Lijst van europese standaardsoorten
Groep 1 - Ondersoorten
1.01 - Ongesorteerd papier en karton, ongewenste
materialen verwijderd
Een mix van verschillende papier- en kartonsoorten,
zonder restrictie t.a.v. kortvezelig materiaal.
1.02 - Gesorteerd papier en karton
Een mix van verschillende kwaliteiten papier en
karton, dat maximaal 40% kranten en geïllustreerde
tijdschriften bevat.
1.03 - Grijskarton
Bedrukt en onbedrukt, wit gedekt en ongedekt grijs
karton of gemengd karton, vrij van golfkarton
1.04 - Karton van supermarkten
Gebruikte papieren en kartonnen verpakkingen,
die tenminste 70% golfkarton bevatten, het overige
bestaat uit massief karton en papieren verpakkingen.
1.05 - Gebruikte golfkartonverpakkingen
Gebruikte verpakkingen en vellen golfkarton van
verschillende kwaliteiten.
1.06 - Onverkochte tijdschriften
Onverkochte tijdschriften, met of zonder lijmrug.
1.06.01 - Onverkochte tijdschriften zonder lijmrug
Onverkochte tijdschriften zonder lijmrug
1.07 - Telefoonboeken
Nieuwe en gebruikte telefoonboeken, incl. doorgekleurde
bladzijden, met of zonder lijmrug. Rijfels toegestaan.
1.08 - Kranten en tijdschriften I, gemengd
Een mix bestaande uit kranten en tijdschriften, dat
tenminste 50% kranten bevat, met of zonder lijmrug.
1.09 - Kranten en tijdschriften II, gemengd
Een mix bestaande uit kranten en tijdschriften, dat
tenminste 60% kranten bevat, met of zonder lijmrug.
1.10 - Tijdschriften en kranten, gemengd
Een mix bestaande uit tijdschriften en kranten, dat
tenminste 60% tijdschriften bevat, met of zonder lijmrug.
1.11 - Ontinkingsdruk
Gesorteerd grafisch papier afkomstig uit de huishoudens,
bestaande uit kranten en tijdschriften met een minimumaandeel van beide 40%. Het procentuele aandeel
van papier en karton dat niet van inkt te ontdoen is, moet
in de loop van de tijd tot 1,5% gereduceerd worden.
Het werkelijke procentuele aandeel moet tussen koper
en verkoper afgesproken worden.

Groep 2 - Middensoorten
2.01 - Kranten
Kranten die maximaal 5% door- gekleurd papier of
doorgekleurde bijlagen bevatten.
2.02 - Onverkochte kranten
Onverkochte kranten, zonder toegevoegde doorgekleurde
bijlagen of doorgekleurde reclamefolders
2.02.01 - Onverkochte kranten, flexodruk niet
toegestaan
Onverkochte dagbladen, vrij van doorgekleurde bijlagen
of doorgekleurde reclamefolders, touwtjes toegestaan.
Flexodruk niet toegestaan.
2.03 - Witte rijfels met lichte opdruk
Witte rijfels met lichte opdruk, overwegend bestaand uit
houthoudend papier.
2.03.01 - Witte rijfels met lichte opdruk, zonder lijmrug
Witte rijfels met lichte opdruk overwegend bestaand
uit houthoudend papier, zonder lijmrug.
2.04 - Witte rijfels, zwaar bedrukt
Witte rijfels, zwaar bedrukt, overwegend bestaande
uit houthoudend papier.
2.04.01 - Witte rijfels, zwaar bedrukt zonder lijmrug
Witte rijfels, zwaar bedrukt, overwegend bestaande
uit houthoudend papier, zonder lijmrug.
2.05 - Gesorteerd kantoor papier
Gesorteerd kantoor papier.
2.06 - Kleurschrijf
Druk- en schrijfpapier, gemengd, doorgekleurd papier,
bedrukt of onbedrukt schrijfpapier. Zonder carbonpapier
en harde kaften.
2.07 - Boekdruk, houtvrij
Boeken, inclusief misdrukken van boeken, zonder
harde kaft, overwegend bestaand uit houtvrij wit papier,
uitsluitend zwart bedrukt. Het percentage gestreken
papier bedraagt maximaal 10%.
2.08 - Tijdschriften, houtvrij
Gestreken of ongestreken tijdschriften, wit of doorgekleurd, zonder harde kaften, lijmruggen, nietoplosbare
drukinkten en lijmen, papieren voor posters of etiketten.
Zwaar bedrukte bijlagen en doorgekleurde rijfels zijn
toegestaan. Het percentage houthoudende papieren
bedraagt maximaal 10%.
2.11 - Overige, PE-gecoat karton
Overig PE-gecoat. Mag ongebleekt papier en karton
bevatten van kartonindustrie en verwerkers.
2.12 - Kettingformulieren, houthoudend
Kettingformulieren, houthoudend op kleur gesorteerd,
mag gerecyclede vezels bevatten.

Groep 3 - Betere soorten
3.01 - Gemengde licht doorgekleurde bedrukte rijfels.
Gemengde licht doorgekleurde bedrukte rijfels, bestaande
uit druk- en schrijfpapier, licht doorgekleurd.
Bevat tenminste 50% houtvrij papier.
3.02 - Houtvrij gemengde lichtgekleurde
bedrukte rijfels
Houtvrij gemengde lichtgekleurde bedrukte rijfels,
bestaande uit druk- en schrijfpapier, licht doorgekleurd.
Bevat tenminste 90% houtvrij papier.
3.03 - Houtvrije boekbinderrijfels
Witte, houtvrije rijfels met lichte opdruk, vrij van lijm
zonder doorgekleurd papier. Mag maximaal 10%
houthoudend papier bevatten.
3.04 - Houtvrije witte rijfels met lichte opdruk
Houtvrije witte rijfels, met lichte opdruk, zonder lijm
of watervast papier en vrij van doorgekleurd papier.
3.05 - Houtvrij wit schrijf
Houtvrij wit schrijfpapier, gesorteerd, afkomstig van
kantoren, zonder kasboeken, carbonpapier en niet
wateroplosbare lijmen.
3.06 - Witte kettingformulieren
Witte, houtvrije, bedrukte kettingformulieren
3.07 - Witte computerformulieren, houtvrij
Witte computerformulieren, houtvrij, zonder doordrukpapier en lijmrug
3.08 - Gebleekt sulfaatkarton, bedrukt
Zwaar bedrukt sulfaatkarton, gebleekt, zonder lijmrug,
alsmede vrij van kunststofgelaagde of geparaffineerde
materialen.
3.09 - Gebleekt sulfaatkarton met lichte opdruk
Zonder lijmrug alsmede zonder kunststofgelaagde of
geparaffineerd materiaal.
3.10 - Multidruk
Houtvrij, gestreken papiermet lichte opdruk, zonder
watervast of doorgekleurd papier.
3.11 - Zwaar bedrukt wit duplex
Afsnijdsels zwaar bedrukt duplex, bestaande uit cellulose,
lagen houtslijpsel of lagen TMP, maar geen grijze lagen.
3.12 - Wit duplex met lichte opdruk
Afsnijdsels duplex, licht bedrukt, bestaande uit cellulose,
lagen houtslijp of lagen TMP, maar geen grijze lagen
3.13 - Wit duplex, onbedrukt
Afsnijdsels wit duplex, onbedrukt. Bestaande uit cellulose,
lagen houtslijp of lagen TMP, maar geen grijze lagen.
3.14 - Rotatie
Rijfels en stroken krantenrotatie, onbedrukt, wit, zonder
gestreken papier.

3.15 - Rotatie/illustratie
Rijfels en stroken rotatie/illustratie, gestreken en
ongestreken, onbedrukt wit papier.
3.14 - Rotatie
Rijfels en stroken krantenrotatie, onbedrukt, wit,
zonder gestreken papier.
3.15 - Rotatie/illustratie
Rijfels en stroken rotatie/illustratie, gestreken en
ongestreken, onbedrukt wit papier.
3.15.01 - Illustratie
Houthoudend gestreken onbedrukte rijfels en vellen.
3.16 - Houtvrij gestreken wit, zonder lijmrug
Houtvrije rijfels en vellen gestreken papier, wit,
onbedrukt, zonder lijmrug.
3.17 - Witte rijfels
Rijfels en vellen onbedrukt papier, wit, zonder rotatie
en illustratie die tenminste 60% houtvrij papier bevatten,
maximaal 10% gestreken papier is toegestaan, zonder
lijmrug.
3.18 - Witte rijfels, houtvrij
Rijfels en vellen onbedrukt papier, houtvrij, wit, maximaal
5% gestreken papier is toegestaan, zonder lijmrug.
3.18.01 - Witte ongestreken rijfels, houtvrij
Witte ongestreken rijfels en vellen, houtvrij, rijfels en
stroken onbedrukt papier, houtvrij, wit, zonder gestreken
papier, zonder lijmrug.
3.19 - Gebleekt sulfaatkarton, onbedrukt
Onbedrukte vellen gebleekt sulfaatkarton, zonder lijmrug,
alsmede kunststofgecoat of geparaffineerde lagen.

Groep 4 - Krafthoudende soorten
4.01 - Nieuwe afsnijdsels van golfkarton
Nieuwe afsnijdsels van golfkarton met kraft- of testliner
4.01.01 - Ongebruikt kraftkarton
Ongebruikte verpakkingen, vellen en afsnijdsels van
golfkarton, uitsluitend met kraftliners. De golf vervaardigd
uit cellulose of semi- chemische pulp.
4.01.02 - Ongebruikt golfkarton
Ongebruikte verpakkingen, vellen en afsnijdsels van
golfkarton van kraft- of testliner.
4.02 - Gebruikt kraftkarton I
Gebruikte verpakkingen van golfkarton, uitsluitend van
kraftliners. De golf vervaardigd uit cellulose of semichemische pulp.
4.03 - Gebruikt kraftkarton II
Gebruikte verpakkingen van golfkarton, van kraft- of
testliner, waarbij minimaal één laag van kraftliner is
vervaardigd.
4.04 - Gebruikte kraftzakken
Schone, gebruikte kraftzakken, watervast en niet
watervast.
4.04.01 - Gebruikte kraftzakken met kunststofgecoat
papier
Schone, gebruikte kraftzakken, watervast en niet
watervast. Kunststofgecoat papier is toegestaan.
4.05 - Ongebruikte kraftzakken
Ongebruikte kraftzakken, watervast en niet watervast.
4.05.01 - Ongebruikte kraftpapieren zakken met
kunststofgelaagde papieren
Ongebruikte kraftzakken, watervast en niet watervast.
Kunststofgecoat papier is toegestaan.
4.06 - Gebruikt kraftpapier
Kraftpapier en -karton, gebruikt. Ongebleekt of gebleekt.
4.07 - Ongebruikt kraftpapier
Rijfels en ander kraftpapier en -karton. Ongebruikt en
ongebleekt.
4.08 - Ongebruikt draagkraftkarton
Ongebruikt draagkraftkarton, watervast papier
toegestaan.

Groep 5 - Bijzondere soorten
5.01 - Oudpapier, gemengd
Ongesorteerd oudpapier en karton, gescheiden aan
de bron.
5.02 - Verpakkingen, gemengd
Een mix van verschillende soorten gebruikte papieren en
kartonnen verpakkingen, zonder kranten en tijdschriften.
5.03 - Drankenverpakkingen
Gebruikt verpakkingskarton voor vloeistoffen, incl. PEgecoate drankenverpakking (met of zonder aluminiumbestanddeel), waarvan het gewicht tenminste voor
50% uit vezels bestaat. De rest bestaat uit aluminium
of coatings.
5.04 - Kraftpakpapier
Gebruikt kraftpakpapier met kunststoflagen, gespoten of
gelamineerd. Zonder bitumen- of paraffine-coating.
5.05 - Natte etiketten
Gebruikte, vochtige etiketten van watervast papier,
maximaal 1% glas is toegestaan en hoogstens 50%
vochtigheidsgehalte, zonder andere ongewenste stoffen.
5.06 - Watervaste, witte, houtvrije papieren, onbedrukt
Onbedrukte, witte, watervaste, houtvrije papieren.
5.07 - Watervaste, witte, houtvrije papieren, bedrukt
Bedrukte witte, watervaste, houtvrije papieren.

