid? 
 

4. UV-drukinkten / HS-UV 
 HS-UV zijn hoogreactieve en extra krachtig gepigmenteerde UV-inkten. 
 Ontinktbaarheid? 
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3. Ontwikkelingen in de keten (8/15) 
5. Nieuwe inkten met verbeterde ontinktbaarheid 

 deinkability score 
 

6. Nieuwe coatings 
 relatie ontinktbaarheid - stickyvorming in de papiermachine 
 

7. Gemakkelijker te verwijderen kleefstoffen 
 scorecard for the removability of adhesive applications 
 

8. Verschuivingen van druktechnieken: digitaal drukken 
 drukken verplaatst zich meer naar niet-traditionele productieomgevingen 
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3. Ontwikkelingen in de keten (13/15) 
9. Verbeterde methoden voor ontinkting en verwijderen van kleefstoffen 

 verbeterde zeving, dispersie, verpulping, flotatiecondities - nieuwe 
 methoden zoals ontinkting door adsorptie of enzymatische hydrolyse  
 

10. Verbeterde sorteertechnieken 
 spikes, blazers, robots en sensoren  

 
11. Verbeterde bewaring van oud papier 

 cf. ontinktbaarheid 
12. Dunner papier 

 minder vezels, maar verhouding papier/inkt - ontinktbaarheid 
13. Nieuwe vezelgrondstoffen 

 nieuwe bronnen van lignocelluloserijke vezels zoals stro/oogstresten, 
 Miscanthus 
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3. Ontwikkelingen in de keten (15/15) 

14. Papierproductie op basis van niet-vezelcomponenten 
 productie van papier, op basis van kalksteen (China – stone paper) 

 
15. Multi-producten recyclagebedrijf 

 nieuwe toepassingen voor bv. pulpafval, ontinktingsslib en waterige 
 reststromen 
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3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
» Workshop 

 
 
 
 
 
 
 

» Bijkomende evoluties? 
» Milieuimpact van evoluties in de keten? 
» Belangrijkste aandachtspunten? Waar ingrijpen/stimuleren meeste 

potentieel voor milieuverbetering in keten? 
 
 

http://www.ivp-coatings.be/default.aspx
http://www.vmm.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y1zZFsT1fnoBxM&tbnid=OV38m7TaCx57AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clt.info/en/media-downloads/logos/colour-logos/&ei=KoB0U7TuA8TZOb37gOgG&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNEY7u_AD2-unMpiFPAXdaGuEijILw&ust=1400230310862173
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Globale ontwikkelingen 
Wijzigingen samenstelling oud papier       
Toenemende export vezels       
Toenemende communicatie in de keten rond eco-design       

Technische ontwikkelingen: drukinkten 
Plantaardige inkten       
UV & HS-UV drukinkten       
Inkten met verbeterde ontinktbaarheid       
Nieuwe coatings       
Gemakkelijker te verwijderen kleefstoffen       

Technische ontwikkelingen: drukken 
Overschakelen naar digitale druktechnieken       

Technische ontwikkelingen: papierproductie en -recyclage 
Verbeterde methoden voor ontinkting en verwijderen kleefstoffen       
Verbeterde sorteermethoden       
Verbeterde bewaring oud papier       
Dunner papier       
Nieuwe vezelgrondstoffen       
Papier obv niet-vezelcomponenten       
Multi-producten recyclagebedrijf       

3. Ontwikkelingen in de keten - milieuaspecten 
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» Ketenaspecten in BBT-studies 
• Op welke manier kunnen ketenaspecten in rekening worden gebracht 

bij de aanbevelingen in BBT-studies? 
• Houden de huidige aanbevelingen in BBT-studies te weinig rekening 

met effecten elders in de keten?  
 

 

4. Aanbevelingen voor toekomstige (BBT-) 
studies 
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» Aanbevelingen voor andere milieu-instrumenten in (BBT-)studies 
• Binnen de keten zijn er ontwikkelingen en maatregelen die 

gestimuleerd zouden moeten worden, maar waarvoor 
milieuvergunningen of ecologiepremie niet de geschikte instrumenten 
zijn.  

• Hoe kunnen we hier als BBT-kenniscentrum mee omgaan en welk 
soort aanbevelingen kunnen we hierover formuleren? 

 

4. Aanbevelingen voor toekomstige (BBT-) 
studies 
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Vbn BBT-studies Grafische & Drukinkt: 

» BBT-conclusies solventgebaseerde inkten: vervanging door 
wateroplosbare of UV  - Ecologiepremie voor UV  terecht? 

» Onderzoek uitbereiding druktechnieken voor plantaardige inkten  
nuancering? 

» Geen aanbevelingen inktsamenstelling cf. afvalwater, ontinktbaarheid 
 

 
 
 
Meer aandacht ketenaspecten nodig? Hoe? 

 
 

4. Aanbevelingen voor toekomstige (BBT-) 
studies 
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4. Aanbevelingen voor toekomstige (BBT-) 
studies 
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Suggesties: 6 types 

1. Extra hoofdstuk over ketenaspecten 
2. Uitbreiding met focus op ketenaspecten 
3. BBT-evaluatie 
4. Samenstelling begeleidingscomité 
5. Invulling definitie BBT 
6. Afzonderlijke ketenstudie 

 

 

4. Aanbevelingen voor toekomstige (BBT-) 
studies 
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5. Conclusies 

» De scope van een traditionele BBT-studie blijft per definitie beperkt tot 
één specifieke sector of industriële activiteit.  

» Omdat industriële activiteiten en sectoren vaak onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, kunnen milieuproblemen echter niet altijd binnen één 
sector opgelost worden. 

» Ketenaspecten zijn van groot belang en worden vaak onvoldoende in 
rekening gebracht in klassieke BBT (BREF)-studies. 

» Om ketenaspecten in de toekomst beter te integreren in BBT-studies zijn 
verschillende opties mogelijk. 

» Om op een efficiënte manier ketengerelateerde informatie te bekomen, 
zal meer aandacht gaan naar het bevragen van experten uit andere 
sectoren.  
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Bedankt voor de aandacht! 

 
 

Meer info? 
 

Toon Smets 
toon.smets@vito.be 

014/33.59.65 

mailto:toon.smets@vito.be
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