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1. Met hoeveel procent zijn uw energiekosten gestegen? 
Wij zaten qua energiekosten normaal altijd rond de 280.000 euro per maand en als ik nu vol ga 
produceren zit ik boven de 2,1 miljoen. We hebben met name stoom nodig om het papier te drogen. 
Deze stoom wekken we op met gas en dat kunnen we niet terugschakelen. 

 
 
2. Wat betekent dit voor uw bedrijf? 

Voor ons bedrijf hebben we nu een flink deel van de productie afgeschaald. De marges krijgen we 
niet volledig doorberekend. Dit is voornamelijk door de hoge energieprijzen. Daardoor zakken we 
onder de kostprijs. Zeker onze concurrenten uit Azië kunnen dit wel. We hebben wel geprobeerd de 
kosten door te berekenen met energietoeslagen, maar we komen op het niveau dat de afnemers 
aangeven het zelf ook niet meer te kunnen doorberekenen. Zij geven aan dan eerder papier uit het 
buitenland te willen kopen, ondanks dat zij zeggen dat onze producten van  betere kwaliteit zijn. 
De Nederlandse papierindustrie behoort tot de 10% van de zuinigste en meest klimaatvriendelijke 
papiersectoren van de wereld. Daarom is het van belang om een gelijk speelveld te houden. Wij leveren 
papier voor de hele wereld, onder andere voor het bedrukken van sportshirts. Daarvoor zijn wel alter- 
natieven maar die zijn veel slechter voor het milieu. Afnemers kijken nu toch wel naar andere opties 
vanwege de prijzen, hoewel zij ook weten dat dit een probleem is. 
 

 
3. En nu? Wat is jullie perspectief? 

We hebben al gereorganiseerd en dat heeft 30 arbeidsplaatsen gekost. Zeker voor de toekomst zien we 
de winstmarges nog verder dalen. Dit is niet houdbaar. We hebben een aandeelhouder met meerdere 
posities in Europa. Van onze Franse, Duitse en Italiaanse zusters horen wij dat zij wél steun krijgen van de 
overheid voor de hoge energiekosten. Wij krijgen regelmatig de vraag: ‘Wat gaat Nederland dan voor jullie 
doen?’ 
We hebben een goede compensatieregeling nodig om de komende periode door te komen. Het ziet er niet 
naar uit dat het na de winter allemaal opeens anders is. Als er niks gebeurt moeten we misschien nog ver- 
der afschalen. Als het speelveld niet gelijk is wordt het heel lastig om in te schatten wanneer de markt weer 
terugkeert naar de normale situatie. Zeker als Nederland zo extreem duur wordt ten opzichte van andere 
landen gaan ook afnemers en aandeelhouders zich afvragen of het loont om zaken te doen in Nederland. 
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