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Voorwoord 
 

 

 

 

Het voorliggende rapport is het eindresultaat van een onderzoek naar ‘milieu-product-vergelijkingen’ in 

maatschappelijke context. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van mijn onderzoeksstage voor de Master Natural 

Resources Management van de Universiteit Utrecht. De opdrachtgevers voor het onderzoek waren Milieu Centraal en 

de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht en de departementen Scheikunde en 

Milieuwetenschappen waren betrokken voor de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding.  

 

Maatschappelijke toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis is voor mij een belangrijk onderwerp in mijn 

studie. Ik vind het zeer relevant dat allerlei kennis die binnen de Universiteit aanwezig is toepasbaar wordt gemaakt 

voor de samenleving. Daarom ben ik voor deze onderzoeksstage op zoek gegaan naar een onderwerp met 

maatschappelijke relevantie. Aangezien ik in het verleden een cursus gevolgd heb via de Wetenschapswinkel Biologie 

wist ik dat dergelijke onderwerpen door de Wetenschapswinkel worden aangeboden. Via de website van de 

Wetenschapswinkel ben ik uiteindelijk bij dit onderwerp terecht gekomen. 

 

Ik wil alle mensen die betrokken zijn geweest bij het totstandkomen van dit rapport hartelijk bedanken. De 

begeleiders van Milieu Centraal, Voline van Teeseling en Marc Zitzen, voor hun constante meedenken en positieve 

feedback. Ik wil Milieu Centraal ook bedanken voor het beschikbaar stellen van een werkplek in hun organisatie. 

Evert Nieuwlaar (Faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht) en Walter Vermeulen (Faculteit 

Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht) voor hun wetenschappelijk inhoudelijke begeleiding en sturing. Ten 

slotte wil ik Sonja Verheijen en Ariëtte Dommering van de Wetenschapswinkel Biologie bedanken voor alle 

procesmatige begeleiding. 

 

Wilrik van ‘t Noordende 

Februari 2008, Veenendaal 
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Samenvatting 
 

 

 

 

Steeds meer mensen willen informatie over de milieu-impact van producten. Daarvoor is een vergelijking van 

producten op het gebied van milieu-impacts nodig. Deze vergelijkingen kan men op verschillende maniere doen; 

echter, elke methode levert doorgaans wetenschappelijke en maatschappelijke discussie op. Het is voor 

consumentenorganisaties daarom soms moeilijk om op basis van deze vergelijkingen consumenteninformatie te 

ontwikkelen. Een organisatie die hier dagelijks mee te maken heeft is Milieu Centraal. Het doel van deze 

onafhankelijke organisatie is consumenten een duidelijk, en wetenschappelijk onderbouwd, antwoord te geven op 

vragen over de milieu-impact van producten. De discussie waarmee Milieu Centraal te maken heeft is soms complex. 

Milieu Centraal wil met behulp van onderzoeken, het inzicht in het verloop van de discussie verbeteren. 

 

Door de jarenlange ervaring met milieu-product-vergelijkingen en discussies over deze vergelijkingen kan 

Milieu Centraal als een goede case gebruikt worden voor de problematiek rondom milieu-product-vergelijkingen in de 

maatschappij. Daarnaast kan een analyse van de discussie rondom de brondocumenten van Milieu Centraal gebruikt 

worden voor de discussie in de maatschappij. Voor zover bekend zijn er tot nu toe geen gestructureerde onderzoeken 

uitgevoerd die specifiek kijken naar de discussies naar aanleiding van milieu-product-vergelijkingen zoals Milieu 

Centraal die in de praktijk met diverse partijen voert. 

 

Het voorliggende onderzoek heeft twee doelen. In de eerste plaats is er een model ontwikkeld dat gebruikt 

kan worden om de discussie over milieu-product-vergelijkingen systematisch te analyseren. Dit model is ontwikkeld 

op basis van expertmeetings, onderzoek naar bestaande vergelijkingsmethoden en op basis van de Milieu Centraal 

Case Studie. Het model heeft een theoretische achtergrond en een praktische achtergrond. De theoretische 

achtergrond is gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur over vergelijkingsmethoden en vormt de basis van het 

model. De praktische achtergrond van het model is gebaseerd op interviews met onderzoekers van Milieu Centraal. In 

diverse discussiebijeenkomsten met experts van zowel Milieu Centraal als de Universiteit Utrecht zijn het theoretisch 

kader en het praktische kader geïntegreerd tot het uiteindelijke model. Het model bestaat uit vijf lagen met daarin de 

verschillende categorieën waarin de discussiepunten kunnen worden ingedeeld.  

 

Dit eerste doel van het onderzoek is gehaald. Op basis van bestaande vergelijkingsmethoden, 

wetenschappelijke literatuur, expertmeetings en informatie van Milieu Centraal is er een model ontwikkeld. De basis 

voor dit model zijn een aantal bestaande vergelijkingsmethoden die veel gebruikt worden bij Milieu Centraal. Er is een 

uitgebreide analyse van deze methoden uitgevoerd en sterke en zwakke punten zijn beschreven. Uit de analyse van 

de methoden kan geconcludeerd worden dat de methoden op hun maatschappelijke bruikbaarheid uiteenlopen. Er is 

een discrepantie tussen de mate van kwantiteit van een vergelijkingsmethode en de bruikbaarheid van een methode 

voor consumentenvoorlichting. Methoden met een hoge mate van kwantiteit (bijvoorbeeld LCA) zijn veelal minder 

bruikbaar voor consumentenvoorlichting dan methoden die meer kwalitatief zijn en vice versa. 
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In de tweede plaats is in dit onderzoek onderzocht waar de discussies over milieu-product-vergelijkingen en 

de gebruikte vergelijkingsmethoden zich in de meeste gevallen op toespitsten. In de gebruikte case studie is van 

verschillende brondocumenten onderzocht wat voor argumenten er aan de discussie ten grondslag lagen. De 

argumenten zijn ingedeeld met behulp van het ontwikkelde model. 

 

Het tweede doel van het onderzoek is niet gehaald. Na uitvoering van de Case Studie kan niet gezegd 

worden waar de discussie rondom milieu-product-vergelijkingen vooral over gaat. De resultaten van de verschillende 

brondocumenten laten zeer verschillende uitkomsten zien. Er kunnen geen algemene conclusies worden getrokken 

uit deze resultaten. Een vergelijking tussen de resultaten van de case studie en de algemene kritiekpunten op 

vergelijkingsmethoden is daarom moeilijk te maken. Er zal er gekeken moeten worden naar de inhoud van de 

kritieken om hierover goede conclusies te kunnen trekken.  

 

Dit rapport laat zien dat het mogelijk is een model te ontwikkelen voor de structurering van de discussies 

rondom maatschappelijke milieu-product-vergelijkingen. Het blijkt echter ook dat het gebruik van het ontwikkelde 

model niet eenvoudig is. Een uitgevoerde modeltest onder de onderzoekers van Milieu Centraal laat zien dat de 

indeling van argumenten in categorieën niet eenvoudig is. De onderzoekers geven wel aan het model mogelijk te 

gaan gebruiken tijdens het schrijven van een rapport. Op deze manier kan beter gelet worden op de structuur en 

argumentatie van een rapport en er kan geanticipeerd worden op mogelijke kritiekpunten. Dit is echter niet waar het 

model voor ontwikkeld is. 

Ook de Case Studie laat zien dat het mogelijk is discussies rondom milieu-product-vergelijkingen te 

structureren. De Case Studie laat echter ook zien dat er niet veel overeenkomsten te vinden zijn tussen resultaten van 

de verschillende rapporten. Er lijken allerlei karakteristieken te zijn die de soort en de hoeveelheid kritiekpunten lijken 

te sturen.  

Algemeen kan daarom geconcludeerd worden dat de discussie rondom milieu-product-vergelijkingen 

moeilijk te structureren is. Er zijn vele actoren bij deze discussies betrokken met elk hun eigen expertise en hun eigen 

insteek. 
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Hoofdstuk 1 

 

 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

1.1  Achtergrond 

 

Met de toenemende interesse voor het milieu neemt ook de interesse naar milieu-product-vergelijkingen toe. 

Steeds meer mensen willen informatie over de milieu-impact van producten en men wil vergelijkingen tussen 

producten. De consumentenbond maakt al jaren vergelijkingen op basis van prijs en kwaliteit van producten en deze 

vergelijkingen leveren meestal weinig zichtbare discussie op. Bij vergelijkingen over milieu-impact van producten is dit 

heel anders. Niet alleen de vergelijkingsmethoden die ten grondslag liggen aan veel adviesrapporten roepen discussie 

op, maar ook de conclusies en aanbevelingen van de rapporten worden vaak aangevochten.  

Consumentenorganisaties die adviezen willen verstrekken aan consumenten over de milieu-impact van 

producten zien zich vaak verwikkeld in discussies. Enerzijds met de wetenschap over verkeerd gebruik van methodes 

en anderzijds met de industrie over het al dan niet terecht vergelijken van verschillende producten. Een ander 

probleem is dat veel vergelijkingsmethoden erg wetenschappelijk zijn en niet goed geschikt zijn voor 

consumentenvoorlichting. Methoden die een begrijpelijke uitkomst leveren, zoals de ecologische voetafdruk, worden 

vanuit de wetenschappelijke hoek zeer bekritiseerd. 

 

Een organisatie die dagelijks te maken heeft met de hiervoor beschreven discussie is Milieu Centraal. Het 

doel van deze onafhankelijke organisatie is consumenten een duidelijk antwoord geven op vragen over de milieu-

impact van producten, zodat ze bij de aankoop en het gebruik van producten eenvoudiger rekening kunnen houden 

met het milieu. De adviezen van Milieu Centraal zijn gebaseerd op zogenaamde brondocumenten. Deze documenten 

worden geschreven door onderzoekers van Milieu Centraal, met input van externen, en zijn gebaseerd op bestaande 

(wetenschappelijk) publicaties en rapporten. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving van Milieu Centraal en haar 

werkwijze te vinden. De publicaties en rapporten bevatten vaak een bepaalde vergelijkingsmethode, bijvoorbeeld een 

LCA of een ecologische voetafdruk. Om de validiteit van de rapporten beter in te kunnen schatten heeft Milieu 

Centraal behoefte aan duidelijke informatie over de wetenschappelijke kwaliteit van de verschillende 

vergelijkingsmethoden. Ondanks de steun van goede en wetenschappelijk onderbouwde brondocumenten, ziet 

Milieu Centraal zich bij een aantal producten verwikkeld in een discussie met belangenorganisaties. Deze discussie 

verlopen vaak ongestructureerd, iets wat Milieu Centraal graag zou veranderen. 

Door de jarenlange ervaring met milieu-product-vergelijkingen en discussies over deze vergelijkingen kan 

Milieu Centraal als een goede case gebruikt worden voor de problematiek rondom milieu-product-vergelijkingen in de 

maatschappij. Daarnaast kan een analyse van de discussie rondom de brondocumenten van Milieu Centraal gebruikt 

worden als indicatie voor de discussie in de maatschappij. Voor zover bekend zijn er tot nu toe geen gestructureerde 

onderzoeken uitgevoerd naar de discussies over milieu-product-vergelijkingen die Milieu Centraal zou kunnen 
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gebruiken voor de realisatie van een meer gestructureerde discussie rondom haar brondocumenten. Het voorliggende 

onderzoek probeert daarin verandering te brengen. 

 

 

1.2 Probleem- en doelstelling 

 

Er zijn verschillende methoden om de milieubelasting van en tussen producten en diensten te vergelijken. 

Niet alle methoden zijn echter voor alle soorten onderzoek geschikt en bovendien worden deze methoden ook niet 

altijd goed uitgevoerd. Daarnaast zijn veel onderzoeken naar milieubelasting uitgevoerd voor andere doelen dan 

consumentenvoorlichting. In de dagelijkse praktijk van voorlichting aan consumenten is het daarom vaak lastig te 

beoordelen of een onderzoek wel of niet geschikt is voor voorlichting aan consumenten. 

 

Zodra een milieu-product-vergelijking beschikbaar komt in de maatschappij ontstaat er vaak een discussie 

over allerlei onderwerpen in het document, bijvoorbeeld over de gebruikte literatuur, de gebruikte methoden, of over 

allerhande andere onderwerpen. Een doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen waar de discussie over milieu-

product-vergelijkingen zich meestal op toespitst om daar tijdens het schrijven van deze vergelijkingen beter op te 

kunnen anticiperen. De brondocumenten van Milieu Centraal zullen voor dit doel als case studie gebruikt worden.  

 

Het voorliggende onderzoek heeft twee doelen. In de eerste plaats zal er een model ontwikkeld worden dat 

gebruikt kan worden om de discussie over milieu-product-vergelijkingen te structureren. Dit zal gebeuren op basis van 

expertmeetings, onderzoek naar bestaande vergelijkingsmethoden en op basis van de case studie naar de 

brondocumenten van Milieu Centraal (Milieu Centraal Case Studie). 

Ten tweede zal onderzocht worden waar de discussie over milieu-product-vergelijkingen en de gebruikte 

vergelijkingsmethoden zich in de meeste gevallen op toespitst. In de gebruikte case studie zal van verschillende 

brondocumenten, waar discussie was over de gebruikte vergelijkingsmethoden, onderzocht worden wat voor 

argumenten er aan de discussie ten grondslag lagen. De argumenten zullen ingedeeld worden met behulp van het 

ontwikkelde model. Het doel van dit deel van het onderzoek is om van deze punten een duidelijk overzicht te geven 

zodat Milieu Centraal zich beter kan voorbereiden op deze discussies. Daarnaast kan dit deel van het onderzoek 

gebruikt worden voor fine-tuning van het ontwikkelde model. 

 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

 

Vanuit de voorgaande alinea zijn de volgende onderzoeksvragen op te stellen. 

• In hoeverre zijn de verschillende vergelijkingsmethoden voor milieubelasting natuurwetenschappelijk valide 

en maatschappelijk bruikbaar? 

o Welke methoden voor het vergelijken van milieubelasting zijn er? 

o Welke criteria bepalen de (natuurwetenschappelijke) validiteit van de verschillende 

vergelijkingsmethoden? 

o Welke criteria bepalen de maatschappelijke bruikbaarheid van de vergelijkingsmethoden?  

o Wat zijn de sterke en zwakke punten van de verschillende vergelijkingsmethoden? 

o Welke methoden worden veel bediscussieerd binnen Milieu Centraal? 
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o Hoe kan Milieu Centraal de informatie over methoden gebruiken in brondocumenten en 

discussies? 

• Op welke wijze verloopt de dialoog over de brondocumenten van Milieu Centraal en de daaraan ten 

grondslag liggende vergelijkende onderzoeken? 

o Welke actoren zijn er betrokken bij deze dialoog? 

o Wat voor argumenten worden er door de actoren aangedragen? 

o Wat zijn de achtergronden van de aangedragen argumenten? 

o Op welk moment in het ontwikkelproces van een brondocument worden deze 

argumenten doorgaans ingebracht? 

o Hoe kunnen deze argumenten / kan deze discussie gestructureerd worden? 

 

 

1.4 Werkwijze / onderzoeksmethoden 

 

Zoals beschreven in de eerste paragraaf van dit rapport worden de opstellers van maatschappelijke milieu-

product-vergelijking vaak geconfronteerd met, al dan niet terechte, kritiek op hun eindrapport. Eén van de doelen van 

dit onderzoek is het ontwikkelen van een model waarmee deze discussie gestructureerd kan worden.  

 

Het ontwikkelde model heeft een theoretische achtergrond en een praktische achtergrond. De theoretische 

achtergrond is gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur over vergelijkingsmethoden en vormt de basis van het 

model. Deze basis is beschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport. In dit hoofdstuk zijn een aantal veel gebruikte 

methoden beschreven. Deze methoden zijn LCA, Ecologische Voetafdruk en MCA. Daarnaast zijn er twee LCA 

impactberekeningsmethoden beschreven die binnen Milieu Centraal regelmatig gebruikt worden (Eco-indicator en 

Ecokosten). Naast de beschreven methoden zijn er nog vele andere methoden die gebruikt kunnen worden voor 

milieu-product-vergelijkingen. Toch is de keuze voor het beschrijven van de gekozen methoden niet willekeurig. LCA 

is de meest gebruikte methode op het gebied van milieu-product-vergelijkingen en kan daarom in de beschrijving van 

de methoden niet ontbreken. De ecologische voetafdruk is een methode die vooral ontwikkeld is om op een 

begrijpelijke manier milieu-impacts naar consumenten te communiceren. In een rapport over maatschappelijke milieu-

product-vergelijkingen mag ook deze methode zeker niet ontbreken. MCA is een methode die qua rekenmethode en 

werkwijze erg verschilt van de LCA en de ecologische voetafdruk. Deze methode, en een aantal aanverwante 

methodes, worden regelmatig in beleidsstudies gebruikt. Dit is de reden dat ook de MCA methode beschreven wordt 

in dit rapport. De Eco-indicator en Ecokosten zijn beschreven op uitdrukkelijk verzoek van Milieu Centraal. Na de 

beschrijving van de methoden is een overzicht opgenomen van de sterke en zwakke punten van de 

vergelijkingsmethoden. Deze punten zijn ingedeeld in tien groepen die bij de sterke en zwakke punten van bijna alle 

behandelde methoden naar voren kwamen. Ten slotte worden er een aantal problemen van het vergelijken van 

producten beschreven. 

 

De praktische achtergrond van het model is gebaseerd op interviews met onderzoekers van Milieu Centraal. 

Met alle onderzoekers en één oud onderzoeker zijn de recente brondocumenten doorgesproken. Zowel de inhoud 

van de documenten als de kritiek op de documenten is in deze gesprekken behandeld. De resultaten van de 

interviews zijn gebruikt om een beeld te krijgen van de gehele discussie over maatschappelijke milieu-product-

vergelijkingen, inclusief kritiekpunten die niet over de theoretische basis gaan.  
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In diverse discussiebijeenkomsten met experts van zowel Milieu Centraal als de Universiteit Utrecht zijn het 

theoretisch kader en het praktische kader geïntegreerd tot het uiteindelijke model. Het model bestaat uit vijf lagen 

met daarin de verschillende categorieën waarin de kritiekpunten kunnen worden ingedeeld. De vijf lagen zijn 

gebaseerd op de uitkomsten van inventarisatie voor de theoretische en praktische achtergrond. Deze lagen zijn 

‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’, ‘Productvergelijking’, ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’.  

 

Om de werkbaarheid en helderheid van het ontwikkelde model te testen is er een werksessie georganiseerd 

met de onderzoekers van Milieu Centraal, deze onderzoekers hadden het ontwikkelde model niet eerder onder ogen 

gehad. De werksessie begon met een presentatie van het model en een uitleg van de verschillende categorieën in het 

model. Vervolgens werden 18 representatieve kritiekpunten (zie bijlage 7) uit verschillende brondocumenten aan drie 

groepen onderzoekers voorgelegd met de vraag deze in te delen in één van de categorieën van het model. Vooraf is 

voor elk van de 18 kritiekpunten bepaald in welke categorie deze zouden thuis horen. Vervolgens is gekeken hoeveel 

van de drie groepen hetzelfde antwoord gaven als het vooraf bedachte antwoord en hoeveel van de groepen een 

antwoord gaven dat in dezelfde laag ligt als het vooraf bedachte antwoord. 

 

De laatste stap in het proces van ontwikkeling en testen van het model is het uitvoeren van een Case Studie. 

Belangrijk voor een dergelijke Case Studie is de beschikbaarheid van voldoende gegevens. Daarnaast moet de 

organisatie die als case gebruikt wordt voldoende expertise hebben op het gebied van milieu-product-vergelijkingen. 

Milieu Centraal doet dagelijks onderzoek naar de milieu-impact van producten. Zij hebben daardoor niet alleen veel 

ervaring met milieu-product-vergelijkingen, maar zij komen daardoor ook vaak, met allerlei actoren, in discussie over 

deze vergelijkingen. Door de gestructureerde manier van registreren van deze discussies en door de expertise en 

ervaring van Milieu Centraal op het gebeid van milieu-product-vergelijkingen zijn zij een goede case om het 

ontwikkelde model op te testen.  

 

Voor de ontwikkeling van het model zijn er gesprekken gevoerd met alle onderzoekers van Milieu Centraal 

(zie ook § 3.1 en bijlage 6). Op basis van deze gesprekken is er een globale indeling gemaakt van 22 recente 

brondocumenten. Uit deze globale indeling zijn een viertal documenten gekozen waarvan (door de onderzoekers) 

gedacht werd dat deze representatief zijn voor de discussie rondom brondocumenten. Vervolgens zijn van de 

betreffende brondocumenten alle geregistreerde discussiepunten ingedeeld op basis van het ontwikkelde model. 

Deze indeling is verschillende keren plenair met de universitaire begeleiders en de begeleiders van Milieu Centraal 

bediscussieerd om tot een zo goed mogelijke indeling te komen. Een volledige uitwerking van alle kritiekpunten met 

bijbehorende categorieën is op te vragen bij de Wetenschapswinkel Biologie. 

 

Op basis van de uiteindelijke indeling zijn de resultaten op verschillende manieren geanalyseerd. Er zijn 

voorafgaand aan de analyse géén gewichten aan de kritiekpunten toegekend. Hiervoor is gekozen om de resultaten 

zo objectief mogelijk te kunnen analyseren. Voor het toekennen van gewichten aan kritiekpunten is de input van de 

schrijver van een brondocument nodig. Niet iedere schrijver zal kritiek op dezelfde manier ervaren. Op deze manier 

kunnen subjectieve oordelen en gevoelens (van de schrijvers van de documenten) de analyse gaan beïnvloeden. 

De analyses zijn voor de brondocumenten afzonderlijk uitgevoerd. Als eerste zijn de kritiekpunten 

gesommeerd naar de verschillende lagen van het model en vervolgens zijn ook de lagen gesommeerd. De lagen die 

direct over de vergelijking van producten gaan (‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’) zijn bij 

elkaar opgeteld en de lagen die over (buiten) contextuele punten gaan (‘Contextueel’ en ‘Buiten context’) zijn 

gesommeerd. 
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Vervolgens is gekeken welke actoren er gereageerd hebben op het brondocument en hoeveel kritiekpunten 

zij ingebracht hebben. Daarnaast zijn de actoren ingedeeld in actorgroepen. Er worden vijf actorgroepen 

onderscheidden; ‘Bedrijfsleven’, ‘Belangengroep’, ‘Kennisinstituut’, ‘NGO’ en ‘Overheid’. 

De laatste analyse die is uitgevoerd is het berekenen van de kritiekindex van de brondocumenten. De 

kritiekindex geeft het gemiddelde aantal kritiekpunten per actor per pagina weer en kan voor elk brondocument met 

de volgende formule berekend worden: 

 

Totaal aantal ingebrachte kritiekpunten 

Totaal aantal actoren 

Aantal pagina’s (zonder bijlagen) 

 

 

1.5 Opzet rapport 

 

Het voorliggende rapport bestaat uit vijf hoofdstukken en een aantal bijlagen. Hoofdstuk één van het 

rapport is deze inleiding. Het tweede hoofdstuk gaat over het vergelijken van producten, de belangrijkste methoden 

hiervoor en de problemen / nadelen van productvergelijkingen. Een deel van deze informatie is nodig als theoretische 

achtergrond voor het tweede deel van dit rapport. Deel één wordt afgesloten met een aantal deelconclusies.  

Hoofdstuk drie van het rapport gaat over de ontwikkeling van het model voor de structurering van discussies 

over milieu-product-vergelijkingen. In verschillende hoofdstukken wordt uitgelegd wat de theoretische achtergrond 

van dit model is, hoe het model tot stand gekomen is en hoe het uiteindelijke model eruit ziet (inclusief een 

beschrijving van de categorieën in het model). Ten slotte bevat dit hoofdstuk de resultaten van een test van het model 

in een professionele organisatie en deelconclusies. 

De resultaten van de toepassing van het model in de Milieu Centraal Case Studie worden beschreven in het 

vierde hoofdstuk van dit rapport. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de resultaten uit dit hoofdstuk. 

Het vijfde hoofdstuk van het rapport bevat integrale conclusies, discussie en aanbevelingen aangaande het 

hele onderzoek / rapport.  

Het rapport bevat tevens een aantal bijlagen waaronder een begrippenlijst (bijlage 1). 
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Hoofdstuk 2 

 

 

 

 

Milieu-product-vergelijkingen 
 

 

 

 

Ieder organisme, van een bacterie tot een blauwe vinvis, heeft een bepaalde impact op de aarde, zo ook de 

mens. Het verschil tussen de mens en veel andere organismen is dat wij de aarde op een systematische en 

grootschalige schaal gebruiken (Chambers, Simmons & Wackernagel, 2000). Er leven ongeveer 6 miljard mensen op 

deze aarde en al deze mensen hebben bepaalde behoeften. De belangrijkste behoeften zijn voedsel, schoon 

(drink)water, kleding en een dak boven het hoofd. Daarnaast hebben de meeste mensen behoefte aan vele andere 

(luxe) producten (Juffermans, 2006).  

Voor al deze producten zijn grondstoffen nodig en al deze producten leveren uiteindelijk afval op. Deze 

grondstoffen worden aan de aarde onttrokken en de afvalstoffen worden ter verwerking aan de aarde teruggegeven. 

Deze cyclus van onttrekking van grondstoffen aan de aarde voor een bepaald product tot de afstoting van het 

product terug naar de aarde wordt ook wel de levenscyclus van een product genoemd. Deze levenscyclus loopt van 

wieg (onttrekken van grondstoffen) tot graf (afval) van een product. Binnen de levenscyclus zijn nog vele andere 

stappen die een invloed hebben op het milieu, zoals transport en verwerking. Elk product heeft dus, over zijn gehele 

levenscyclus, een bepaalde invloed op het milieu (Bras-Klapwijk, Heijungs & Maurik, 2003). 

 

Echter, niet voor elk product is de impact op het milieu gelijk. Steeds meer consumenten en producenten 

gaan dit inzien en proberen keuzes te maken die minder invloed hebben op het milieu. Tot ongeveer de jaren 80 van 

de twintigste eeuw werden deze keuzes vaak intuïtief gemaakt. Een product dat gerecycled kan worden is 

bijvoorbeeld beter voor het milieu dan een product dat niet gerecycled kan worden. Maar in de jaren 80 van de 

twintigste eeuw werden er methoden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de milieu-impacts van producten 

te vergelijken. Een aantal methoden bestond al langer maar werd verfijnd en nieuwe methoden werden ontwikkeld. 

De intrede van de computer heeft ervoor gezorgd dat berekeningen nauwkeuriger en sneller uitgevoerd konden 

worden (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

Vandaag staat het milieu meer in de belandstelling dan ooit tevoren. De keuze voor milieuvriendelijke 

producten en diensten is voor veel mensen belangrijk. Er zijn verschillende organisaties die hier op in springen door 

consumenten informatie te leveren over de milieu-impacts van producten. Een probleem hierbij is dat veel 

vergelijkingsmethoden moeilijk te begrijpen zijn voor consumenten. Methoden die wel geschikt zijn voor 

consumentenvoorlichting zijn vaak minder kwantitatief. In dit hoofdstuk worden een aantal veelgebruikte methoden 

beschreven inclusief sterke en zwakke punten en de mogelijkheden voor consumentenvoorlichting. Nadat de 

methoden besproken zijn wordt kort ingegaan op algemene (wetenschappelijke) problemen die er zijn omtrent het 

vergelijken van producten en ten slotte wordt er een conclusie getrokken. 
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2.1 Levenscyclusanalyse (LCA) 

 

‘Levenscyclusanalyse van een product is de berekening van milieueffecten die dat product heeft op het milieu 

tijdens alle fasen van zijn levenscyclus: van productie, transport en consumptie tot aan het verwerken van het afval.’ 

(Bras-Klapwijk et. al., 2003) 

 

2.1.1 Beknopte uitleg LCA 

Met een LCA wordt de milieu-impact van een product van wieg tot graf berekend. Niet alleen alle 

grondstoffen worden meegenomen in de berekeningen, maar ook de afvalstoffen en het vervoer van de verschillende 

producten. Het meenemen van het hele productsysteem is een van de sterke punten van de LCA methode. LCA’s 

kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De methode wordt gebruikt om de impact van verschillende 

producten met elkaar te vergelijken, maar ook om uit te zoeken wat de meest vervuilende stap in de productie van 

een product is. Daarnaast worden LCA’s gebruikt voor het maken van keuzes tussen producten door bijvoorbeeld 

overheden en om meer inzicht te verkrijgen in verbanden in productsystemen (Baumann & Tillman, 2004; Bras-

Klapwijk et al., 2003). 

Een LCA-berekening bestaat uit vier stappen. De eerste stap is het bepalen van het doel en de reikwijdte van 

de studie. In het doel wordt beschreven wat er onderzocht gaat worden, voor wie de studie wordt uitgevoerd, 

waarom de studie wordt uitgevoerd en waarvoor de resultaten gebruikt gaan worden. De reikwijdte beschrijft alle 

keuzes die gemaakt moeten worden voor de berekeningen van de LCA. Bijvoorbeeld de systeemgrenzen, 

allocatiemethoden, eisen voor datakwaliteit en impactcategorieën. In deze stap wordt ook de operationele 

onderzoeksvraag opgesteld (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

De tweede stap, de inventarisatie fase, bestaat uit het maken van een stroomdiagram van alle processen, het 

verzamelen van data en het bereken van de vervuiling(en) van alle processen in het stroomdiagram. In de 

effectbeoordeling, de derde stap, worden de resultaten uit de inventarisatie gekwantificeerd en omgerekend naar 

data die vanuit milieuoogpunt relevant is. De laatste stap uit de berekening is de interpretatie. In deze stap worden de 

resultaten uit de effectbeoordeling geanalyseerd en er wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Na de 

interpretatiefase kan er een conclusie getrokken worden en kan de onderzoeksvraag beantwoord worden (Baumann 

& Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

Om de kwaliteit van LCA-onderzoeken te waarborgen en om de eenduidigheid van LCA wereldwijd te 

vergroten zijn er door de internationale standaardisatie organisatie (ISO) normen opgesteld voor het uitvoeren van 

LCA’s (de ISO 14040-reeks) (Finkbeiner et. al., 2006) De ISO-normen voor LCA hebben zowel betrekking op de 

organisatorische als de technische aspecten van een LCA. De organisatorische aspecten richten zich vooral op het 

ontwerp van kritische beoordelingen (reviews) (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

2.1.2 Geschiedenis en achtergrond LCA 

Het gebruik van LCA’s in de milieuwetenschappen gaat terug tot de jaren 60 van de 20e eeuw. In 1969 werd 

door het Amerikaanse Midwest Research Institute een LCA uitgevoerd voor Coca-Cola. In dezelfde periode werden 

ook enkele andere onafhankelijke studies uitgevoerd. Bijna alle LCA’s in deze vroege periode gingen over 

verpakkingsmateriaal en het beheer van afval. De oliecrisis van 1973 was een belangrijke impuls voor de ontwikkeling 

van de levenscyclusanalyse. Tijdens deze crisis kwam het debat over de verspilling van hulpbronnen sterk op gang. 

Een instrument waarin hulpbronnen, energie, emissies en afval berekend konden worden was een groot voordeel in 

deze discussie (Baumann & Tillman, 2004). 



Appels en peren 

17 

Tot aan het einde van de jaren 80 van de 20e eeuw waren LCA’s niet algemeen bekend. Aan het einde van 

de oliecrisis, halverwege de jaren 70, verdween de interesse van het grote publiek voor het milieu en ook voor de 

milieugerelateerde onderzoeken. Deze interesse kwam in de tweede helft van de jaren 80 sterker dan ooit terug. In 

deze periode werd de wereld opgeschrikt door enkele grote milieurampen: het chemische ongeluk in het Indiase 

Bhopal (1984), de kernramp van Tsjernobyl (1986), de olieramp met de Exxon Valdez (1989) etc. Het was ook in deze 

periode dat in verschillende landen ‘groene’ partijen voor het eerst in het parlement gekozen werden. Met de 

terugkomst van het milieudenken kwam ook de levenscyclusanalyse weer terug in het publieke debat (Baumann & 

Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

In de jaren 90 van de 20e eeuw werden LCA methoden vooral verbeterd en geharmoniseerd. De opkomst 

van de PC speelde een grote rol in de verbetering van de methoden; berekeningen konden veel sneller en veel 

nauwkeuriger uitgevoerd worden. Bovendien kon in één LCA veel meer met elkaar vergeleken worden. In 1993 werd 

een begin gemaakt met de harmonisatie van de verschillende LCA-methoden. Binnen de Internationale 

Standaardisatie Organisatie (ISO) werd gewerkt aan een gestandaardiseerde manier voor het opzetten en uitvoeren 

van een LCA. In 1997 was de eerste LCA ISO-standaard gereed (ISO 14040), in de jaren daarna kwamen verschillende 

andere ISO-standaarden uit (14041 t/m 14043 + 14048). In de jaren 90 werden LCA’s ook voor andere producten 

uitgevoerd dan alleen voor verpakkingen. Voedsel, bouwproducten, auto’s, chemicaliën, elektronica en allerhande 

andere consumentenproducten werden onderwerp van studie. Daarnaast zijn steeds meer bedrijven LCA’s gaan 

toepassen bij het ontwerp van nieuwe producten. 

 

2.1.3 Beschrijving LCA 

In deze paragraaf worden de verschillede stappen van een levenscyclusanalyse behandeld. In bijlage 3 is een 

eenvoudig voorbeeld te vinden van een LCA tussen gloeilampen en spaarlampen.  
 

Fase 1. Doel en reikwijdte  

In het doel en de reikwijdte van een LCA wordt beschreven wat de onderzoeker feitelijk gaat doen. Het doel 

moet de uiteindelijke toepassing van de studie bevatten, de reden waarom de studie wordt uitgevoerd en voor wie de 

studie wordt uitgevoerd. Vanuit het doel van de studie wordt een operationele LCA-vraag geformuleerd. 

Het verdere van dit onderdeel van een LCA bevat vooral de context van de uit te voeren studie: hoe worden 

de resultaten gecommuniceerd, wat voor modellen en methoden worden er gebruikt, wat is de planning van het 

project etc. Belangrijke onderdelen van deze context zijn de functionele eenheid, de systeemgrenzen, de impact 

categorieën en het dataniveau (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

In een LCA wordt een product of een productfunctie beoordeeld op zijn milieudruk. Hiervoor is het 

belangrijk dat een product of een productfunctie wordt uitgedrukt in kwantitatieve eenheden: de functionele 

eenheid. Bij het verpakken van limonade wordt deze eenheid dan bijvoorbeeld het verpakken van een X aantal liters 

limonade. 

In een LCA wordt een product beoordeeld in alle fasen van zijn levenscyclus: van productie, transport en 

consumptie tot aan het verwerken van het afval. Om te voorkomen dat een studie (onuitvoerbaar) uitgebreid wordt is 

het van belang in een vroeg stadium te kiezen welke processen en / of fasen wel of niet meegenomen worden in de 

studie. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld besluiten transport niet mee te nemen in zijn studie omdat de bijdrage 

hiervan aan de totale milieudruk verwaarloosbaar klein is. De grens tussen wat wel en wat niet meegenomen wordt 

in de discussie wordt een systeemgrens genoemd. Een goede verantwoording van de gekozen systeemgrenzen is erg 
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belangrijk. Achteraf moet duidelijk zijn waarom bepaalde grenzen gekozen zijn en lezers moeten kunnen beoordelen 

of de gekozen grenzen wel of niet correct zijn. 

Er zijn allerlei milieueffectcategorieën waarvoor in een LCA de impact berekend kan worden. Een aantal 

categorieën wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring en vermesting. Het aantal en de soort 

categorieën die gebruikt worden is per LCA verschillend. Het is van belang van tevoren de categorieën te specificeren 

omdat de soort categorieën van belang zijn voor de data die verzameld moet worden in de inventarisatie fase. 

Aan het begin van een LCA zal beslist moeten worden hoe gedetailleerd / specifiek de studie moet zijn. Dit is 

van belang voor de soort data die gebruikt kan worden in het onderzoek. In een specifiek onderzoek zal 

plaatsspecifieke data gebruikt moeten worden terwijl in een algemeen onderzoek gemiddelden vaak ook al volstaan. 

Als een LCA wordt uitgevoerd voor een specifieke fabriek die groene stroom gebruikt zal er bijvoorbeeld geen data 

gebruikt moeten worden van een kolengestookte energiecentrale. Voor algemene berekeningen kan echter algemene 

data over elektriciteitsopwekking gebruikt worden (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003).  

 

Fase 2. Inventarisatie  

In de inventarisatiefase wordt een systeem model ontworpen gebaseerd op het doel en de reikwijdte, wordt 

de benodigde data verzameld en worden de milieu-ingrepen berekend (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et 

al., 2003). 

 

Het systeem model dat in de inventarisatie fase ontworpen wordt is vaak een stroomdiagram met daarin de 

verschillende processen en de systeemgrenzen. Een voorbeeld van een stroomdiagram is te vinden in figuur 2.1. Voor 

alle processen, activiteiten en producten in het stroomdiagram zal data verzameld moeten worden. Er is zowel data 

nodig over de grondstoffen als over het uiteindelijke afval. De data zal moeten voldoen aan de kwaliteit zoals die 

door de onderzoeker vastgesteld is in het onderdeel ‘doel en reikwijdte’.  

Op basis van het stroomdiagram en de verzamelde data kunnen berekeningen uitgevoerd worden. Het 

resultaat van deze berekeningen is een tabel met alle berekende impacts. Deze tabel wordt ook wel de ingreeptabel 

genoemd. Deze milieu-ingrepen kunnen vervolgens worden weergegeven in een staafdiagram, cirkeldiagram, grafiek 

o.i.d (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003).  

 

Fase 3. Effectbeoordeling  

In de effectbeoordeling van een LCA wordt de berekende data uit de inventarisatie omgerekend naar data 

die vanuit milieuoogpunt meer relevant is. Informatie over bijvoorbeeld emissies en gebruik van hulpbronnen wordt 

omgerekend naar verschillende milieueffectcategorieën. De effectbeoordeling bestaat uit een aantal vaste stappen: 

selectie, classificatie, karakterisatie, normalisatie en weging (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

  

 Om de milieu-ingrepen uit de inventarisatie fase om te rekenen naar milieu relevante informatie zullen er een 

aantal effectcategorieën geselecteerd moeten worden. Voorbeelden van effectcategorieën zijn verzuring, vermesting, 

klimaatverandering opraken van hulpbronnen enz. In veel LCA’s worden de categorieën gekozen uit een standaard 

lijst met categorieën die is opgesteld door CML (Guinée et al., 2001). De categorieën kunnen verdeeld worden in 

twee groepen: middenpunt indicatoren en eindpunt indicatoren. De middenpunt indicatoren richten zich op het 

midden van de milieueffectketen, de eindpunt indicatoren op het eind van de milieueffectketen. Eindpunt methoden 

richten zich vooral op de uiteindelijke schade van een ingreep op mens of ecosysteem, deze indicatoren worden ook 

wel milieuschade genoemd (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003).  
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Figuur 2.1: Fictief vereenvoudigd stroomdiagram  

 

 

In de classificatie worden milieu-ingrepen uit de inventarisatiefase toegewezen aan de verschillende gekozen 

categorieën. Sommige milieu-ingrepen kunnen worden toegewezen aan verschillende effectcategorieën, NOx 

veroorzaakt bijvoorbeeld zowel verzuring als vermesting. Het toewijzen van één milieu-ingreep aan verschillende 

effectcategorieën is alleen toegestaan als de effectcategorieën onafhankelijk van elkaar zijn. Toewijzing aan 

afhankelijke categorieën zorgt voor dubbeltelling van een ingreep. 

In de karakterisatie van een LCA worden de milieu-ingrepen, met behulp van referentiestoffen, berekend 

voor de categorie waar ze aan toegewezen zijn. Een voorbeeld van een referentiestof voor klimaatverandering is CO2. 

Alle stoffen die bijdragen aan klimaatverandering worden in de karakterisatie omgerekend naar CO2-equivalenten. Als 

alle milieu-ingrepen voor een effectcategorie omgerekend zijn naar equivalenten kunnen de stoffen bij elkaar 

opgeteld worden. 

Nadat alle milieu-ingrepen voor een effectcategorie bij elkaar opgeteld zijn is het moeilijk te zeggen of het 

resultaat veel of weinig is. Daarvoor moeten de resultaten eerst genormaliseerd worden. In de normalisatiefase 

worden de resultaten uit de karakterisatiefase vergeleken met (gedeeld door) de totale hoeveelheid voor een 

bepaalde impactcategorie op een bepaalde plaats gedurende een bepaalde periode. Met normalisatie kan 

bijvoorbeeld gezien worden of de berekende bijdrage aan de klimaatverandering groot of klein is in vergelijking met 

de totale bijdrage aan de klimaatverandering van een bepaald land. 
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In veel LCA’s wordt na de normalisatie nog een weging toegepast. Tijdens de weging krijgen bepaalde 

effectcategorieën een hogere of lagere relatieve weging dan andere categorieën. Het relatieve gewicht dat aan de 

verschillende categorieën wordt toegekend wordt uitgedrukt in weegfactoren. Een nadeel van de weging is dat 

preferenties en normatieve standpunten van de beoordelaar hierin een belangrijke rol spelen; een objectieve weging 

is niet mogelijk (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

Fase 4. Interpretatie  

De eerste stap in de interpretatie van de resultaten uit de inventarisatie en de effectbeoordeling is een 

analyse van de data en de gegevens. Voor een beter begrip van de resultaten is het nodig om aanvullende informatie 

te hebben aangaande de significatie, de onzekerheid en de gevoeligheid van de resultaten van de effectbeoordeling. 

Zonder deze gegevens kunnen geen harde uitspraken gedaan worden over de resultaten. Tabel 2.1 geeft informatie 

over verschillende analyse methoden (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

Na de data-analyse kan er een conclusie en een evaluatie opgesteld worden. De conclusie moet toetsbaar 

zijn in het licht van de gebruikte data. De evaluatie bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats een beschouwing 

van de onzekerheden of onnauwkeurigheden. Er wordt hierbij gekeken naar zowel structurele als toevallige 

onnauwkeurigheden. Het tweede deel van de evaluatie bestaat uit een terugkoppeling naar de LCA-vraag: in 

hoeverre is de vraag daadwerkelijk beantwoord en waar zou eventueel extra onderzoek nodig zijn (Baumann & 

Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

 

Tabel 2.1: LCA data-analyse methoden (Bras-Klapwijk et al., 2003) 

Techniek Basis 

Zwaartepuntanalyse Aandeel van de eenheidsprocessen in de verschillende milieu-ingrepen 

Storingsanalyse = kleine variaties Welke marginale variatie van welke ingangskant aan welk eenheidsproces geeft 

de grootste of kleinste variatie van welke emissies 

Onzekerheidsanalyse Invoergegevens statistisch te kenschetsen met gemiddelde en 

standaarddeviatie. 

Comparitieanalyse Vergelijking van de LCA-uitkomsten voor de verschillende productie 

alternatieven. 

 

 

2.1.4 ISO-standaard voor LCA  

De internationale standaardisatie organisatie (ISO, international organisation for standardization) is een 

wereldwijde particuliere organisatie die zich bezig houdt met het standaardiseren van tal van activiteiten en 

producten. Eén van de kernactiviteiten is de ontwikkeling van de 9000-normenreeks over de intergratie van 

kwaliteitsaspecten in het bedrijfsleven en de 14000 reeks over milieumanagement (Finkbeiner et. al., 2006). 

 

In 1993 is de ISO begonnen met het opstellen van een normenreeks voor LCA (de ISO 14040-reeks). De ISO-

normen voor LCA hebben zowel betrekking op de organisatorische als de technische aspecten van een LCA. De 

organisatorische aspecten richten zich vooral op het ontwerp van kritische beoordelingen (reviews). Er is hierbij 

speciale aandacht voor publieke vergelijkende uitspraken en de betrokkenheid van belanghebbenden. De volledige 

ISO reeks voor LCA bestond tot 2006 uit (Finkbeiner et. al., 2006): 

• 14040: een norm voor principes en raamwerk 
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• 14041 een norm voor de vaststelling van het doel en de reikwijdte en de inventarisatie. 

• 14042: een norm voor levenscyclus effectbeoordeling 

• 14043: een norm voor levenscyclus interpretatie 

• 14047: voorbeelden voor ISO-14042 

• 14048: norm voor gegevensformaat 

• 14049: voorbeelden voor ISO-14041 

 

In 2006 is er een aanpassing geweest aan de ISO-reeks voor LCA. Naast een aantal technische aanpassingen 

is het aantal normen teruggebracht. ISO 14040, 14041, 14042 en 14043 zijn vervangen door een vernieuwde 14040-

norm en door de nieuwe 14044 norm. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de aanpassingen van de ISO-14040 reeks. 

Ook een aantal andere ISO-werkzaamheden hebben te maken met de ISO-reeks over LCA. Bijvoorbeeld 14025 over 

milieuverklaringen die een formele LCA vereisen en 14062 over integratie van milieuaspecten in productontwikkeling. 

De internationale normen en de technische rapporten van de ISO hebben de acceptatie van LCA als besluitvorming 

ondersteunend instrument sterk vergroot, zowel onder overheidsinstellingen als onder het bedrijfsleven (Finkbeiner et. 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Overzicht nieuwe ISO-normen (Uit Finkbeiner et. al. (2006)). 

 

 

2.1.5 Evaluatie LCA: sterke en zwakke punten 

 Het belangrijkste voordeel van LCA is dat de invloed van producten op het milieu op een wetenschappelijke 

manier gekwantificeerd kan worden. Deze kwantificering kan personen en / of organisaties helpen om beter met het 

milieu om te gaan en heeft in het dagelijkse leven velen toepassingen. LCA kan op zowel op projectbasis als op een 

continue basis worden gebruikt. Bij een LCA op projectbasis is het doel van het project duidelijk: er wordt een analyse 

gemaakt en uiteindelijk worden er conclusies getrokken. Als LCA op een continue basis wordt gebruikt gebeurd dit 

vooral als management hulpmiddel: criteria zijn afkomstig van een uitgebreide LCA studie en worden gebruikt ter 

observatie van het management proces.  

 

LCA’s kunnen nuttig zijn om beslissingen voor een bepaald product of een bepaalde dienst te ondersteunen, 

LCA kan echter nooit het besluitvormingsproces vervangen. Om een beslissing te nemen is vaak meer informatie 

nodig dan één LCA-studie. In de praktijk worden LCA’s echter wel vaak gebruikt als doorslaggevend voor een 

beslissing. Daarnaast is een LCA lang niet altijd het meest geschikte middel om milieudruk van een product te 

beschrijven. Het classificeren van grondstoffen, materialen of producten hoeft niet per se met een LCA gedaan te 

worden. Soms kan gebruik gemaakt worden van een analyse gebaseerd op slechts één criterium (bijvoorbeeld bij FSC-

ISO 14040 ISO 14041 ISO 14042 ISO 14043

Vernieuwde ISO 14040 

 

“LCA – principes en kader” 

Nieuwe ISO 14044 

 

“LCA – vereisten en richtlijnen” 
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hout). Er zijn nog vele andere methoden om milieudruk te beschrijven die soms veel beter passen bij het uit te voeren 

onderzoek. Voor producten is LCA, met al zijn varianten echter de meest gebruikte en de meest geschikte methode. 

 

De grote kracht van levenscyclusanalyse is de breedheid van analyseren. Deze breedheid kan echter alleen 

bereikt worden door aspecten te simplificeren. De breedheid is daarmee ook direct één van de grootste zwakten van 

LCA. In een LCA kunnen lokale effecten en tijd niet goed meegenomen worden. LCA is vooral een statische methode 

en voorziet niet in een raamwerk waarmee kan worden vastgesteld wat het effect van bijvoorbeeld een benodigde 

installatie / fabriek op een specifiek gebied is.  

LCA richt zich uitsluitend op de milieuaspecten van producten en zegt niets over hun economische, sociale of 

andere kenmerken. Ook wordt er geen rekening gehouden met marktmechanismen of neveneffecten op 

technologische ontwikkeling.  

Economische- en milieuprocessen worden in een LCA vaak beschouwd als lineair. Elke gram emissie van een 

bepaalde stof telt even zwaar. Bij berekeningen op wereldschaal is dit geen groot probleem, maar deze manier van 

rekenen schiet tekort bij meer regionale benaderingen. Bij een regionale benadering geeft een niet-lineaire 

berekening en het meenemen van achtergrond concentraties een realistischer beeld. 

Een ander probleem ligt in de beschikbaarheid van de gegevens. Vaak zijn gegevens uit verschillende 

databases verouderd of niet goed met elkaar vergelijkbaar. Bovendien zijn gegevens zoals opgenomen in de 

verschillende LCA-methoden niet altijd kloppend. Door deze vertekende resultaten kunnen overheid en industrie 

onjuiste beslissingen nemen. 

 

Een ander aanzienlijk probleem bij LCA’s zijn de technische aannames en waarde-oordelen die met deze 

vergelijkingsmethode gemoeid zijn. Beoordeling in een LCA of op basis van een LCA berust op feitelijke en 

normatieve uitspraken. Normatieve uitspraken berusten vooral op de waarden en vaak ook op de gehanteerde 

waarden preferenties: een actor kan de ene waarde hoger achten als de andere. Ook feitelijke uitspraken blijken vaak 

minder neutraal dan gedacht wordt: ze worden beïnvloed door het gehanteerde kader waarin ook waarden zijn 

opgenomen (zie figuur 2.3). 

 

Bij het opstellen van een LCA zijn vaak veel actoren betrokken. Dit vraagt een voortdurende positiebepaling 

van de betrokken maatschappelijke actoren ten opzichte van het studieonderwerp en ten opzichte van elkaar. De 

eindconclusie en interpretaties van actoren variëren doordat ze uiteenlopende ideeën hebben over het relatieve 

belang van de onderscheiden milieueffectcategorieën, over de mogelijkheden om een productsysteem te verbeteren 

en omdat het gemodelleerde productsysteem op verschillende manieren aansluit op hun beeld van de werkelijkheid. 

Ook de belangen van actoren lopen uiteen, de kans bestaat dat zij in de staart van het proces inhoudelijke keuzen op 

opportunistische wijze gaan maken. Vaak wordt getracht consensus te bereiken tussen de verschillende actoren. Dit 

kan de kwaliteit en helderheid van de studie beïnvloeden. 
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Figuur 2.3: Inkadering van waarden en kennis (Bras-Klapwijk et al., 2003). 

 

 

Ten slotte zijn de berekende milieueffecten vaak niet meer dan potentiële milieueffecten; wat berekend 

wordt treedt lang niet altijd daadwerkelijk op. Stikstofoxiden en zwavelstofoxiden die vrijkomen bij 

productieprocessen of zeetransporten worden vaak voor 100% naar het milieueffect verzuring doorgerekend. 

Verzuring is echter in ontwikkelingslanden en op oceanen vaak helemaal geen probleem, dit probleem treedt 

voornamelijk op in de westerse wereld. Hetzelfde geldt voor vermesting veroorzaakt door NOX-emissies. Vermesting is 

in ontwikkelingslanden vaak geen probleem, er is eerder een tekort dan een overschot aan meststoffen. Sommige 

producten (uit ontwikkelingslanden) kunnen door de potentiële effecten die LCA-methoden berekenen onterecht een 

slecht milieuprofiel krijgen.  

 

De belangrijkste manier om de nadelen van LCA te ondervangen is door te werken volgens de ISO-methode. 

Ondanks dat deze methode veel van de problemen kan ondervangen kunnen niet alle problemen hiermee opgelost 

worden. Voor de effectbeoordeling biedt de ISO-standaard slechts een raamwerk dat verschillende methoden 

toestaat, er bestaat voor de effectbeoordeling geen algemeen geaccepteerde methode. Bovendien stelt de ISO-

standaard dat er geen algemeen geaccepteerde methodes bestaan voor het nauwkeurig verbinden van 

ingreepgegevens met specifieke potentiële milieueffecten. Een onderzoeker die volgens de ISO-standaard werkt, is 

echter verplicht zijn onderzoek te laten reviewen door een onafhankelijke onderzoeker.  
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2.1.6 Conclusie  

LCA heeft een lange weg afgelegd van de eerste eenvoudige onderzoeken in de jaren 60 van de 20e eeuw 

tot de uitgebreide gestandaardiseerde onderzoeken van dit moment. In die tijd is LCA uitgegroeid van een relatief 

onbekende en weinig gebruikte methode tot een breed geaccepteerde methode om milieu-impact te onderzoeken.  

Vandaag de dag is LCA één van de meest gebruikte methoden om de milieu-impact van producten en 

diensten met elkaar te vergelijken. Vooral de veelomvattende manier van meten draagt bij aan de populariteit van 

LCA. Toch heeft de levenscyclusanalyse ook een aantal zwakke punten en valkuilen. De gebruikte data en methoden 

zijn bijvoorbeeld niet altijd correct en LCA’s bevatten waarde-oordelen en technische aannames. Ook is het belangrijk 

te realiseren dat een LCA potentiële milieudruk weergeeft. Deze milieudruk komt niet altijd overeen met de 

daadwerkelijke invloed die een product op het milieu heeft. 

Om de problemen met LCA’s te ondervangen zijn er door de ISO een aantal normen ontwikkeld voor LCA. 

Door volgens deze normen te werken kunnen een heel aantal problemen ondervangen worden. De ISO-standaard is 

echter vooral een raamwerk, binnen deze standaard heeft een onderzoeker vrijheid om eigen keuzes te maken. Een 

onderzoeker die volgens de ISO-standaard werkt is wel verplicht zijn onderzoek te onderwerpen aan een 

onafhankelijke review, dit zorgt dat de ISO-standaard een redelijke waarborg voor kwaliteit van een LCA is. 

Concluderend kan gezegd worden dat LCA een goede methode is voor het meten van milieudruk. Belangrijk 

is ook te realiseren dat LCA’s altijd aan een groot aantal onzekerheden onderworpen zijn. Er kunnen daarom op basis 

van één LCA-studie geen harde uitspraken gedaan worden. 

 

 

2.2 Op LCA gebaseerde methoden 

 

2.2.1  Eco-indicator 

De eco-indicator kan voor twee doeleinden gebruikt worden. In de eerste plaats is het een 

(wetenschappelijke) methode om de impacts uit een LCA berekening in één getal te vatten. Daarnaast is het een 

pragmatische methode om op een eenvoudige manier globaal de impacts van een product te kunnen berekenen 

(PRé, 2007). Deze laatste toepassing van de eco-indicator zal in deze paragraaf centraal staan.  

 

Eco-indicatoren zijn getallen die aangeven wat de milieubelasting van een bepaald product of bepaalde 

dienst is. Om deze indicatoren te kunnen berekenen wordt de LCA systematiek gebruikt (Goedkoop & Spriensma, 

1999). Deze systematiek is echter tijdrovend en voor veel beleidsmakers moeilijk te begrijpen. Daarom is er, met 

behulp van LCA, een groot aantal standaard eco-indicatoren gegeven waarmee op een snelle en eenvoudige manier 

een analyse gemaakt kan worden van een product. Op deze manier kan een beleidsmaker zelf op een eenvoudige 

manier onderzoeken welke processen of fasen in de levenscyclus van een product de belangrijkste bijdrage leveren 

aan de milieubelasting van het betreffende product (PRé, 2000). De standaard eco-indicatoren worden onderverdeeld 

in vijf groepen: 

• Materialen. Totale impacts van een materiaal, inclusief de productieprocessen, gebaseerd op één 

 kilogram materiaal. 

• Bewerkingsprocessen. Bewerking en verwerking van materialen uitgedrukt in de eenheid die bepalend is 

 voor het desbetreffende product (vierkante meter gewalste plaat of kilo geëxtrudeerde kunststof). 

• Transportprocessen. Transport van materialen uitgedrukt in tonkilometer. 

• Energieopwekkingprocessen. Indicatoren voor de productie van elektriciteit en warmte. 
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• Afdankscenario’s. Afvalverwerking per kilogram materiaal, uitgesplitst naar materiaalsoort en  

 Afvalverwerkingtechniek (PRé, 2000). 

 

Eco-indicatoren worden uitgedrukt in eco-indicatorpunten (Pt), één eco-indicatorpunt komt overeen met een 

duizendste van de totale jaarlijkse milieubelasting van de een gemiddelde Europeaan. De standaard eco-

indicatorwaarden worden weergegeven in mili-punten (mPt), dit om te voorkomen dat er met teveel decimalen moet 

worden gewerkt. De praktische betekenis van een eco-indicator waarde is vrij gering. Deze methode is vooral bedoeld 

voor relatieve vergelijkingen tussen producten of stappen in de levenscyclus van een product (PRé, 2000). 

 

Werkwijze  

De berekening van een eco-indicator van een product bestaat uit vijf systematische stappen. In deze 

paragraaf worden deze stappen kort behandeld, in bijlage 4 wordt een voorbeeld van een eco-indicator berekening 

voor een koffiezetapparaat gegeven. 

 

Het eerste wat een onderzoeker zal moeten doen in deze stap van de berekening is een duidelijke 

beschrijving geven van het te analyseren product. Vervolgens moet gekozen worden of de berekening bedoeld is als 

vergelijking tussen producten of om zwakke plekken in de levenscyclus van een product op te sporen. Als de analyse 

bedoeld is voor het opsporen van zwakke plekken wordt vaak een grovere berekening gebruikt en kan volstaan 

worden met het berekenen van een aantal kernzaken (PRé, 2000).  

Voor een goede eco-indicator berekening is het niet alleen van belang goed te omschrijven welk product er 

geanalyseerd wordt. Een schetsmatige beschrijving van-wieg-tot-graf van een product is essentieel om de uiteindelijke 

berekening te kunnen uitvoeren (PRé, 2000). Meer informatie over levenscycli kan gevonden worden in de paragraaf 

over LCA. 

Om alle materialen en processen uit de levenscyclus te kunnen kwantificeren moet eerst een functionele 

eenheid worden vastgesteld (zie hoofdstuk 3, LCA). Op basis van de functionele eenheid en gegevens over het 

product kan elke stap in de levenscyclus analyse gekwantificeerd worden. Met andere woorden, voor elke stap wordt 

bepaald hoeveel kilogram materiaal, hoeveel transport enz. er nodig is. Niet voor alle stappen in de levenscyclus zijn 

alle gegevens bekend, hiervoor zullen schattingen gemaakt moeten worden ( PRé, 2000). 

Op basis van de kwantificatie van de gegevens in de levenscyclus kan voor alle stappen een eco-indicator 

worden berekend. Voor alle materialen en processen wordt de bijbehorende eco-score opgezocht en de materialen 

en processen worden met de scores vermenigvuldigd. Door alle scores op te tellen kan een uiteindelijke uitkomst 

worden verkregen ( PRé, 2000). 

De laatste stap in de analyse is de interpretatie van de gegevens. Uit de analyse kan geconcludeerd worden 

welke stappen in een levenscyclus het slechtste scoren of welk productalternatief het slechtste scoort. In deze stap zal 

ook een gevoeligheidsanalyse moeten worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe gevoelig de analyse is voor 

veranderingen. Als de conclusies veranderen door het aanpassen van een schatting of een aanname zal voor deze 

waarden extra informatie moeten worden gezocht ( PRé, 2000). 

 

Sterke en zwakke punten 

Eén van de sterke punten van de eco-indicator is zijn eenvoudigheid en begrijpelijkheid. Bijna iedereen kan 

met deze methode werken en ook bijna iedereen kan de resultaten begrijpen. Deze kracht van de eco-indicator is 

tegelijkertijd ook zijn zwakte. Om tot de standaard indicatoren te komen zijn allerlei wegingen toegepast. Ondanks 
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dat deze wegingen zijn uitgevoerd door een panel van experts blijven deze wegingen subjectief. De resultaten 

verliezen daarmee aan kracht. 

De indicator is daarom vooral bedoeld voor intern gebruik, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een product 

of om een snelle analyse van productalternatieven te maken. De lage betrouwbaarheid van de indicatoren maakt dat 

deze methode niet geschikt is voor milieumarketing, milieulabels, openbare productvergelijkingen of voor, van 

overheidswege opgelegde, normen en richtlijnen ( PRé, 2000). 

 

2.2.2 Ecokosten 

De ecokosten methode is nagenoeg gelijk aan de eco-indicator methode. Het belangrijkste verschil tussen de 

eco-indicator en de ecokosten is dat ecokosten niet worden weergegeven in dimensieloze ecopunten (Pt), maar in 

een monetaire eenheid. De begrijpelijkheid zou hierdoor verhoogd worden, een monetaire eenheid is voor veel 

mensen immers beter te begrijpen dan dimensieloze ecopunten (Jonge, 2007). De ecokosten worden gedefinieerd als 

kosten die nodig zijn om de vervuiling en de uitputting van grondstoffen (ten gevolge van een product) tegen te gaan 

tot een aanvaardbaar niveau. Dit niveau is gelijkgesteld aan de emissieniveaus zoals gesteld in het Kyotoverdrag 

(Vogtländer, Brezet & Hendriks, 2000).  

 

De ecokosten methode wordt veel gebruikt in de bouwwereld. Door Bureau Winket zijn de ecokosten voor 

een groot aantal bouwproducten berekend in standaard hoeveelheden. Analoog aan de eco-indicator kan met deze 

tabellen snel en eenvoudig de ecokosten voor de bouw van een huis berekend worden (Winket, 2007). 

Een ander voordeel van het omrekenen van milieu-impacts naar een monetaire eenheid is de mogelijkheid 

van het vergelijken van de ecokosten met de werkelijke kosten van een product. Deze vergelijking wordt ook wel de 

EVR (Ecocosts / Value Ratio = Ecokosten / Waarde Ratio) genoemd. Een lage EVR is een indicatie voor een hogere 

duurzaamheid. Ten opzichte van de waarde van het product hoeven niet veel extra kosten gemaakt te worden om de 

milieudruk te verminderen. Een hoge EVR is een indicatie voor een lagere duurzaamheid. Door deze EVR kunnen 

verschillende soorten producten of diensten makkelijker vergeleken worden. Bijvoorbeeld nieuwbouw van een huis 

ten opzichte van renovatie (Jonge, 2007). 

De overige voor- en nadelen van de ecokosten methode zijn vergelijkbaar met de voor- en nadelen zoals 

beschreven in de paragraaf over de eco-indicator methode. 

 
 

2.3 Ecologische voetafdruk 

 

‘De ecologische voetafdruk……is een weergave van de milieuconsequenties van de consumptie uitgedrukt in 

één grootheid die voor een groot publiek gemakkelijk voorstelbaar is: het hypothetisch gebruikte areaal vruchtbare 

grond en water.’ (Quené, 1999) 

 

2.3.1 Beknopte uitleg ecologische voetafdruk 

De ecologische voetafdruk is een relatief nieuwe indicator voor invloed van de mens op het milieu. In 1996 

werd deze indicator door Mathis Wackernagel en William Rees gepresenteerd in hun boek ‘Our ecological footprint’ 

(Wackernagel & Rees, 1996). Het concept van de ecologische voetafdruk is gebaseerd op de idee dat voor elke vorm 

van consumptie een zekere hoeveelheid land nodig is, zowel voor productie als voor het afvoeren van de vervuiling. 

Bij de vervuiling wordt omwille van de eenvoud echter alleen de CO2-uitstoot meegenomen. Om alle berekeningen 

correct en helder te kunnen uitvoeren, wordt de consumptie in categorieën opgedeeld. Binnen een categorie worden 
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alle consumptie in componenten uitgesplitst. Deze worden vervolgens omgerekend in landverbruik. De 

consumptiecategorieën zijn voedsel, huisvesting, transport, consumptiegoederen en diensten (Chambers et al., 2000; 

Wackernagel & Rees, 1996). 

Bij de berekening van het landverbruik voor de genoemde categorieën moet in principe rekening gehouden 

worden met alle materialen en energie die gebruikt zijn om een bepaald product te fabriceren, transporteren en na 

gebruik te verwerken. Er zijn echter veel gegevens nodig om deze berekeningen uit te voeren. Het gebruik van 

vereenvoudigde waarden en gemiddelden is hierdoor bijna onontkoombaar (Quené, 1999). 

Doordat in deze indicator alles wordt omgerekend naar één getal, de voetafdruk, kunnen er eenvoudig 

vergelijking gemaakt worden tussen personen, landen, bedrijven e.d. (Juffermans, 2006; Quené, 1999). Door de 

helderheid en de begrijpbaarheid van de door Wackernagel en Rees ontwikkelde indicator kreeg de voetafdruk al snel 

veel bijval. Door andere onderzoekers werd doorgeborduurd op het onderwerp en ook Wackernagel en Rees hebben 

hun indicator verschillende malen aangepast en uitgebreid (Chambers et al., 2000). Naast de algemene voetafdruk 

zijn er nu ook concepten als de voedselvoetafdruk, de vakantievoetafdruk en de watervoetafdruk. In Nederland wordt 

het principe van de voetafdruk vooral gepromoot door ‘De Kleine Aarde’ het centrum voor duurzame levensstijl in 

Boxtel (Juffermans, 2006; Waagmeester, 2006).  

Het toenemende aantal gebruikers en de verschillende benaderingen kan leiden tot fragmentatie en verschil 

in methoden. Dit zal leiden tot verwarring en het vermogen van de voetafdruk om vergelijkbare resultaten te 

produceren zal verminderen. Daarnaast is het van belang de resultaten dusdanig te presenteren en te communiceren 

dat de bevindingen helder en correct zijn (Global-Footprint-Network, 2006).  

In 2004 zette het ‘Global Footprint Network’ daarom een proces in werking dat erop gericht was de kwaliteit 

van voetafdrukberekeningen te verhogen. Men wilde een continue wetenschappelijke review opzetten voor de 

voetafdrukmethodologie en men wilde een aantal normen opstellen voor de zowel de berekeningen als de 

communicatie van de ecologische voetafdruk (Global-Footprint-Network, 2006).  

Een toekomstig plan is de ontwikkeling van een certificeringsysteem waar onderzoekers, door onafhankelijke 

derden, kunnen laten controleren of hun studie volgens de normen is uitgevoerd. Studies die inderdaad volgens de 

normen zijn uitgevoerd kunnen dan een kwaliteitskeurmerk krijgen (Global-Footprint-Network, 2006). 

 

2.3.2 Geschiedenis en achtergrond ecologische voetafdruk 

In 1996 werd door Mathis Wackernagel en William Rees het boek ‘Our ecological footprint’ gepresenteerd. 

In dit boek werd een compleet nieuwe indicator voor de milieudruk van de mens op het milieu voorgesteld: de 

ecologische voetafdruk. Deze indicator rekent al de consumptie van een individu of een groep om naar één getal: het 

benodigde areaal vruchtbare grond en water (Quené, 1999). Doordat alles wordt omgerekend naar één getal kan er 

eenvoudig vergeleken worden met anderen. De indicator was in de eerste plaats vooral bedoeld om de milieudruk 

van landen te berekenen. Door de loop der jaren is het concept echter meerdere keren aangepast waardoor ook 

allerlei andere zaken berekend kunnen worden met deze methode. Bijvoorbeeld de voetafdruk van personen, 

diensten, of producten. 

Door de helderheid en de begrijpbaarheid van de door Wackernagel en Rees ontwikkelde indicator kreeg de 

voetafdruk al snel veel bijval. Door andere onderzoekers werd doorgeborduurd op het onderwerp en ook 

Wackernagel en Rees hebben hun indicator verschillende malen aangepast en uitgebreid. Naast de algemene 

voetafdruk zijn er nu ook concepten als de voedselvoetafdruk, de vakantievoetafdruk en de watervoetafdruk. In 

Nederland wordt het principe van de voetafdruk vooral gepromoot door ‘De Kleine Aarde’ het centrum voor 

duurzame levensstijl in Boxtel (De Kleine Aarde, 2007).  
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De voetafdruk is vooralsnog vooral een indicator die gebruikt wordt door consumenten / leken. In de 

wetenschap wordt veel minder met deze methode gewerkt omdat veel onderzoekers de methode niet betrouwbaar 

genoeg vinden. Er zijn over de wereld een aantal gespecialiseerde bureaus die voor bedrijven, organisaties, steden 

enz. de voetafdruk berekenen. Daarnaast zijn er op Internet tal van websites te vinden waarmee consumenten hun 

eigen voetafdruk kunnen berekenen en vergelijken met de voetafdruk van anderen. In Nederland worden de 

voetafdruk webpagina’s beheerd en ontwikkeld door ‘De Kleine Aarde’. De bekendste pagina’s zijn: 

www.voetenbank.nl, www.voedselvoetafdruk.nl en www.vakantievoetafdruk.nl (De Kleine Aarde, 2007). 

 

2.3.3 Beschrijving voetafdruk 

De ecologische voetafdruk is gebaseerd op het idee dat voor alle vormen van consumptie land nodig is. 

Enerzijds is dat een directe vorm van landgebruik (bijvoorbeeld ruimte ingenomen door een fabriek) voor productie, 

distributie en afvalverwerking, anderzijds is er een bepaalde hoeveelheid land nodig voor de verbruikte hoeveelheid 

energie voor productie, distributie en verwerking van afval. De hoeveelheid land voor de productie is direct te 

berekenen, het berekenen van de benodigde hoeveelheid land voor energieverbruik vergt een aantal tussenstappen. 

De twee benodigde arealen voor productie en voor energiegebruik kunnen vervolgens bij elkaar worden opgeteld tot 

één indicator: de ecologische voetafdruk. De voetafdruk kan voor producten berekend worden, maar ook voor 

diensten, personen of zelfs voor landen (Chambers et al., 2000; Wackernagel & Rees, 1996; Juffermans, 2006).  

 

Berekening 

Het berekenen van een voetafdruk begint met het opsplitsen van de consumptie in verschillende categorieën 

(voedsel, huisvesting, transport, consumptiegoederen en diensten). Deze categorieën worden vervolgens opgesplitst 

in componenten waarvoor het landverbruik berekend kan worden. Deze berekening dient voor alle 

voetafdrukcomponenten doorlopen te worden (Postma, 2000).  

De berekening van voetafdrukcomponenten verloopt in twee fasen. In de eerste plaats wordt de consumptie 

van primaire producten omgerekend in het benodigde areaal land, hiervoor wordt de gemiddelde 

wereldproductiviteit per hectare gebruikt. De onderstaande berekening is een voorbeeld van de berekening van de 

voetafdrukcomponent van appels. Een deel van de primaire producten wordt in verwerkte vorm geëxporteerd of 

geïmporteerd. Appels kunnen worden verwerkt tot appelmoes, appelstroop of appelsap. Dit is de ‘Schijnbare 

consumptie’ van de appels (Postma 2000). 

 

Prod.appels + Imp.appels – Exp.appels Schijnbare consumptieappels Voetafdrukcomponentappels 

Bevolking x Productiviteitappels 
= 

Bevolking 
= 

Bevolking 

 

In de tweede fase van de berekening van de voetafdrukcomponenten wordt een handelsbalans van 

verwerkte goederen opgesteld. Onderstaande berekening is een voorbeeld van de netto import van appelmoes. De 

‘C’ in de formule is een conversiefactor, als voor een kilo appelmoes bijvoorbeeld vijf kilo appels nodig zouden zijn, 

dan is de conversiefactor vijf (Postma 2000).  

 

Imp.appelmoes – Exp.appelmoes 
C x  

Bevolking x Productiviteitappels 
= Voetafdrukcomponentappels in appelmoes 

 

http://www.voetenbank.nl/�
http://www.voedselvoetafdruk.nl/�
http://www.vakantievoetafdruk.nl/�
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De tweede stap in de berekening van een voetafdruk is het omrekenen van het energieverbruik van een 

product / dienst / persoon in CO2 en vervolgens in hectaren land.  

Voor duurzame vormen van energieopwekking bestaat het ruimtebeslag slechts uit de fysieke ruimte die 

deze vormen van energieopwekking innemen. Bij het gebruik van dergelijke energiebronnen komen geen afvalstoffen 

vrij. Het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie levert CO2 als afval. Er zijn drie methoden 

om het afval dat vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen om te rekenen naar landgebruik: de 

ethanolbenadering, de CO2-absorptiebenadering en de vervanging van biomassabenadering (Postma, 2000). In de 

praktijk wordt alleen de CO2-absorbtiebenadering gebruikt. Deze benadering schat hoeveel land er nodig is om de 

hoeveelheid geproduceerde CO2 op te nemen. Wackernagel en Rees stellen dat een gemiddeld bos ongeveer 1,8 ton 

CO2 per hectare per jaar kan absorberen. Op deze manier kan de hoeveel CO2 geproduceerd eenvoudig worden 

omgerend naar hectare land (Postma, 2000). 

 

De uiteindelijk benodigde hoeveelheid land kan worden ingedeeld in een aantal categorieën. Wackernagel 

en Rees delen de landcategorieën in naar functie (Chambers et al., 2000; Wackernagel & Rees, 1996): 

 

1. Energieland   A. land voor absorptie van CO2  

2. Geconsumeerd land   B. bebouwd land (steden) 

3. Land in huidig gebruik   C. tuinen 

    D. akkerland 

    E. weideland 

    F. aangelegde bosgrond 

4. Beperkt beschikbaar land  G. ongerepte bosgrond 

    H. niet productieve gebieden 

 

De categorieën ‘G’ en ‘H’ beslaan stukken land die niet toegankelijk zijn voor menselijk gebruik. Stukken 

land die onder categorie ‘G’ vallen staan voor een bepaald deel van de aarde noodzakelijk voor de productie van 

zuurstof en het handhaven van de biodiversiteit (bijvoorbeeld oerbossen). In overeenstemming met het 

Brundtlandrapport bedraagt dit deel 12% van de ecologisch productieve grond. Gebieden die niet voor menselijk 

gebruik geschikt zijn, zoals woestijnen en ijskappen, vallen onder categorie ‘H’. 

 

Resultaten van een voetafdruk berekening worden meestal weergegeven in een zogenaamde 

consumptielandgebruik matrix, tabel 2.2 is een voorbeeld van een dergelijke matrix. Deze matrix / tabel geeft de 

voetafdruk van de gemiddelde Canadees weer (4,27 hectare). Dit voorbeeld is van enkele jaren geleden. In de laatste 

berekeningen is de voetafdruk van de gemiddelde Canadees 7,6 hectare (WWF, 2006) Dergelijke tabellen kunnen 

echter ook voor producten, diensten enz. opgesteld worden. 
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Tabel 2.2: De consumptielandgebruik matrix voor de gemiddelde Canadees in Productief land (ha / per capita) (Uit 

Postma (2000)) 

 Energie Gecons. 

Land 

Tuinen Akker Weide Bosgrond  Totaal 

     
Voedsel 0,33 - 0,02 0,60 0,33 0,02  1,30 

Huisvesting 0,41 0,08 0,002 - 0,40 0,40  0,89 

Transport 0,79 0,10 - - - -  0,89 

Cons. goed. 0,52 0,01 - 0,06 0,13 0,17  0,89 

Diensten 0,29 0,01 - - - -  0,30 

     
Totaal 2,34 0,20 0,02 0,66 0,46 0,59  4,27 

 

 

2.3.4 Voetafdruk standaardisatie 

In 2004 zette het ‘Global Footprint Network’ een proces in werking dat erop gericht was twee belangrijke 

doelen op het gebied van voetafdrukberekeningen te bereiken. In de eerste plaats wilde men een continue 

wetenschappelijke review opzetten voor de voetafdrukmethodologie. Door steeds kritisch naar de methode te blijven 

kijken kunnen onvolkomenheden opgespoord en aangepast worden. Ten tweede wilde men een aantal normen 

opstellen voor de zowel de berekeningen als de communicatie van voetafdrukberekeningen. Een groeiend aantal 

organisaties, overheden en bedrijven zijn het concept van de voetafdruk gaan gebruiken. Het toenemende aantal 

gebruikers en de verschillende benaderingen kan leiden tot fragmentatie en verschil in methoden. Dit zal leiden tot 

verwarring en het vermogen van de voetafdruk om vergelijkbare resultaten te reproduceren verminderen. Daarnaast 

is het van belang de resultaten dusdanig te presenteren en te communiceren dat de bevindingen helder en correct 

zijn. 

In de lente van 2005 werden er twee commissies ingesteld, bestaande uit academici en leden van NGO’s, 

overheden en adviesbureaus. Deze commissies waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het review proces en 

de normen. In juni 2006 zijn de eerste standaarden voor de ecologische voetafdruk gereed gekomen. In totaal zijn er 

18 standaarden (zie tabel 2.3.) die zowel elementen bevatten die verplicht opgenomen dienen te worden wil de 

studie gecertificeerd kunnen worden als een aantal niet verplichte aanbevelingen en richtlijnen.  

Een toekomstig plan is de ontwikkeling van een certificeringsysteem waar onderzoekers, door onafhankelijke 

derden, kunnen laten controleren of hun studie volgens de normen is uitgevoerd. Studies die inderdaad volgens de 

normen zijn uitgevoerd kunnen dan een kwaliteitskeurmerk krijgen. De certificering zal ervoor zorgen dat de studies 

nauwkeurig en consistent zijn. Daarnaast zal het ervoor zorgen dat de meest recente methodologie en 

conversiefactoren gebruikt zullen worden. 
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Tabel 2.3: Door het ‘Global Footprint Network’ ontwikkelde standaarden 

Standaard Standaard 

1 Consistency with National Footprint Accounts 10 Traceability to National Footprint Accounts 

2 Definition of Study Boundaries 11 Glossary, Definitions and Versions 

3 Sub-National Population Calculations 12 Separation of Analytical Footprint Results from Normative 

or Values-based Interpretations 

4 Place holder for organizational and product studies –Not 

released 

13 Footprint Scenarios 

5 Derivative Conversion Factors 14 Footprint Study Limitations 

6 Consistency of Components 15 Explanation of link between Sustainability and Footprint 

7 Use of Non-Standard Elements in Footprint studies 16 Citation of sources and description of methodologies 

8 Place Holder for calculation methods Not Released 17 Reference to Standards and Certifying Bodies 

9 Error Estimates (guideline) 18 Communication style (guideline) 

 

 

2.3.5 Evaluatie Ecologische voetafdruk: sterke en zwakke punten 

Zijn eenvoud en zeggingskracht maken dat de ecologische voetafdruk als indicator in diverse kringen nogal 

wat weerklank heeft gevonden. Zo zijn in Nederland verschillende gemeentes bezig hun eigen voetafdruk te 

analyseren en kunnen burgers hun voetafdruk op internet laten berekenen. Zo dient de voetafdruk als speelse 

aanleiding voor een zelfonderzoek. Als de voetafdruk gecorrigeerd wordt voor de ruimte die nodig is om andere 

soorten milieuvervuiling te absorberen of voor de mogelijke ‘overlap’ tussen feitelijk en fictief ruimtebeslag, wordt de 

berekening nog ingewikkelder en het concept ontoegankelijker. Dit lijkt niet te sporen met de primaire bedoeling van 

de schrijvers, namelijk het afgeven van een ecologische boodschap. De exacte berekening van het menselijke 

ruimtebeslag is voor hen van secundair belang. (Postma, 2000) 

 

De meest geuite kritiek op de voetafdruk betreft de toepassing per land of regio. Uit deze toepassing zou 

blijken dat een grote bevolkingsdichtheid slecht zou zijn voor het milieu. Dit is in strijd met de constatering van 

Wackernagel en Rees zelf, dat concentratie van de bevolking ertoe kan leiden dat sommige functies veel efficiënter en 

daardoor met minder milieudruk kunnen worden uitgevoerd. Een ander punt van kritiek komt van economen. Van 

den Bergh en Verbruggen (1999) vinden dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het gebruik van een groter 

dan gemiddeld aandeel van vruchtbare grond vanuit het streven naar duurzaamheid ongewenst zou zijn. Voor dit 

gebruik wordt immers betaald en de eigenaar van de grond verkoopt de productie ervan vrijwillig. Weer anderen zijn 

van mening dat er in de voetafdruk zoveel betwistbare keuzes zijn gemaakt, dat de betekenis ervan gering is. 

Bovendien is de voetafdruk samengevoegd tot een eendimensionale maat, en omvat hij niet alle milieuaspecten.  

De vergelijking van landen leidt tot een negatieve beoordeling van dichtbevolkte landen en een positieve 

beoordeling van dunbevolkte landen. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de milieuvoordelen van 

bevolkingsconcentratie (minder versnippering, kortere transportlijnen en schaalvoordelen bij Nutsvoorzieningen). De 

vergelijking van individuele of collectieve levensstijlen vergt een oordeel over de rechtvaardigheid van de ongelijke 

verdeling van hulpbronnen over de wereld. Dit heeft meer met politiek en ontwikkelingshulp te maken en minder met 

de ecologische aspecten van duurzaamheid. 

  

 Een veel gehoord punt van kritiek op de ecologische voetafdruk is de manier van uitdrukken van de milieu-

impacts in ruimtebeslag omgerekende CO2-emissies. De impact van overige emissies is niet helder en de voetafdruk 

zou hierdoor een incompleet beeld van het milieubeslag geven. Ook het omrekenen naar oppervlakte is subjectief en 

niet volledig. De ecologische voetafdruk voor ontwikkelde landen bestaat voor ruim 50% uit een claim voor 
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bosoppervlak ter compensatie van de CO2-uitstoot. Er wordt geen rekening gehouden met de uitputting van de 

fossiele voorraden, met alternatieven voor opname door bossen (bijvoorbeeld ondergrondse opslag), en met de 

aanzienlijke capaciteit van de zee en de vegetatie om CO2 op te nemen.  

Er bestaat bovendien nog steeds een onzekerheid over hoe de koolstofcyclus precies werkt. Als alle bronnen, 

inclusief emissie van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen, en afvoeren bij elkaar opgeteld worden, zou de 

concentratie van CO2 in de atmosfeer sneller moeten toenemen dan daadwerkelijk het geval is. Dit wordt in 

biologische literatuur het missing carbon probleem genoemd (Goudriaan, 1995, blz. 7). De toename van CO2 in de 

atmosfeer zorgt er blijkbaar dus voor dat bepaalde afvoeren sterker gaan werken. De veronderstelling van de makers 

van de ecologische voetafdruk dat alle uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen gecompenseerd 

moet worden door een evenredige hoeveelheid bos, is dus te eenvoudig. 

Een ander belangrijk punt van kritiek is dat de ecologische voetafdruk geen relatie legt tussen de 

milieukwaliteit en de productiviteit en het (multifunctioneel) gebruik van grond. Herberekeningen van Postma (2000) 

waarin wel rekening is gehouden met lokale productiviteit laten zien dat de productiviteit van grond van belang is 

voor de uitslag van de voetafdrukberekeningen (Zie tabel 2.4 voor een samenvatting van de resultaten van Postma). 

De voetafdruk maakt ook geen onderscheid tussen enerzijds duurzaam gebruik en anderzijds verbruik van 

productieve grond. Niet-duurzaam gebruik van grond leidt tot erosie en uitputting en verkleint daarmee de 

beschikbare productieve oppervlakte op aarde. 

Een derde punt van kritiek is dat de ecologische voetafdruk twee ongelijknamige grootheden optelt. Aan de 

ene kant staat direct (feitelijk) ruimtebeslag, in de vorm van bebouwing, akkerland, weiland en bosgrond en aan de 

andere kant indirect (fictief) ruimtebeslag in de vorm van energieland. (Postma, 2000) 

 

 

Tabel 2.4: Percentages aandeel in mondiaal ruimtebeslag volgens verschillende methodes 

 Landen met laag 

inkomen (<$2.000) 

Landen met middelhoog 

inkomen ($2.000 - $15.000) 

Landen met hoog 

inkomen (>$15.000) 

Footprint  of nations 

benadering 

34,7%  

 

19,1% 46,1% 

Postma gecorrigeerde 

Voetafdrukbenadering 

39,8% 

 

19,0%  

 

41,2% 

 

 

2.3.6 Conclusie 

De ecologische voetafdruk is vooral een normatieve grootheid die gebruikt kan worden in het persoonlijke 

gebruik van mensen. De primaire doelstelling van Wackernagel en Rees was om mensen bewust te maken van de 

consequenties van hun consumptie. Hoe kleiner de voetafdruk is hoe beter. 

Wetenschappelijk gezien zijn er behoorlijk wat kritiekpunten op de ecologische voetafdruk. Het omrekenen 

van alle impacts naar ruimtegebruik maakt de eindscore helder, maar tegelijkertijd ook onbetrouwbaar. De 

voetafdruk is om die reden niet bruikbaar voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuw beleid, hiervoor is een hogere 

betrouwbaarheid noodzakelijk. Het opstellen van richtlijnen voor het uitvoeren van voetafdrukken door het ‘Global 

Footprint Network’ zorgt er wel voor dat de betrouwbaarheid van voetafdrukberekeningen meer gewaarborgd is. 

De voetafdruk kan tot op zekere hoogte als indicator voor duurzaamheid gezien worden, maar niet als 

indicator voor milieuvriendelijkheid. De voetafdruk houdt van alle vormen van milieuvervuiling slechts rekening met de 

uitstoot van CO2. Industrieën met een hoge uitstoot aan giftige gassen, maar met een efficiënt grondgebruik kunnen 

door de voetafdruk als milieuvriendelijk worden aangemerkt.  
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Concluderen kan gezegd worden dat de voetafdruk zeer geschikt is om een globale vergelijking te maken 

tussen het consumptiepatroon van mensen, diensten of producten. De uitkomst van de voetafdruk is 

wetenschappelijk gezien echter niet betrouwbaar en kan daarom niet ingezet worden voor de onderbouwing van 

mogelijk nieuw beleid. 

 

 

2.4 Multicriteria analyse (MCA) 

 

‘De multicriteria analyse helpt beslissers bij het maken van complexe keuzeproblemen door de verschillende 

gevolgen van de verschillende opties uiteen te rafelen, in verschillende dimensies of criteria, de effecten op die 

dimensies te meten en die vervolgens van een waardering te voorzien.’ (Sijtsma, 2006) 

 

2.4.1 Beknopte uitleg MCA 

 In een MCA worden de gevolgen van een beslissing / ingreep ingedeeld in verschillende criteria die elk een 

bepaald aspect van het probleem weergeven. De criteria worden vervolgens vaak ingedeeld in categorieën zoals een 

economische, een sociale of een ecologische categorie (Dodgson et al., 2004). Vervolgens worden de verschillende 

criteria gewaardeerd en onderling gewogen. De weging kan afhankelijk van de mogelijke oplossingen voor een 

probleem verschillen. Wanneer de nadruk gelegd wordt op economische ontwikkeling zullen de economische criteria 

een hogere weging krijgen. Het eindresultaat is een overzicht met de mogelijkheden, de criteria en de scores van de 

mogelijkheden per criteria (Lebret, Leidelmeijer & Poll, 2005). Om een eindrangorde te bepalen worden alle criteria op 

een gestandaardiseerde manier gemeten en worden de criteria van gewichten voorzien die hun belangrijkheid 

aangeven. Op deze manier wordt een ‘index’ cijfer bepaald. Hoe hoger deze index hoe beter (Dodgson et al., 2004; 

Heijden et al., 2002). 

Eén van de bekendste MCA’s in Nederland zijn de onderzoeken van de Consumentenbond die tot 

bijvoorbeeld de ‘Beste Koop’ leiden, maar MCA heeft vele toepassingsgebieden. Bij de ontwikkeling van een nieuwe 

spoorlijn zou een MCA bijvoorbeeld de landschappelijke impact, het energiegebruik, het aantal reizigers enz. als 

criteria kunnen hanteren (Dodgson et al., 2004; Heijden et al., 2002). In Nederland wordt de MCA-methode relatief 

veel toegepast. Wereldwijd wordt vaker gekozen voor de MKBA-methode. Deze methode heeft veel overeenkomsten 

met de MCA methode, alleen de MKBA methode rekent alle impacts om naar een monetaire eenheid (Lebret et al., 

2005). MCA wordt echter de laatste jaren ook door de Europese Unie en de Verenigde Naties gepropageerd. Zij 

vinden de methode zeer geschikt voor kwalitatieve problemen als milieu, gezondheid en de kwetsbaarheid van 

bevolkingsgroepen (Lebret et al., 2005). 

De kracht van de MCA-methode is het kunnen omgaan met veel ongelijksoortige informatie. Een belangrijke 

leemte in een MCA is het ontbreken van richtlijnen en standaardmethoden die bijvoorbeeld de keuze van criteria en 

de bepaling van gewichten sturen. Er is hierdoor geen sprake van eenduidigheid bij de toepassing van MCA. Wel zijn 

er voor het gebruik van de MCA-methode algemeen geaccepteerde regels. Het proces van toekennen van gewichten 

wordt vaak met belanghebbenden doorlopen. Dit zorgt voor inzicht in de gehanteerde (politieke) afwegingen, 

belangen en argumenten (Lebret et al., 2005). 

 

2.4.2 Geschiedenis en achtergrond MCA 

MCA is een verzamelnaam voor technieken die gebruikt kunnen worden om producten, diensten of 

ontwikkelingen die afhankelijk zijn van meerdere criteria te beoordelen. Het belangrijkste alternatief voor de MCA is 

de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Het belangrijkste verschil tussen de MCA en de MKBA is dat in 
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een MKBA alle (milieu)impacts worden omgerekend naar een monetaire eenheid. In een MCA worden de gevolgen 

van de verschillende alternatieven ingedeeld in verschillende criteria, die elk een bepaald aspect van de gevolgen van 

een product o.i.d. meten, en vervolgens gewaardeerd. Het eindresultaat is een overzicht met de mogelijkheden, de 

criteria en de scores van de mogelijkheden per criterium (Sijtsma, 2006). 

 

Eén van de eerste MCA’s werd meer dan 200 jaar geleden uitgevoerd door de Amerikaanse wetenschapper 

en politicus Benjamin Franklin. Wanneer hij moeilijke beslissingen moest nemen schreef hij alle voor- en nadelen van 

deze beslissingen in een tabel. Vervolgens gaf hij alle voor- en nadelen een bepaald gewicht. Voor- en nadelen met 

een zelfde gewicht streepte hij tegen elkaar weg. Uiteindelijk bleven er een aantal voor- en nadelen over met een 

bepaald gewicht. Deze voor- en nadelen met hun gewichten bepaalden de uitkomst van de beslissing (Sijtsma, 2006). 

 

Nog steeds bestaan de meeste MCA’s uit een tabel, ook wel matrix genoemd. In plaats van voor- en nadelen 

bevatten deze matrices nu de verschillende alternatieven als kolommen, de criteria als rijen en in de cellen staan de 

scores die gebruikt worden voor de evaluatie van een product, een dienst of een (beleids)ontwikkeling. Om een 

eindrangorde te bepalen worden alle criteria op een gestandaardiseerde manier gemeten en worden de criteria van 

gewichten voorzien die hun belangrijkheid aangeven. Op deze manier wordt een ‘index’ cijfer bepaald. Hoe hoger 

deze index hoe beter (Sijtsma, 2006). 

 

 Eén van de bekendste MCA’s in Nederland zijn de onderzoeken van de Consumentenbond die tot 

bijvoorbeeld de ‘Beste Koop’ leiden, maar MCA heeft vele toepassingsgebieden. Bij de ontwikkeling van een nieuwe 

spoorlijn zou een MCA bijvoorbeeld de landschappelijke impact, het energiegebruik, het aantal reizigers enz. als 

criteria kunnen hanteren (Sijtsma, 2006). 

 

2.4.3 Beschrijving MCA 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de meest gebruikte MCA werkwijze is. In bijlage 5 wordt van deze 

werkwijze een voorbeeld gegeven. 

 

Fase 1. Voorselecteren en samenstellen van alternatieven 

In de eerste fase van een MCA is het van belang om duidelijk de doelen van de analyse weer te geven. Deze 

doelen zijn de basis voor de keuze van de verschillende alternatieven die worden meegenomen in de analyse. Als een 

doel van de analyse is om verschillende producten met elkaar te vergelijken dan zullen er andere alternatieven 

meegenomen moeten worden dan als het doel is één product te analyseren op zijn milieu-impacts. Als er gewerkt 

wordt met verschillende alternatieven dan is het van belang goed te beargumenteren waarom bepaalde alternatieven 

wel of niet meegenomen worden. Een goede communicatie met actoren kan ervoor zorgen dat de verschillende 

alternatieven beter in beeld komen (Dodgson et al., 2004; Heijden et al., 2002).  

 

Fase 2. Het formuleren en groeperen van criteria 

De tweede stap in een MCA is het kiezen van criteria voor de analyse van de alternatieven en de ordening 

van deze criteria in groepen. Net zoals het selecteren van alternatieven (§ 6.3.1) zal ook het selecteren van de criteria 

goed onderbouwd moeten worden. De alternatieven en de criteria zijn voor een groot deel bepalend voor de analyse 

en deze stappen zullen daarom goed en overtuigend onderbouwd moeten worden. Criteria hebben zowel een relatie 

tot de effecten die onderzocht gaan worden als tot de doelstellingen op een hoger niveau. Als de criteria niet 

overeenstemmen met het doel dan zal ook de uiteindelijke analyse en de conclusie niet in overeenstemming kunnen 
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zijn met het doel. Als één van de doelen een verbetering van de biodiversiteit is zullen de bijbehorende criteria hier 

dus op aan moeten sluiten (Dodgson et al., 2004; Heijden et al., 2002). 

 

Bij grote aantallen criteria is het verstandig deze onder te verdelen in criteriumgroepen. Vaak vallen deze 

criteriumgroepen samen met de gestelde doelstellingen. Criteriumgroepen zouden bijvoorbeeld ‘Sociaal’, ‘Economie’ 

en ‘Ecologie’ kunnen zijn. Een criteriumgroep moet zoveel mogelijk zijn samengesteld uit gelijksoortige criteria. Ook 

de onderverdeling van de criteria in criteriumgroepen luistert nauw en moet, net als de keuze van alternatieven en 

criteria, goed onderbouwd worden (Dodgson et al., 2004; Heijden et al., 2002). 

 

Bij het selecteren en groeperen van criteria moet voorkomen worden dat er dubbeltellingen optreden. Met 

andere woorden, een bepaald criterium mag niet in meerdere groepen voorkomen en er mag geen overlap zijn 

tussen de criteria. In natte natuurgebieden hangen de problemen van verdroging en verlies van natuur nauw samen. 

Door in een analyse zowel het criterium ‘Verdroging’ als het criterium ‘Verlies aan natuur’ mee te nemen wordt het 

probleem eigenlijk dubbel geteld. Dubbeltellingen kunnen de analyse ongewenst beïnvloeden en de conclusies een 

bepaalde richting op sturen (Dodgson et al., 2004; Heijden et al., 2002). 

 

Fase 3. Bepalen van rangorde van alternatieven 

De eerste stap in het bepalen van de rangorden van de alternatieven is het toekennen van scores / waarden 

aan de criteria. Het toekennen van deze scores / waarden kan zowel kwalitatief als kwantitatief gebeuren. Effecten op 

het landschap zijn bijvoorbeeld moeilijk te kwalificeren en worden om die reden veelal kwantitatief uitgedrukt, 

economische criteria zijn daarentegen vaak wel goed in getallen uit te drukken. De keuze van de scores per criterium 

moet goed onderbouwd worden, zeker wanneer deze scores kwantitatieve scores zijn (Heijden et al., 2002). 

 

Zodra elk criterium voorzien is van een score / waarde zal blijken dat deze scores / waarden van 

ongelijksoortige grootheden zijn. Er zal dus een tussenstap gemaakt moeten worden om deze scores / waarden om te 

rekenen naar een gelijksoortige grootheid. Er zijn hiervoor een aantal wetenschappelijke methoden. Bijvoorbeeld het 

‘Analytisch Hiërarchisch Proces’ (AHP) een methode die met paarsgewijze vergelijkingen en eigenvectors werkt. Echter 

in veel gevallen worden deze wetenschappelijke methoden niet gebruikt, maar wordt gebruik gemaakt van de 

standaardisatiemethode. Er zijn twee manieren van standaardiseren, globaal standaardiseren en lokaal 

standaardiseren. De meest gebruikte methode is het globaal standaardiseren (Heijden et al., 2002). 

Bij globaal standaardiseren worden alle scores / waarden omgerekend naar een bepaalde schaal. 

Bijvoorbeeld een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is. Door voor elk criterium te bepalen 

wat de laagst en de hoogst mogelijke werkelijke score is kan, uitgaande van een lineair verband, uitgerekend worden 

wat de score op de 1 tot 5 schaal is. Door dit voor alle criteria te doen kan een vergelijking gemaakt worden tussen 

de criteria. Deze vorm van standaardiseren vereist een duidelijke motivering van de keuze van de hoogst en laagst 

mogelijke werkelijke score. Deze keuze bepaalt immers de waarde op de 1 tot 5 schaal die een criterium ontvangt 

(Heijden et al., 2002). 

Bij lokaal standaardiseren worden de gestandaardiseerde scores van de alternatieven bepaald door de 

werkelijke scores / waarden van de alternatieven op een criterium. Eén manier van lokaal standaardiseren is 

bijvoorbeeld door alle scores / waarden te delen door de hoogste score op een bepaald criterium. Voor elk criterium 

ontstaat op die manier een schaal van 0 tot 1. Een nadeel van lokaal standaardiseren is dat deze methode niet laat 

zien of een score absoluut goed of slecht is, maar alleen of de score van een alternatief goed of slecht is ten opzichte 

van een ander alternatief (Heijden et al., 2002). 
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Als al de criteria zijn omgerekend naar een gelijksoortige grootheid kan worden overgegaan tot het 

toekennen van gewichten aan de criteria. Deze gewichten geven aan welk belang de beslisser hecht aan de 

verschillende criteria voor de doelstellingen van de analyse. Deze criteria zijn dus subjectief en beslisser afhankelijk. De 

gewichten worden meestal gegeven op een schaal van 0 tot 1 waarbij de gewichten per criteriumgroep opgeteld 1 

zijn. 

Zodra alle criteria voorzien zijn van een gewicht kan worden overgegaan tot rangschikken van de 

alternatieven. Hiervoor worden de scores per criterium vermenigvuldigd met het toegekende gewicht en vervolgens 

worden deze uitkomsten per criteriumgroep bij elkaar opgeteld. De uitkomst zal per criteriumgroep een waarde zijn 

op de gekozen standaardisatieschaal. 

Om de uiteindelijke score van de alternatieven te kunnen bepalen moet een tweede weging worden 

toegepast, namelijk een weging van de criteriumgroepen. Een onderzoeker kan sociale criteria bijvoorbeeld twee 

maal zo belangrijk vinden als economische criteria. Ook deze gewichten zijn subjectief en afhankelijk van de keuzes 

van de onderzoeker. De uiteindelijke score wordt bepaald door een gemiddelde te nemen van de gewogen 

criteriumgroepen. De uiteindelijke uitkomst voor de alternatieven zal een waarde zijn op de gekozen 

standaardisatieschaal (Heijden et al., 2002). 

 

Fase 4. Gevoeligheidsanalyse 

Een vast onderdeel van iedere MCA is het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse. Het doel van deze analyse 

is het uitzoeken hoe robuust de rangorde van de alternatieven is. Een gevoeligheidsanalyse geeft aan hoe afhankelijk 

de rangorde is van de keuzes van de onderzoeker per criterium. Een hoge gevoeligheid voor een bepaald criterium 

kan een reden zijn om de keuzes gemaakt voor dit criterium beter te onderbouwen. De gevoeligheid van een bepaald 

criterium voor veranderingen kan op twee manieren bepaald worden. In de eerste plaats kan de gestandaardiseerde 

waarde van een criterium veranderd worden om te zien wat het effect is op het uiteindelijke resultaat. Door deze 

verandering voor elk criterium op dezelfde manier toe te passen kan bepaald worden welk criterium het gevoeligst is 

voor veranderingen (Dodgson et al., 2004).  

De andere manier is het aanpassen van de gewichten van elk criterium. Gewichten worden vastgesteld en 

niet gemeten. Door de gevoeligheid van de gewichten per criterium te bepalen kan gezien worden wat de invloed 

van de keuzes van de onderzoeker op de uiteindelijke score is (Dodgson et al., 2004). 

 

Andere onzekerheden in de analyse hebben betrekking op de probleemdefinitie en de meetonzekerheid. 

Onzekerheid bij de probleemdefinitie heeft betrekking op het beoordelingskader, de gekozen alternatieven en de 

gekozen criteria. Er is geen methode beschikbaar om deze onzekerheid te analyseren. Door overleg met actoren over 

alternatieven en criteria kan deze onzekerheid wel verminderd worden (Dodgson et al., 2004). 

De meetonzekerheid is de onzekerheid over de waarden / scores die zijn toegekend aan de verschillende 

criteria. In veel gevallen is het mogelijk voor deze waarden een betrouwbaarheidsinterval te specificeren. Een 

bepaalde verandering kan bijvoorbeeld een betrouwbaarheid hebben van plus of min 10 procent. Er zijn een aantal 

analyse methoden om de betrouwbaarheid van álle criteria te verwerken tot een betrouwbaarheid van de gevonden 

rangschikking (Dodgson et al., 2004). 

 

2.4.4 Evaluatie MCA: sterke en zwakke punten 

MCA’s geeft, door zijn gestructureerde aanpak, een duidelijk inzicht in de alternatieven die er zijn voor een 

bepaald probleem of product. Door deze gestructureerde aanpak is het ook mogelijke grote aantallen alternatieven, 

waar grote hoeveelheden informatie een rol spelen, tegen elkaar af te wegen (Boerboom, 2005). De gestructureerde 
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aanpak dwingt de opsteller ook om alle keuzestappen die gemaakt moeten worden helder te onderbouwen, zowel 

de feitelijke als de subjectieve informatie moet verantwoord worden (Heijden et al., 2002). 

De doelen en inzichten van beslissers en belangengroepen worden op een overzichtelijke manier tegen 

elkaar afgezet (Boerboom, 2005). Daarnaast kan door een MCA een beter inzicht verkregen worden in de invloed van 

waardeoordelen van de betrokkenen op de rangorde van de alternatieven (Heijden et al., 2002). 

De waardering van de alternatieven in een MCA wordt vaak gedaan met de hulp van verschillende 

stakeholders. De belangen van deze stakeholders worden op deze manier beter gewaarborgd dan wanneer een 

onderzoeker alleen alle beslissingen neemt. Een ander voordeel van de hulp van de stakeholders bij de waardering 

van de alternatieven is dat de stakeholders zich goed moeten verdiepen in het probleem. Hierdoor leren alle 

stakeholders het probleem beter begrijpen en krijgen ze meer begrip van de standpunten van andere stakeholders 

(Lahdelma, Salminen & Hokkanen, 2000). 

 

Om tot een uiteindelijke rangorde van alternatieven te komen geeft MCA gewichten aan criteria. Het geven 

van gewichten aan lage orde criteria, bijvoorbeeld de schadelijkheid van verschillende stoffen, is niet zo moeilijk. Het 

geven van gewichten aan hogere orde criteria / criteriagroepen is echter niet eenvoudig. Een afweging tussen milieu 

impacts en sociale impacts is bijvoorbeeld voor veel betrokkenen moeilijk te maken (Sijtsma, 2006). 

 

Een sterk punt van multicriteria analyses is de grote flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt er echter ook voor dat 

er vaak (te) veel criteria worden opgenomen in de analyse. Veel van deze punten krijgen een gering gewicht, maar 

veel punten met een gering gewicht kunnen een substantiële invloed op de einduitslag hebben. Dit komt de 

helderheid en de betrouwbaarheid van een MCA niet ten goede (Sijtsma, 2006). 

 

Er bestaan veel methoden voor het standaardiseren, wegen en aggregeren van criteria in een MCA. Het 

gevaar bij een technische methode als MCA is dat de methode te technocratisch gebruikt wordt. De essentie van 

vergelijkingsmethoden is dat zij beslissingen moeten ondersteunen en niet de beslissingen nemen (Boerboom, 2005). 

Een ander nadeel van het technische karakter van MCA’s is dat ze voor niet deskundigen moeilijk begrijpbaar kunnen 

zijn (Heijden et al., 2002). 

 

Het toekennen van gewichten aan criteria is een punt van discussie aangezien hier geen gestandaardiseerde 

methodes voor beschikbaar zijn. Een goede argumentatie van de gekozen gewichten voor de criteria is daarom 

essentieel (Heijden et al., 2002).  

Een ander nadeel van het toekennen van gewichten aan de criteria is dat, door een dergelijke dimensieloze 

eenheid, het gevoel met de werkelijkheid verloren kan gaan. Een MCA laat door het toekennen van deze gewichten 

alleen zien of een alternatief beter of slechter is als een ander alternatief. Er wordt geen informatie gegeven over de 

aanvaardbaarheid van de werkelijke nadelige effecten van een alternatief (Heijden et al., 2002) of dat een alternatief 

meer positieve of negatieve effecten op het welzijn van de samenleving heeft. Een MKBA maakt dit soort effecten 

wel expliciet (Dodgson et al., 2004). 

Eén van de sterke punten van een MCA is de hulp bij de waardering van de verschillende alternatieven door 

stakeholders. Tegelijkertijd is dit ook een zwak punt van een MCA. In veel gevallen zullen alleen actieve voor- en 

tegenstanders van een product of project meewerken aan de waardering van de alternatieven. De mening van deze 

groepen verschilt vaak beduidend van de mening van minder actieven die echter wel het grootste deel (plusminus 

70%) van samenleving vormen. De mening van de betrokken stakeholders mag daarom nooit de enige basis voor de 

waardering van alternatieven zijn (Lahdelma et al., 2000).  
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2.4.5 Conclusie 

MCA is een zeer geschikte methode om veel ongelijksoortige informatie te kunnen verwerken. Hierdoor 

kunnen bijna alle mogelijke criteria worden meegenomen in de vergelijking. Een LCA richt zicht bijvoorbeeld alleen op 

milieu-impacts, een MCA kan ook sociale of economische impacts meenemen in de vergelijking. De methoden kan 

beleidsmakers hierdoor helpen om een weloverwogen en duidelijke keuze te maken tussen verschillende 

alternatieven.  

 

Een nadeel van deze methode is dat deze sterk afhankelijk is van de keuze van de onderzoeker. De 

gewichten van de criteria en de criteriumgroepen zijn niet objectief vast te stellen. Dit nadeel kan enigszins 

ondervangen worden door een gevoeligheidsanalyse voor de gewichten uit te voeren. 

 

 

2.5  Vergelijking van de vergelijkingsmethoden 

 

In deze paragraaf is een vergelijking te vinden van de vergelijkingsmethoden die beschreven zijn in dit 

hoofdstuk van het rapport. De sterke en zwakke punten van de behandelde methoden kunnen worden verdeeld over 

tien verschillende onderwerpen. Per onderwerp wordt voor elke vergelijkingsmethode kort aangegeven wat de 

kenmerken zijn voor dat betreffende onderwerp.  

 

Gebruik en toepasbaarheid 

• LCA 

Kan zowel op projectbasis als op een continue basis worden gebruikt. Daarnaast wordt deze methode veel 

gebruikt om de impact van nieuw te ontwikkelen producten te vergelijken en wordt de methode gebruikt 

voor de vergelijking van bestaande producten. De methode heeft een sterke natuurwetenschappelijke basis. 

• Ecologische voetafdruk 

De ecologische voetafdruk wordt vaak gebruikt als ‘speelse’ aanleiding voor een zelfonderzoek. Burgers 

kunnen bijvoorbeeld op internet hun eigen voetafdruk berekenen en deze vergelijken met anderen. 

Daarnaast wordt de voetafdruk steeds meer gebruikt om de milieu-impact van bedrijven, producten en 

diensten te berekenen. 

• MCA 

Een MCA geeft, door zijn gestructureerde aanpak, een duidelijk inzicht in de alternatieven die er zijn voor 

een bepaald probleem of product. Hierdoor is het ook mogelijke grote aantallen alternatieven en data tegen 

elkaar af te wegen.  

• Conclusie 

Elke methode heeft eigen voor en nadelen. Voetafdruk kan eenvoudig door leken gebruikt worden. Andere 

methoden moeilijker. MCA kan met meer verschillende beoordelingscriteria overweg. 
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Plaats in besluitvormingsproces rondom producten 

• LCA 

LCA’s kunnen zeer goed gebruikt worden om besluitvormingsprocessen te ondersteunen, maar kunnen 

proces nooit vervangen. Plaats in het proces is vooral vooraf. 

• Ecologische voetafdruk 

De voetafdruk is door zijn sterke vereenvoudiging van de gegevens minder geschikt om te gebruiken in het 

besluitvormingsproces. Als deze methode toch gebruikt wordt in het besluitvormingsproces geldt hetzelfde 

als voor LCA’s. 

• MCA 

De gestructureerde aanpak van een MCA dwingt de opsteller om alle keuzestappen die gemaakt moeten 

worden helder te onderbouwen, zowel de feitelijke als de subjectieve informatie moet verantwoord worden. 

Dit kan de helderheid van een besluitvormingsproces ten goede komen. 

Ook een MCA mag alleen gebruikt kunnen worden om een besluitvormingsproces te ondersteunen. De 

resultaten kunnen echter verwerkt worden in verschillende scenario’s. Daardoor kan deze methode breder 

worden ingezet in het besluitvormingsproces dan de andere twee methoden. 

• Conclusie 

LCA en voetafdruk vooral ondersteunend voor besluitvorming. MCA kan door gestructureerde aanpak en 

scenario’s ook sturend zijn voor besluitvorming. 

 

Datakwaliteit 

• LCA 

In LCA’s wordt vaak gewerkt met databases met milieu-impacts voor verschillende processen / grondstoffen. 

Gegevens uit databases zijn niet altijd vergelijkbaar, zijn verouderd of zijn soms niet kloppend. 

• Ecologische voetafdruk 

De ecologische voetafdruk legt geen relatie tussen de milieukwaliteit en de productiviteit en het 

(multifunctioneel) gebruik van grond. Herberekeningen laten zien dat de productiviteit van grond van belang 

is voor de uitslag van de voetafdrukberekeningen 

• MCA 

Een MCA kan veel verschillende soorten data gebruiken. Per dataset zal bekeken moeten worden wat de 

kwaliteit is. 

• Conclusie 

Voor alle methoden geldt dat er achteraf een analyse uitgevoerd moet worden naar de kwaliteit en de 

onzekerheden. Bij alle methoden is deze onzekerheid afhankelijk van de gebruikte databases en de overige 

gebruikte data. 

 

Berekening 

• LCA 

Economische- en milieuprocessen worden in een LCA vaak beschouwd als lineair. Elke gram emissie van een 

bepaalde stof telt even zwaar. Bij een regionale benadering geeft een niet-lineaire berekening en het 

meenemen van achtergrond concentraties een realistischer beeld. 

Berekende milieueffecten zijn potentiële milieueffecten; wat berekend wordt treed lang niet altijd 

daadwerkelijk op. Sommige producten (uit ontwikkelingslanden) kunnen hierdoor onterecht een slecht 

milieuprofiel krijgen. 
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• Ecologische voetafdruk 

Als de voetafdruk gecorrigeerd wordt voor de ruimte die nodig is om andere soorten milieuvervuiling te 

absorberen of voor de mogelijke ‘overlap’ tussen feitelijk en fictief ruimtebeslag, wordt de berekening 

ingewikkelder. Dit lijkt niet te sporen met de primaire bedoeling van de schrijvers, namelijk het afgeven van 

een ecologische boodschap. De exacte berekening van het menselijke ruimtebeslag is voor hen van secundair 

belang. 

De ecologische voetafdruk telt twee ongelijknamige grootheden op; direct en indirect ruimtebeslag. 

• MCA 

Een sterk punt van multicriteria analyses is de grote flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt er echter ook voor dat 

er vaak te veel criteria worden opgenomen in de analyse. Veel van deze punten krijgen een gering gewicht, 

maar veel punten met een gering gewicht kunnen een substantiële invloed op de einduitslag hebben. 

• Conclusie 

De berekening voor een LCA en een MCA zijn ingewikkelder dan de berekening voor een voetafdruk.  

 

Normatief / aannames 

• LCA  

Elke LCA bevat (technische) aannames. Bij het vaststellen van de systeemgrenzen worden bijvoorbeeld 

aannames gemaakt over de verwaarloosbaarheid van bepaalde stoffen / processen. 

De weging die in LCA’s toegepast kan worden om alle impacts om te rekenen tot één waarde is normatief. 

Er zijn geen objectieve methoden om de wegingsfactoren vast te stellen. 

• Ecologische voetafdruk 

Er worden in de voetafdruk veel betwistbare keuzes gemaakt. 

De vergelijking van landen leidt tot een negatieve beoordeling van dichtbevolkte landen en een positieve 

beoordeling van dunbevolkte landen. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de milieuvoordelen van 

bevolkingsconcentratie.  

De vergelijking van individuele of collectieve levensstijlen vergt een oordeel over de rechtvaardigheid van de 

ongelijke verdeling van hulpbronnen over de wereld. 

• MCA 

Om tot een uiteindelijke rangorde van alternatieven te komen worden in een MCA gewichten aan de 

gekozen criteria gegeven. Het toekennen van gewichten aan criteria is een punt van discussie aangezien hier 

geen gestandaardiseerde methodes voor beschikbaar zijn. Maar door de gestructureerde aanpak van een 

MCA worden de doelen en inzichten van beslissers en belangengroepen op een overzichtelijke manier tegen 

elkaar afgezet. Hierdoor kan een MCA inzicht geven in de invloed van waardeoordelen op de rangorde van 

de alternatieven. 

• Conclusie 

Alle methoden zijn in meer of mindere mate normatief en bevatten aannames. Bij een MCA komt dit het 

meest voor (dit is echter inherent aan de MCA methode), maar tegelijkertijd zijn de aannames en waarde-

oordelen bij een MCA ook het meest zichtbaar voor derden.  

 

Simplificatie van berekeningen en resultaten 

• LCA 

LCA geeft een zeer brede analyse, deze brede analyse kan alleen bereikt worden door aspecten te 

simplificeren. 
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• Ecologische voetafdruk 

De voetafdruk is samengevoegd tot een eendimensionale maat, en omvat niet alle milieuaspecten. 

Er bestaat nog steeds een onzekerheid over hoe de koolstofcyclus precies werkt. Als alle bronnen en 

afvoeren bij elkaar opgeteld worden, zou de concentratie van CO2 in de atmosfeer sneller moeten toenemen 

dan daadwerkelijk het geval is. De veronderstelling dat alle uitstoot van CO2 gecompenseerd moet worden 

door een evenredige hoeveelheid bos is te eenvoudig. 

• MCA 

Een nadeel van het toekennen van gewichten aan de criteria is dat, door een dergelijke dimensieloze 

eenheid, het gevoel met de werkelijkheid verloren kan gaan. Een MCA laat alleen zien of een alternatief 

beter of slechter is als een ander alternatief. 

• Conclusie 

De meest gesimplificeerde methode is de ecologische voetafdruk.  

 

Ruimte en tijd 

• LCA 

In een LCA kunnen lokale effecten en tijd niet goed meegenomen worden. 

• Ecologische voetafdruk 

In een voetafdruk worden plaatselijke gegevens gebruikt om op die manier landen / plaatsen enz. te kunnen 

vergelijken. Tijd kan in een voetafdruk niet goed meegenomen worden. 

• MCA 

Een MCA kan met zeer veel criteria overweg. Of ruimte en tijd worden meegenomen is dus afhankelijk van 

de gekozen criteria. 

• Conclusie 

Een MCA kan het beste overweg met de criteria ruimte en tijd. 

 

Sociale en maatschappelijke aspecten 

• LCA 

LCA richt zich uitsluitend op de milieuaspecten van producten en zegt niets over hun economische, sociale of 

andere kenmerken. 

• Ecologische voetafdruk 

Sociale en maatschappelijke aspecten worden niet meegenomen in een voetafdruk. Bij de berekening van de 

voetafdruk van landen laat deze methode wel zien dat westerse landen een veel grotere voetafdruk hebben 

dan derde wereld landen. 

• MCA 

Een MCA kan met zeer veel criteria overweg. Of sociale en maatschappelijke aspecten worden meegenomen 

is dus afhankelijk van de gekozen criteria. 

• Conclusie 

Een MCA kan het beste overweg met sociale en maatschappelijke aspecten. 
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Standaard 

• LCA 

De belangrijkste manier om de nadelen van LCA te ondervangen is door te werken volgens de ISO-methode. 

Deze methode is goed ontwikkeld en heeft een sterke onderbouwing. 

• Ecologische voetafdruk 

Het Global footprint network verzorgt de standaardisatie voor ecologische voetafdrukken. Deze 

standaardisatie is nog relatief nieuw en onbekend. 

• MCA 

Er is geen standaard beschikbaar voor MCA. 

• Conclusie 

Voor zowel de LCA als de ecologische voetafdruk is er een standaard beschikbaar. De standaard voor LCA is 

beter ontwikkeld dan de standaard voor ecologische voetafdrukken. 

 

Zeggingskracht en begrijpelijkheid 

• LCA 

De zeggingskracht / begrijpelijkheid van LCA’s is afhankelijk van de impactberekening die gekozen wordt. 

Als alle impacts worden omgerekend naar één getal dan zal deze uitkomst begrijpelijker zijn dan wanneer dit 

niet gebeurd. 

• Ecologische voetafdruk 

Zijn eenvoud en zeggingskracht (begrijpelijke eindscore in één getal) maken dat de ecologische voetafdruk 

als indicator in diverse kringen nogal wat weerklank heeft gevonden. 

• MCA 

Een MCA is een vrij gecompliceerde methode, maar de resultaten worden vaak in één getal weergegeven. 

De zeggingskracht / begrijpelijkheid van een MCA is daardoor meestal vrij hoog. 

• Conclusie 

De zeggingskracht en begrijpelijkheid van de methoden is afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking. Als een 

LCA of MCA niet wordt weergegeven in één getal dan zal begrijpelijkheid van deze methoden lager zijn dan 

van de voetafdruk.  

 

Uit deze vergelijking van de vergelijkingsmethoden kan geconcludeerd worden dat elke methode zijn eigen 

sterke en zwakke punten heeft. Er is geen methode die op alle punten beter scoort dan de andere methoden. Voor 

elk onderzoek zal dus opnieuw de afweging gemaakt moeten worden welke methode het beste bij dat type 

onderzoek past.  

 

 

2.6 Problemen met vergelijken 

 

Alle vergelijkingsmethoden die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn hebben het voordeel dat ze een grote 

hoeveelheid informatie kunnen reduceren tot een overzichtelijke rangschikking van verschillende alternatieven. 

Nadeel van deze reducering van informatie is dat er allerlei (subjectieve) keuzes en afwegingen gemaakt moeten 

worden. De uiteindelijke rangschikking is daarom nooit representatief voor álle beschikbare informatie. Er is een kans 

dat een andere onderzoeker andere keuzes zou maken met mogelijk een andere uitkomst (Heijden et al., 2002). 

Finnveden (2000) stelt daarom dat het bijna onmogelijk is om een goede, wetenschappelijke vergelijking te maken 
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tussen producten en / of diensten. Hij geeft daarvoor drie soorten argumenten die in de volgende subparagrafen 

verder onderzocht zullen worden: 

• Niet alle relevante milieu-impacts zijn meegenomen in de vergelijking. 

• Er zijn onzekerheden in data, methode en in het onderzochte product / systeem. 

• De weging die vaak wordt toegepast is subjectief. 

 

2.6.1 Niet alle relevante milieu-impacts zijn meegenomen in de vergelijking 

Wanneer een vergelijking tussen producten wordt uitgevoerd is het van belang om alle relevante informatie 

en impacts mee te nemen in de vergelijking. Er zijn verschillende controlelijstjes ontwikkeld waarmee een onderzoeker 

dit kan controleren. Ondanks deze controlelijstjes worden, volgens Finnveden, nog steeds niet alle relevante 

impactcategorieën meegenomen in de vergelijking. Daarnaast is er voor verschillende categorieën een tekort aan 

data. Met het verbeteren en uitbreiden van databases kan een deel van het probleem van datatekort opgelost 

worden. Dit probleem kan optreden bij alle methoden die in dit hoofdstuk van het rapport beschreven zijn 

(Finnveden, 2000). 

 

2.6.2 Onzekerheden in data, methode en onderzochte product / systeem 

Voor alle beschreven vergelijkingsmethoden zijn inputgegevens nodig. Vaak komen deze gegevens uit 

databases of wetenschappelijke literatuur. Deze gegevens worden bijna nooit door de opstellers van een milieu-

product-vergelijking zelf bepaald. De kwaliteit van de inputgegevens is daarom vaak niet beïnvloedbaar; een 

onderzoeker is afhankelijk van datgene wat beschikbaar is. Als er alleen gegevens van een lage kwaliteit beschikbaar 

zijn zal dit de analyse verzwakken (Finnveden, 2000). 

Een tweede probleem in dit argument is de veelheid aan methoden die gebruikt kunnen worden bínnen een 

vergelijkingsmethode. Zo zijn er voor MCA’s allerlei methoden om de gevonden data te standaardiseren. Dit kan 

bijvoorbeeld met het ‘Analytisch Hiërarchisch Proces’, maar ook door globaal of lokaal te standaardiseren (zie § 

2.4.3.). Ook voor LCA’s zijn er veel verschillende methoden om de uiteindelijke impacts te berekenen. Al deze 

berekeningsmethoden voor de verschillende vergelijkingsmethoden zullen een iets andere uitkomst geven. De 

uitkomst van een onderzoek kan dus voor een deel afhankelijk zijn van de methode die een onderzoeker kiest 

(Finnveden, 2000). 

Het derde probleem binnen dit argument is de onzekerheid in het onderzochte product of systeem. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat de milieu-impact van een product of systeem afhankelijk is van omringende 

systemen. Als een vergelijking gemaakt wordt tussen het verbranden van papier of het recyclen van papier zal het 

recyclen de voorkeur hebben. Het verbranden van papier kan echter ook elektriciteit opwekken. Als het papier niet 

verbrand wordt zal er voor de opwekking van de elektriciteit een andere brandstof gebruikt moeten worden. Dit zal 

dus in de vergelijking tussen het verbranden van papier en het recyclen van papier meegenomen moeten worden. Zo 

zijn er nog vele andere randprocessen die van invloed zijn op de uiteindelijke milieu-impact van een systeem of 

product. Bovendien veranderen veel van deze processen door de tijd heen. Het is daarom moeilijk om voorspellingen 

te doen over de milieu-impact van producten of diensten (Finnveden, 2000). 

  

2.6.3 Toepassen van weging 

In veel vergelijkingsmethoden wordt een weging toegepast. In een MCA is weging een belangrijk onderdeel 

van de methode, maar ook in veel LCA impactberekeningsmethoden worden wegingen toegepast. Weging is per 

definitie subjectief en afhankelijk van waarde oordelen van de onderzoekers. Dit probleem kan gedeeltelijk 

ondervangen worden door de weging uit te laten voeren door een panel van een groot aantal personen. Zelfs als 

voor deze methode gekozen wordt kan de uiteindelijke weging niet gegeneraliseerd worden. Het oordeel van het 
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panel staat niet gelijk aan het oordeel van de maatschappij over bepaalde onderwerpen. Er is geen consensus in de 

maatschappij of de economie bijvoorbeeld belangrijker is dan het milieu. Het toekennen van een gewicht aan een 

bepaald aspect van de berekening zal dus nooit de gehele samenleving tevreden stellen. Zodra er gewichten worden 

gebruikt in een berekening zullen er groepen zijn die deze gewichten niet acceptabel vinden en de uitkomsten van de 

berekening daarom ook niet accepteren (Finnveden, 2000).  

 

 

2.7 Deelconclusies 

 

Vanuit de samenleving is er behoefte aan een vergelijking van producten op het gebied van milieu-impacts. 

Het milieubewustzijn van de samenleving is de laatste jaren groter dan ooit tevoren en veel mensen willen daarom in 

deze keuze van producten de impact op het milieu laten meewegen. Er zijn verschillende wetenschappelijke 

methoden die hierin kunnen voorzien. In dit rapport zijn een aantal veel gebruikte methoden besproken; LCA, 

Ecologische Voetafdruk en MCA. Daarnaast zijn er een aantal van LCA afgeleidde methoden die regelmatig gebruikt 

worden besproken. 

 

Niet alle methoden zijn even wetenschappelijk. LCA is een zeer gedegen methode met een sterke 

kwantitatieve basis. Van de onderzochte methoden is de LCA de meest ontwikkelde en de meest gebruikte methode. 

Er zijn duidelijke richtlijnen beschikbaar voor de LCA-methode die de gedegenheid van een LCA-onderzoek kunnen 

waarborgen. Een nadeel van LCA is dat deze methode voor consumenten moeilijker begrijpbaar is. Een officiële 

genormeerde LCA mag de uiteindelijke resultaten niet verwerken tot één getal. Voor de begrijpelijkheid zou dit echter 

beter zijn. 

Methoden die de resultaten wel verwerken tot één getal zijn de ecokosten en eco-indicator. Deze methoden 

zijn afgeleid van de LCA methoden en hebben dus dezelfde kwantitatieve basis, tot het moment dat de weging 

wordt toegepast. Deze weging is nodig om tot één uiteindelijke score te komen, maar zorgt er wel voor dat de 

wetenschappelijke correctheid van de methode ondermijnd wordt. 

De Ecologische Voetafdruk is een methode die ook alle gekozen impacts omrekent naar één uiteindelijke 

score, te weten areaal vruchtbare grond en water. Ook aan deze indicator kleven een groot aantal wetenschappelijke 

bezwaren. Echter de uitvinders van deze methode hebben deze methode ook nooit bedoeld als een 

‘wetenschappelijk correcte’ methode, maar als een methode om mensen te wijzen op de ongelijkheid in het gebruik 

van grondstoffen tussen eerste en derde wereld landen (Wackernagel & Rees, 1996). De methode is bedoeld als een 

globale indicator en niet als een wetenschappelijke indicator ter onderbouwing van beleid. De laatste jaren is de 

Ecologische Voetafdruk echter verbeterd (o.a. door het opzetten van een richtlijnen systeem) en wordt de voetafdruk 

steeds meer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze ooit bedoeld was. 

De Multicriteria Analyse is een analytische methode op een hoger niveau dan de andere behandelde 

methoden. Een MCA kan zeer veel ongelijksoortige informatie verwerken tot één uiteindelijke score. Een MCA zou 

bijvoorbeeld informatie uit een LCA-berekening en een Voetafdrukberekening voor verschillende alternatieven samen 

kunnen voegen voor een uiteindelijke rangorde van deze alternatieven. Het gevaar hiervan is dat er dubbeltellingen 

kunnen optreden. De resultaten van een MCA worden vaak weergegeven op een schaal van bijvoorbeeld 1 tot 5. 

Ook dit is voor consumenten duidelijk en begrijpelijk. Een nadeel van de MCA-methode is dat deze sterk afhankelijk is 

van subjectieve wegingen. 
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Een overeenkomst tussen de verschillende methoden is dat ze allen op min of meer dezelfde manier zijn 

opgebouwd. De eerste stap is altijd het onderzoeken van de levenscyclus en de daarbijbehorende informatie en 

gegevens. De tweede stap is het verwerken van deze informatie op de manier behorende bij de desbetreffende 

methode. 

 

Ondanks dat er overeenkomsten tussen de methoden zijn kan uit de analyse van de methoden 

geconcludeerd worden dat de methoden op hun maatschappelijke bruikbaarheid en begrijpelijkheid uiteenlopen. Er is 

een discrepantie tussen de mate van kwantiteit van een vergelijkingsmethode en de bruikbaarheid van een methode 

voor consumentenvoorlichting. Methoden met een hoge mate van kwantiteit (bijvoorbeeld LCA) zijn vaak minder 

bruikbaar voor consumentenvoorlichting dan methoden die meer kwalitatief zijn en vice versa. In figuur 2.4 is deze 

relatie tussen de mate van kwantiteit en de begrijpelijkheid voor consumenten grafisch weergegeven. 

Dit verschil tussen begrijpelijkheid en mate van kwantiteit is ook terug te vinden in de paragraaf over de 

vergelijking van de vergelijkingsmethoden. Uit deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat elke methode zijn eigen 

sterke en zwakke punten heeft. De voetafdruk en de MCA scoren beter op het punt ‘Begrijpelijkheid’ terwijl voor een 

LCA een veel betere standaard beschikbaar is. Voor elk onderzoek zal dus opnieuw de afweging gemaakt moeten 

worden welke methode het beste bij dat type onderzoek past.  
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Figuur 2.4: Begrijpelijkheid van een methode voor consumenten uitgezet tegen de mate van kwantiteit (naar Product-en-milieu 

(2007)) 

 

 

Naast specifieke, vergelijkingsmethode afhankelijke, kritiekpunten zijn er ook een aantal algemene 

problemen en kritiekpunten rondom vergelijkingsmethoden. Deze problemen zijn beschreven in paragraaf zes van dit 

hoofdstuk. Het is belangrijk deze punten in het achterhoofd te houden als er een vergelijking tussen producten wordt 

uitgevoerd. De vergelijking kent zijn beperkingen en is slechts een zwakke weergave van de werkelijkheid. Men moet 

ervoor uitkijken dat er een te grote waarde wordt toegekend aan één vergelijking. Een advies zal altijd gebaseerd 

moeten zijn op meerdere onderzoeken of vergelijkingen. 

 

 Concluderend kan gezegd worden dat de vergelijkingsmethoden die in dit hoofdstuk van het rapport 

beschreven zijn allemaal hun sterke en zwakke punten hebben. Elke methode is in bepaalde situaties te prefereren 
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Eco-indicator 



Kennispunt Bètawetenschappen 

 46 

boven de andere methoden. De ideale, of de beste vergelijkingsmethode bestaat niet en elke vergelijking is slechts 

een zwakke weergave van de werkelijkheid. De uiteindelijke keuze voor een bepaalde vergelijkingsmethode is 

afhankelijk van het probleem en van de situatie. 

 

 

 

 



Appels en peren 

47 

Hoofdstuk 3 

 

 

 

 

Ontwikkeling van het model 
 

 

 

 

Zoals beschreven in de inleiding van dit rapport worden de opstellers van maatschappelijke milieu-product-

vergelijkingen vaak geconfronteerd met, al dan niet terechte, kritiek op hun eindrapport. Eén van de doelen van dit 

onderzoek is het ontwikkelen van een model waarmee deze discussie gestructureerd kan worden. In dit hoofdstuk zal 

worden uitgelegd hoe het uiteindelijke model tot stand is gekomen. 

 

 

3.1 Werkwijze voor de ontwikkeling van het model 

 

3.1.1 Theoretische achtergrond 

In het eerste deel van dit rapport zijn verschillende veel gebruikte methoden beschreven. De werkwijze van 

deze methoden is beschreven evenals de sterke en zwakke punten. Een overeenkomst tussen deze methoden is dat 

deze ingedeeld kunnen worden in twee fasen: inventarisatiefase en een impactberekening-fase.  

 
In de inventarisatiefase van een milieu-product-vergelijking worden alle relevante gegevens verzameld die 

nodig zijn om de vergelijking op een goede manier uit te voeren. Enerzijds gaat het hierbij om getallen en inputs en 

outputs van een productsysteem, anderzijds om keuzes aangaande de systeemgrenzen. Er wordt dus niet alleen data 

verzameld, maar ook beargumenteerd waarom bepaalde data wel of niet wordt meegenomen in de vergelijking. 

Zoals de naam van de impactberekening-fase al aan geeft wordt in deze fase de impacts van een product op 

het milieu of de samenleving berekend. Voor deze berekening zijn in de eerste plaats de gegevens uit de 

inventarisatiefase nodig. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens nodig zijn. Zoals standaardwaarden (bijvoorbeeld 

de energie-inhoud van 1 ton steenkool) en wegingsfactoren. Wegingsfactoren zijn van belang als bepaalde impacts 

zwaarder moeten wegen in het eindoordeel van anderen, een goede argumentatie is hiervoor natuurlijk van belang. 

Het soort impacts waar de impactberekening uiteindelijk in wordt uitgedrukt bepalen de rekenmethode die gebruikt 

moet worden. Bij een voetafdruk worden bijvoorbeeld alle impacts omgerekend naar hectaren, bij een MCA zijn in 

principe alle denkbare impactcategorieën mogelijk. 

 

Figuur 3.1 geeft de inventarisatiefase en de impactberekening-fase grafisch weer. Voor alle producten in de 

vergelijking zullen deze fasen doorlopen moeten worden om uiteindelijk een vergelijking tussen de producten te 

kunnen maken. In deze figuur kan gezien worden dat er een aantal punten zijn waar de discussie over de 

inventarisatiefase en de impactberekening-fase kunnen gaan. In de inventarisatiefase is dit discussie over de 

systeemgrenzen (S) en de gebruikte data (D1). In de impactberekening-fase kan de discussie over de weging (W), over 

de data (D2), over de gekozen rekenmethode (Σ) of over de uiteindelijke impacts (I) gaan. 
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Figuur 3.1: Inventarisatiefase en Impactberekening-fase 

 

 

3.1.2 Praktische achtergrond 

Het resultaat van een maatschappelijke milieu-product-vergelijking is in veel gevallen een rapport dat breder 

is dan alleen de vergelijking op zich. Het rapport bevat in veel gevallen ook een beschrijving van de verschillende 

producten, de belangrijkste actoren en het rapport bevat adviezen gericht op de maatschappij. Een voorbeeld van 

dergelijke rapporten zijn de brondocumenten van Milieu Centraal. Bijkomstigheid bij dergelijke rapporten is dat ook 

de discussie zich niet alleen beperkt tot de milieu-product-vergelijking, maar ook de overige onderdelen van een 

rapport ter discussie kunnen staan. Om meer inzicht te krijgen in wat voor kritiekpunten worden ingebracht in de 

discussie over maatschappelijke milieu-product-vergelijkingen is er een globaal onderzoek verricht naar 22 recente 

brondocumenten van Milieu Centraal. De onderzoekers / auteurs van deze documenten zijn geïnterviewd om een 

beeld te krijgen wat voor kritiekpunten ingebracht werden in de discussie rondom deze documenten.  

 

De kritiekpunten over de inventarisatiefase en impactberekening-fase, zoals benoemd in de theoretische 

achtergrond, blijken in de praktijk ook naar voren te komen. Daarnaast zijn er een aantal andere kritiekpunten, zoals 

kritiek op een bepaalde vergelijkingsmethode of kritiek over de context van een rapport. In bijlage 6 is de tabel met 

de onderzochte brondocumenten en de bijbehorende kritiekpunten te vinden. Figuur 2.2 geeft de integratie van het 

theoretisch en praktisch kader tot het uiteindelijk model weer. Een uitgebreide uitleg van de categorieën in het model 

is te vinden in de volgende paragraaf.  
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Figuur 3.2: Integratie van het theoretisch kader en het praktisch kader tot het uiteindelijke model. 
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3.2 Verklaring van de categorieën in het model 

 

Het ontwikkelde model voor de structurering van discussie rondom maatschappelijke milieu-product-

vergelijkingen (figuur 3.2) kan worden ingedeeld in een aantal lagen. Deze lagen bevatten vervolgens verschillende 

categorieën waarin de ingebrachte kritiekpunten kunnen worden ingedeeld. 

 

3.2.1 Lagen in het model 

Het ontwikkelde model bestaat uit een vijftal lagen met daarin de verschillende categorieën waarin de 

kritiekpunten kunnen worden ingedeeld. De vijf lagen zijn gebaseerd op de uitkomsten van inventarisatie voor de 

theoretische en praktische achtergrond. De vijf lagen zijn ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’, ‘Productvergelijking’, 

‘Contextueel’ en ‘Buiten context’. De laag ‘Inventarisatie’ bevat categorieën die over data en systeemgrenzen gaan, 

de laag ‘Impactberekening’ bevat categorieën over weging, data, rekenmethodes en impacts. Zie de paragraaf over 

de theoretische achtergrond van het model voor meer informatie over deze twee lagen. Categorieën over gekozen 

methode en de uitvoering van de vergelijking kunnen gevonden worden in de laag ‘Productvergelijking’. De overige 

twee lagen, ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’, bevatten categorieën voor kritiekpunten die niet over de vergelijking 

gaan, maar over de context van het rapport (opmerkingen of aanvullingen) of over zaken die buiten de context van 

het rapport liggen. 

 

3.2.2 Categorieën in het model 

Systeemgrenzen (S) (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003) 

Systeemgrenzen geven de begrenzing van een productsysteem aan. Een productsysteem omvat, van-wieg-

tot-graf, het verkrijgen, de consumptie en het afdanken van een product. Een bepaald product zal dus nooit zijn 

productsysteem verlaten, oftewel nooit over zijn systeemgrenzen heen gaan. Elk productsysteem heeft een inputkant 

en een outputkant. Aan de inputkant komen grondstoffen, energie e.d. het productsysteem in en aan de outputkant 

gaan emissies, afval, bijproducten e.d. het systeem uit.  

 

Een productsysteem kan gezien worden als een aaneenschakeling van verschillende subsystemen. 

Subsystemen worden ook wel eenheidsprocessen genoemd. Dit zijn de kleinste onderdelen van een productsysteem. 

Productsystemen kunnen tientallen eenheidsprocessen bevatten. Een goede keuze van systeemgrenzen, om het 

productsysteem goed af te bakenen en mogelijk te simplificeren, is daarom van belang. Subsystemen die 

waarschijnlijk binnen de foutenmarge van uitkomst van de vergelijking liggen kunnen worden weggelaten. Ook 

eenheidsprocessen die voor alle alternatieven gelijk zijn kunnen in de vergelijking worden weggelaten. Deze hebben 

immers geen invloed op de uiteindelijke rangorde van de verschillende alternatieven van een product. Het weglaten 

van deze eenheidsprocessen wordt ook wel stroomlijnen genoemd. 

 

In de praktijk zijn er een bijna oneindig aantal eenheidsprocessen met elkaar verbonden. Een spijker is 

bijvoorbeeld gemaakt van staal, staal komt uit de staalfabriek, de fabriek is gebouwd van beton, steen en staal enz. 

Eenmaal begonnen aan een dergelijke reeks kan er oneindig lang worden doorgegaan, ook hier is beperking daarom 

belangrijk. De milieu-ingrepen van het gebruik van de productiemiddelen worden vaak verondersteld verwaarloosbaar 

klein te zijn ten opzichte van de milieu-ingrepen van de eenheidsprocessen die daadwerkelijk resulteren in het 

onderzochte product(alternatief). Dit betekent in het voorbeeld van de spijker dat de slijtage van de staalfabriek voor 

de productie van staal voor één spijker verwaarloosd mag worden, maar het gebruikte staal zelf niet. 
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Ook ruimtelijke grenzen spelen een rol bij de vergelijking van producten. De productie, consumptie en het 

afval van een product vergen een bepaalde hoeveelheid ruimte. Het is van belang voor elk van deze levensfasen van 

een product te bepalen waar deze ruimte zich bevindt. Als een bepaald product wordt geproduceerd in een land 

waar de elektriciteit vooral wordt opgewekt met duurzame energie zal dit waarschijnlijk een andere uitkomst geven 

als wanneer hetzelfde product wordt geproduceerd in een land waar fossiele brandstoffen de belangrijkste bron voor 

elektriciteit zijn. Voor tijdsgrenzen geldt min of meer hetzelfde. De techniek ontwikkelt zich steeds verder waardoor 

productieprocessen milieuvriendelijker worden. Dit leidt tot verschillende uitkomsten van een milieu-product-

vergelijkingen in verleden, heden en toekomst. 

De grenzen van een productsysteem zijn in de praktijk moeilijk te bepalen en dit levert daarom regelmatig 

discussie op. Een goede beschrijving van de gekozen systeemgrenzen is daarom essentieel voor een goede 

productvergelijking. 

 

Het marktaandeel van een product is een discussiepunt dat regelmatig wordt ingebracht en te maken heeft 

met de systeemgrenzen. Bepaalde producten of productonderdelen hebben een dusdanig klein marktaandeel dat 

stakeholders van mening zijn dat ze niet zouden moeten worden meegenomen in de vergelijking van gelijkwaardige 

producten. 

 

Zoals gezegd veroorzaken de gekozen systeemgrenzen van een onderzoek regelmatig discussie met actoren. 

Deze discussie gaat dan vooral over wat wel of niet is meegenomen in de discussie. Actoren kunnen van mening zijn 

dat een bepaalde stap in het productieproces essentieel is voor de berekening van de impacts en daarom 

meegenomen moet worden. Ook de keuzes die gemaakt worden voor de ruimtelijke en tijdsgrenzen leveren 

regelmatig discussie op, deze grenzen zijn van belang voor de gebruikte data. Als een actor een volledig product mist 

dan valt dit kritiekpunt niet in deze categorie, maar in de categorie V. 

 

Data (D1 en D2) (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003) 

De data die verzameld wordt in een vergelijkende milieubeoordeling van producten zijn milieugegevens over 

de onderzochte processen, over de systeemgrenzen en gegevens over de stroom van grondstoffen, energie en 

producten door de onderzochte processen. Met andere woorden, data is elk deeltje informatie dat nodig is om de 

vergelijking tussen de verschillende producten of diensten uit te kunnen voeren. 
 

De beschikbare informatie over een bepaald product of productsysteem is vaak niet compleet. Bovendien 

moet de gebruikte data in overeenstemming zijn met het doel van de studie. Daarnaast kunnen de 

productiemethoden van vandaag over een aantal jaren alweer verouderd zijn. Ook de maatschappij en de 

maatschappelijke context waarin een product wordt vervaardigd veranderd voortdurend. De vervaardiging van 

producten is daarom geen vaststaand gegeven. Deze steeds veranderende omstandigheden hebben invloed op het 

uitvoeren van milieu-product-vergelijkingen. Deze vergelijkingen moeten daarom gebaseerd zijn op heldere en 

toetsbare gegevens / data.  

 

Het verzamelen van gegevens gaat hand in hand met het opstellen van het productsysteem, de subsystemen 

en de keuze van de systeemgrenzen. Het te vergelijken product wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Analyse van 

dit product levert informatie over de gebruikte grondstoffen en extra data die nodig is om berekeningen aangaande 

deze grondstoffen uit te voeren. Analyse van het productieproces levert informatie over de energie en extra 

materialen die nodig zijn voor de vervaardiging van een product. Op deze manier kan vanuit het eindproduct 
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‘teruggerekend’ worden en kan voor elk subsysteem data verzameld worden die relevant is voor de uiteindelijke 

impactberekening. 

 

Bij het verzamelen van data is het van belang om te kijken of bepaalde eenheidsprocessen plaatsspecifiek 

zijn. De elektriciteit voor een fabriek in Delfzijl wordt opgewekt met behulp van aardgas terwijl de elektriciteit voor 

eenzelfde fabriek in Vlissingen wordt opgewekt in een kerncentrale. De gegevens van één van deze fabrieken zijn dus 

niet representatief voor een gemiddelde van een dergelijke fabriek in Nederland.  

 

Voor gangbare materialen en voor gangbare vormen van energieproductie zijn, op basis van de huidige 

technologieën, veel milieu-impacts opgenomen in databases. De resultaten van deze berekeningen worden gegeven 

in standaard / gangbare hoeveelheden, bijvoorbeeld de emissie naar de lucht per 1000 kg aluminium of de 

hoeveelheid benodigd koper per 1000 gloeilampen. Ook voor eenheidsprocessen worden dergelijke 

voorberekeningen gemaakt. Bijvoorbeeld de milieu-impacts per MW van een bepaalde vorm van energieproductie. 

Deze ‘basis’-eenheidsprocessen bevatten een aggregatie van alle impacts op het milieu van een dergelijk 

eenheidsproces. Het gebruik van dergelijke voorberekende milieu-impacts en eenheidsprocessen kan een belangrijke 

vereenvoudiging en versnelling van een LCA-onderzoek betekenen. 

De hoeveelheden waarin gerekend wordt in een LCA onderzoek echter vaak niet overeen met de standaard 

voorberekende waarden. De hoeveelheden zullen moeten worden omgerekend naar de functionele eenheid zoals 

deze aan het begin van een studie vastgesteld is. Voor 10.000 uur verlichting zijn ongeveer tien gloeilampen nodig, 

de standaardhoeveelheden zijn echter uitgedrukt per 1000 gloeilampen. Als voor de productie van deze 1000 

gloeilampen 30 kg koper nodig is, dan is er voor tien gloeilampen dus 0,3 kg koper nodig een verschil van een factor 

0,01. Deze factor wordt ook wel schaalfactor genoemd. Voor alle eenheidsprocessen in een productsysteem moeten 

dergelijke schaalfactoren berekend worden. Voor elk eenheidsproces is op die manier te berekenen hoe hoeveel 

(grond)stoffen er nodig zijn voor dat eenheidsproces en hoeveel stoffen er naar het milieu uitgestoten worden. Een 

overzicht hiervan wordt in veel gevallen in een tabel weergegeven. Deze tabel wordt ook wel de ingreeptabel 

genoemd.  

 

Een belangrijke stap bij het verzamelen van de data is nagaan of bepaalde eenheidsprocessen niet gedeeld 

worden met andere productsystemen. Eenheidsprocessen hebben slechts bij uitzondering één instroom en één 

uitstroom. Chloor kan verkregen worden uit de elektrolyse van keukenzout. Deze elektrolyse levert naast chloor ook 

loog op dat gebruikt word als afbijtmiddel in de verfindustrie. Als voor de productie van product A chloor nodig is 

mogen de milieu-impacts van dit eenheidsproces dus niet geheel worden toegerekend aan de productie van het 

betreffende product. Een deel van de milieu-impacts zullen moeten worden toegerekend aan de productie van 

verfafbijtende middelen waar het loog voor gebruikt wordt. Het toerekenen van de milieu-impacts van een bepaald 

eenheidsproces aan verschillende producten wordt allocatie genoemd. 

 

Er zijn twee methoden om de verdeling van de milieu-impacts over de verschillende producten te berekenen: 

de substitutiemethode en de verdelingsmethode. De substitutie methode kan gebruikt worden als voor elk van de 

producten van een eenheidsproces ook een onafhankelijk, enkelvoudig eenheidsproces mogelijk is. De milieu-impacts 

van deze onafhankelijke eenheidsprocessen kunnen vervolgens gedefinieerd worden. In het voorbeeld van chloor en 

loog zouden er dus twee onafhankelijke processen zijn voor de productie van chloor en loog. Er wordt verondersteld 

dat bij het gebruikte eenheidsproces (gezamenlijke productie van chloor en loog) het proces voor de loogproductie 

vermeden is. De milieu-impacts voor het onafhankelijk produceren van loog mogen daarom in mindering worden 

gebracht op de toegerekende milieu-impacts van het chloor-eenheidsproces aan product A. 
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De verdelingsmethode verdeelt de milieu-impacts van een eenheidsproces over de verschillende producten 

van dit proces op basis van bijvoorbeeld economische of scheikundige parameters. Bij de productie van chloor en loog 

kan bijvoorbeeld gekeken worden hoeveel loog en hoeveel chloor het proces oplevert. Vervolgens kunnen de impacts 

evenredig over de producten verdeeld worden. Economische allocatie werkt op dezelfde manier. Men kijkt naar de 

opbrengsten van de verschillende producten van een eenheidsproces en verdeeld de impacts volgens dezelfde 

verdeling over de producten. 

 

Datakwaliteit is een belangrijk onderdeel van een milieu-product-vergelijking. Als de kwaliteit van de 

gebruikte data te laag is, of als de data te onzeker is verliest een vergelijking aan kracht en geloofwaardigheid. De 

kwaliteit van de data kan worden uitgedrukt in een aantal specifieke kenmerken van de gebruikte gegevens, ook wel 

meta-data genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 

• Informatie over de onzekerheid (spreiding en distributie). 

• Informatie over de betrouwbaarheid (gebruikte methodes voor metingen en berekeningen). 

• Informatie over de volledigheid (aantal meetpunten en meetperioden en de representativiteit voor de gehele 

‘populatie’). 

• Informatie over de leeftijd (jaar van de originele meting). 

• Informatie over het geografisch gebied waar de gegevens op van toepassing zijn. 

• Informatie over de technologie of het technologisch niveau waarvoor de gegevens representatief zijn.  

 

Formele datakwaliteitsbewaking begint met het definiëren van doelstellingen voor de datakwaliteit die men 

wil bereiken. Vervolgens kan daar een strategie voor de dataverzameling op bepaald worden. Tijdens het verzamelen 

van de data zal voor elk deel van de data de kwaliteit beschreven moeten worden op basis van verschillende 

indicatoren (bijvoorbeeld bovenstaande). Ten slotte kan de kwaliteit van al de verzamelde data worden geanalyseerd 

om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het volledige onderzoek en de 

daaraan gekoppelde resultaten. Zonder een goede datakwaliteitsrapportage is het niet mogelijk uitspraken te doen 

over de betrouwbaarheid van een onderzoek. Bewaken en beschrijven van de datakwaliteit is daarom van belang. 

 

In het model wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van data: data 1 en data 2. Data 1 is de 

primaire data die verzameld moet worden voor de uiteindelijke impactberekening. Data 2 is extra benodigde data 

voor het juist kunnen berekenen van de impacts. Bijvoorbeeld data over de allocatie van impacts over verschillende 

producten of data over de schaalfactoren. 

 

Veel voorkomende kritiekpunten in deze categorie zijn kritiekpunten over de leeftijd, de kwaliteit of de bron 

van de gebruikte data.   

 

Weging / wegingsfactoren (W) (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003; Dodgson et al., 

2004) 

Het uiteindelijke doel van een milieu-product-vergelijking is om de verschillende alternatieven te ten opzichte 

van elkaar te scoren en te waarderen. Als één van de alternatieven in alle gekozen impactcategorieën de laagste score 

heeft dan is het aannemelijk dat dit alternatief de laagste milieu-impact heeft. In veel gevallen zal dit echter niet het 

geval zijn en zullen de milieueffecten bij elkaar opgeteld moeten worden tot één enkele score om een vergelijking 

tussen de alternatieven te kunnen maken. Om tot een goede score te komen zullen de milieu-impacts onderling 
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gewogen moeten worden. De onderzoeker zal de ernst van de verschillende milieu-impacts ten opzichte van elkaar 

moeten wegen. Heeft een lagere emissie van kankerverwekkende stoffen bijvoorbeeld de voorkeur boven een lagere 

emissie van verzurende stoffen? De weging wordt daardoor beïnvloed door normatieve standpunten van de 

onderzoeker.  

Ondanks dat een objectieve weging vrijwel onmogelijk is hebben feiten en informatie wel invloed op de 

weging. Een onderzoeker zal in zijn weging rekening houden met ernst van de verschillende impacts zoals deze zijn 

beschreven in (wetenschappelijke) literatuur. Een goede uitleg van de gekozen weegfactoren is van belang, dit 

bepaalt ten slotte voor een deel de uitslag van een onderzoek. Zonder een goede uitleg van de weegfactoren kunnen 

lezers / gebruikers van een onderzoek niet beoordelen of deze weging corrects is, het onderzoek zal daardoor aan 

kracht verliezen. 

 

Zoals al beschreven in hoofdstuk twee is de weging in milieu-product-vergelijkingen een stap die kritiek 

oproept. Weging is niet op een wetenschappelijke, onafhankelijke manier uit te voeren. De waarden van de 

onderzoeker zullen in deze stap altijd een rol spelen. Kritiek in deze categorie zal zich daar in veel gevallen op richten. 

 

Impactcategorieën (I) (Baumann & Tillman, 2004; Bras-Klapwijk et al., 2003; Dodgson et al., 2004) 

Als voor alle eenheidsprocessen de impacts bekend zijn kan worden overgegaan tot de onderverdeling van 

de impacts in impactcategorieën. Afhankelijk van de gebruikte vergelijkingsmethode worden de impacts omgerekend 

naar referentiestoffen. Een referentiestof voor klimaatverandering is bijvoorbeeld CO2. Voor alle impactcategorieën 

kan op deze manier een sommering gemaakt worden van alle impacts die onder deze categorieën geschaard kunnen 

worden.  

Niet alle methoden rekenen de impacts om naar referentiestoffen behorende bij de impactcategorieën. In 

een MCA worden de impacts die te maken hebben met klimaatverandering niet omgerekend naar CO2-equivalenten, 

maar deze impacts worden gewogen op basis van wetenschappelijke literatuur. Bij ‘single-score’ methoden als de 

ecologische voetafdruk worden álle impacts naar één en dezelfde eenheid omgerekend. Zie deel één van dit rapport 

voor de verschillende tussen deze methoden.  

Als alle productalternatieven op dezelfde manier berekend worden kunnen de uiteindelijke scores van de 

impactberekeningen onderling vergeleken worden en kan er voor de verschillende alternatieven een rangorde worden 

opgesteld. 

De keuze van de impactcategorieën vind in veel gevallen al plaats voordat begonnen wordt met het 

verzamelen van de data. Als bijvoorbeeld gekozen wordt om de watervervuiling als categorie mee te nemen in de 

vergelijking zal hier van stonde af aan rekening mee gehouden moeten worden. 

 

Kritiek in deze categorie zal zich vooral richten op de impactcategorieën zoals deze door de onderzoeker 

gekozen zijn. Het aantal en de soort impactcategorieën kan afhankelijke zijn van de onderzoeker. Actoren kunnen 

betogen dat deze impactcategorieën moeten worden uitgebreid of juist verminderd.  

 

(Uitvoering van de) vergelijking (V) 

Als verschillende productalternatieven onderling vergeleken worden is het van belang een keuze te maken 

welke alternatieven wel of niet worden meegenomen in de vergelijking en er moet een keuze gemaakt worden hoe 

de alternatieven vergeleken worden. Het aantal mogelijke alternatieven voor een product kan soms zeer groot zijn. 

Het is dan van belang een goede afbakening te maken wat er onder het product verstaan wordt. De functies die het 

product moet kunnen vervullen en de kwaliteit en gebruiksduur waaraan het product moet voldoen kunnen 
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bijvoorbeeld gebruikt worden als afbakening. De ruimte die overblijft binnen deze afbakening wordt ook wel 

oplossingsruimte genoemd. 

Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden wat voor vergelijkingsbasis er gekozen wordt voor de 

verschillende productalternatieven. Voor de vergelijkingsbasis wordt vaak gekeken naar de functie die een product 

vervuld en deze functie wordt vervolgens gekwantificeerd. Deze kwantificatie wordt functionele eenheid genoemd. In 

het geval van een wasdroger is de functie het drogen van wasgoed en de functionele eenheid zou bijvoorbeeld 2,5 kg 

droge was kunnen zijn. Vervolgens kan voor verschillende productalternatieven (conventionele wasdroger, 

condenswasdroger) de juiste data gezocht worden om de milieu-impact van de alternatieven te berekenen. Deze 

vergelijkingsbasis is van belang voor het verzamelen van de juiste data en gegevens en zal daarom voor het 

verzamelen van de data gekozen moeten worden. 

 

Kritiek in deze categorie richt zich vaak op de producten die wel of niet zijn meegenomen in de vergelijking.  

 

Vergelijkingsmethode (M) 

Er bestaan verschillende wetenschappelijk methoden om producten of diensten onderling te vergelijken. 

Soms is er kritiek op de kwaliteit of de bruikbaarheid van deze methoden. Een aantal veel gebruikte methoden (LCA, 

ecologische voetafdruk en MCA) zijn in het tweede hoofdstuk van dit rapport beschreven. Ook die kritiek die er kan 

zijn op deze methoden en op vergelijkingen in het algemeen is te vinden in dit tweede hoofdstuk. 

 

Contextuele opmerkingen (C) en contextuele Aanvullingen (A) 

Een milieu-product-vergelijking bestaat in veel gevallen uit een rapport met daarin de daadwerkelijke 

vergelijking, een beschrijving van de context van de vergelijking en conclusies en aanbevelingen. Naast kritiek op de 

vergelijking kan er ook discussie zijn over de beschrijving en de conclusies en aanbevelingen. Het verschil tussen 

contextuele opmerkingen en contextuele aanvullingen is dat het bij contextuele opmerkingen bijvoorbeeld over 

fouten in interpretatie van resultaten of fouten in beschrijvingen gaat en bij contextuele aanvullingen om aanvullingen 

op de interpretatie of de beschrijvingen. 

 

Rol en autoriteit van de onderzoeker / organisatie (R/A) 

Soms levers een actor kritiek op de rol en de autoriteit van een onderzoeker of een organisatie. Een actor 

kan om bepaalde redenen van mening zijn dat de onderzoeker of organisatie niet onafhankelijk of niet deskundig is 

op het door deze onderzoeker of organisatie onderzochte product. Deze kritiek is vaak echter niet inhoudelijk en niet 

onderbouwt. 

 

Overige opmerkingen (O) 

Overige opmerkingen zijn alle niet inhoudelijke opmerkingen die niet onder de categorie ‘Rol&Autoriteit’ 

vallen. Vaak zijn bijvoorbeeld opmerkingen over de structuur van het rapport of opmerkingen die irrelevant zijn voor 

de context van het rapport. 
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3.3 Modeltest in een professionele organisatie 

 

Om de werkbaarheid en helderheid van het ontwikkelde model te testen is er een werksessie georganiseerd 

met de onderzoekers van Milieu Centraal. Deze onderzoekers hadden het ontwikkelde model niet eerder onder ogen 

gehad. De resultaten van deze werksessie zijn te vinden in tabel 3.1. Deze tabel geeft het nummer van de 

kritiekpunten weer, de resultaten van de verschillende groepen, de vooraf vastgestelde categorie en de 

overeenkomstigheid met de vastgestelde categorie en de daarbijbehorende laag. In de tabel kan gezien worden dat 

de overeenkomst in categorieën slechts 39% van de maximale score van 3 is, de overeenkomst in laag is 54%. 

 

De resultaten van de verschillende groepen zijn plenair besproken en bediscussieerd met de betrokken 

onderzoekers. Uit deze discussie bleek dat het voor de onderzoekers moeilijk was om kritiekpunten in te delen in 

categorieën. Enerzijds omdat de categorieën niet voldoende helder waren, anderzijds omdat het werken met een 

dergelijk model volledig nieuw was voor de meewerkende onderzoekers. Men was wel eensluidend in het oordeel dat 

dit model een waardevolle aanvulling kan zijn op het omgaan met actoren en discussies. 

 

Op basis van de uitkomsten van deze test is de beschrijving van de categorieën aangepast. Door middel van 

een nieuwe test zou onderzocht kunnen worden of deze aanpassingen ervoor zorgen dat het model beter begrepen 

wordt. 

 

Tabel 3.1: Resultaten modeltest 

Kritiekpunt Antwoord 

Groep 1 

Antwoord 

Groep 2 

Antwoord 

Groep 3 

Vooraf vastgestelde 

categorie 

Overeenkomst in 

categorie 

Overeenkomst in 

laag 

1 S V S S 2 2 

2 M M M I 0 0 

3 M M S M 2 2 

4 O O O R/A 0 3 

5 D2 D2 W I 0 3 

6 S W S V 0 0 

7 D1 D2 D2 D2 2 2 

8 W D1 S S 1 2 

9 S D1 V S 1 2 

10 S S C I 0 0 

11 C S I I 1 1 

12 M D2 D1 D2 1 1 

13 S I I I 2 2 

14 D1 D1 V D1 2 2 

15 I W W W 2 2 

16 D2 D2 D1 D2 2 2 

17 I D1 D1 C 0 0 

18 O O O O 3 3 

 

Gemiddeld 

 

1,2 = 39% van 

maximale score 

van 3 

 

1,6 = 54% van 

maximale score 

van 3 
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3.4 Deelconclusies 

 

Dit hoofdstuk van het rapport laat zien dat het mogelijk is een model te ontwikkelen voor de structurering 

van de discussies rondom maatschappelijke milieu-product-vergelijkingen. Het model heeft een sterke 

wetenschappelijke basis; de grondbeginselen voor het vergelijken van producten zijn gebruikt in het model. Daarnaast 

bleek het echter van belang te zijn om ook praktische informatie mee te nemen in de ontwikkeling van het model. Uit 

de onderzoeken naar de brondocumenten van Milieu Centraal bleek dat de discussies veel breder zijn dan alleen de 

technische discussies over het vergelijken van producten. Deze praktische informatie is daarom meegenomen in het 

uiteindelijke model. 

 

De werkbaarheid van het ontwikkelde model is getest door het model voor te leggen aan een aantal 

onderzoekers die bijna dagelijks te maken hebben met discussie over vergelijkingen. Uit dit onderzoek naar de 

werkbaarheid blijkt dat het voor deze onderzoekers moeilijk was om met het model te werken. De categorieën waren 

op dat moment niet helder genoeg en men was niet gewend met een dergelijk model te werken. Uit deze test blijkt 

dat een goede omschrijving van de categorieën essentieel is om met het model te kunnen werken. Daarnaast blijkt 

dat het werken met een dergelijk model niet eenvoudig is en enige oefening vereist. Zonder voorkennis en / of 

oefening is het model niet goed te gebruiken. 

 

De onderzoekers gaven wel aan veel potentie in het model te zien. Het zou volgens deze onderzoekers een 

goede aanvulling kunnen zijn op het proces van het schrijven van brondocumenten. Of het model bruikbaar is in de 

praktijk is daarom afhankelijk van de onderzoekers en de organisatie waar de onderzoekers werken. De onderzoekers 

dan wel de organisatie zullen energie moeten investeren in het begrijpen van het model. Een eventuele cursusdag zou 

hiervoor gebruikt kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4 

 

 

 

 

Resultaten Case Studie 
 

 

 

 

4.1 Milieu Centraal Case Studie 

 

In de voorgaande delen van dit rapport is beschreven hoe het model voor de structurering van discussies over 

milieu-product-vergelijkingen is ontwikkeld. De laatste stap in het proces van ontwikkeling en testen van het model is 

het uitvoeren van een Case Studie. Belangrijk voor een dergelijke Case Studie is de beschikbaarheid van voldoende 

gegevens. Daarnaast moet de organisatie die als case gebruikt wordt voldoende expertise hebben op het gebied van 

milieu-product-vergelijkingen. 

 

Milieu Centraal doet dagelijks onderzoek naar de milieu-impact van producten. Zij hebben daardoor niet 

alleen veel ervaring met milieu-product-vergelijkingen, maar zij komen daardoor ook vaak, met allerlei actoren, in 

discussie over deze vergelijkingen. Door de gestructureerde manier van registreren van deze discussies en door de 

expertise en ervaring van Milieu Centraal op het gebeid van milieu-product-vergelijkingen zijn zij een goede case om 

het ontwikkelde model op te testen.  

 

De resultaten van de vier onderzochte brondocumenten beginnen met een beschrijving van het 

desbetreffende document. Deze beschrijving is een weergave van het gesprek over dit document met de schrijver van 

het document. 

 

 

4.2 Resultaten brondocument biobrandstoffen 

 

4.2.1 Beschrijving document 

In dit brondocument is uitgezocht wat de voor- en nadelen zijn van biobrandstoffen voor elektriciteitopwekking en 

voor transport. Over dit onderwerp is niet veel discussie geweest. Het was dus niet heel moeilijk om consensus te 

bereiken. Het document was meer beschrijvend zonder echte conclusies, maar dat zegt niet dat je als MC geen harde 

conclusies zou willen trekken. Maar daarvoor waren niet voldoende gegevens beschikbaar. Als die gegevens wel 

beschikbaar waren geweest dan zouden er scherpere conclusies getrokken kunnen worden over welke brandstoffen 

wel of niet geschikt zijn. Je zou dan kunnen adviseren en aangeven wat de consument wel en niet moet doen. Dan 

krijg je over het algemeen ook meer discussie. 

Een discussiepunt bij biobrandstoffen is de uitstoot van verzurende en vermestende stoffen en 

broeikasgassen tijdens de productie van bio-energie gewassen. Een probleem bij de productie van koolzaad is 

bijvoorbeeld de uitstoot van lachgas. Daar was wel discussie over omdat de cijfers hierover heel ver uit elkaar liggen. 

Sommige onderzoeken beweren dat koolzaad bijvoorbeeld een milieuvoordeel geeft van 65% terwijl andere 
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onderzoeken beweren dat deze vorm van brandstof een nadeel is voor het milieu van 15%. Er ontstaat dan discussie 

welke getallen er gebruikt zouden moeten worden. Deze discussie kan voorkomen worden door een bandbreedte 

aan te geven. Maar binnen de bio-energie is er ook een hele discussie over wat wel en niet goed is. Gaat de productie 

van een bepaald gewas wel of niet ten koste van voedselproductie in de derde wereld of ten koste van het 

regenwoud.  

In het uiteindelijke document zaten geen adviezen, het was meer beschrijvend. Ook het deel over bio-

energie voor elektriciteit was vooral beschrijvend. Je hebt heel veel bronnen om energie op te wekken, bijvoorbeeld 

houtsnippers, mest of palmolie. Er is in het document van een aantal grondstoffen beschreven wat de voor- en 

nadelen zijn.  

 

Het was tijdens het schrijven van dit brondocument moeilijk om geschikte informatie te vinden. Er zijn over 

biobrandstoffen heel veel LCA’s beschikbaar. Het is vaak te ondoorzichtig welke rapporten nu wel of niet goed zijn. 

Uiteindelijk zijn er een paar rapporten gebruikt die begrijpelijk en helder waren. Dat waren een paar rapporten van CE 

en een rapport van Ecofys. 

 

4.2.2 Discussiepunten volgens discussiekaart 

In diagram 4.1 is het aantal ingebrachte kritiekpunten per categorie te zien zoals ingebracht voor het 

brondocument biobrandstoffen. Er zijn voor dit brondocument in totaal 41 kritiekpunten ingebracht. De categorie 

‘contextuele opmerkingen’ heeft met twaalf kritiekpunten de hoogste score. De categorieën ‘weging’, ‘vergelijking’ 

en ‘methode’ hebben nul ingebrachte kritiekpunten en hebben daarmee de laagste score. De overige categorieën 

hebben een score die varieert van 2 tot 7 ingebrachte kritiekpunten. 

 

 

Aantal kritiekpunten per categorie (n=41)

Systeemgrenzen (3)
Data 1 (6)
Weging (0)
Data 2 (5)
Impacts (7)
Vergelijking (0)
Methode (0)
Aanvullingen (2)
Contextuele opm. (12)
Rol&autoriteit (2)
Overige opm. (4)

 

 

Diagram 4.1: Aantal kritiekpunten per categorie voor het brondocument biobrandstoffen 
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Diagram 4.2 geeft het aantal discussiepunten per laag weer voor het brondocument biobrandstoffen. In 

diagram 4.3 is een sommatie van de lagen te vinden. De lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en 

‘Productvergelijking’ en de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ zijn in dit diagram samengevoegd. De laag 

‘Productvergelijking’ bevat de minste kritiekpunten (nul) en de laag ‘Contextueel’ de meeste (veertien). De sommatie 

van de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ heeft met 20 kritiekpunten één kritiekpunt minder dan de sommatie 

van de overige lagen. 

 

 

Aantal kritiekpunten per laag (n=41)

Inventarisatie (9)
Impactberekening (12)
Productvergelijking (0)
Contextueel (14)
Buiten context (6)

 

 

Diagram 4.2: Aantal discussiepunten per laag van het brondocument biobrandstoffen 

 

 

Gesommeerd aantal kritiekpunten (n=41)

Inventarisatie +
Impactberekening +
Productvergelijking (21)
Contextueel + Buiten
context (20)

 

 

Diagram 4.3: Sommatie van het aantal kritiekpunten per laag van het brondocument biobrandstoffen 
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In tabel 4.1 zijn de actoren die gereageerd hebben op het brondocument biobrandstoffen te vinden. Deze 

tabel geeft daarnaast de actorgroepen aan waarin deze actoren zijn in te delen, het aantal kritiekpunten per actor en 

het aantal kritiekpunten per actor per categorie.  

In deze tabel kan gezien worden dat er in totaal zes actoren op het brondocument biobrandstoffen 

gereageerd hebben, deze zes actoren kunnen worden ingedeeld in vijf groepen. Drie van deze zes actoren zijn in te 

delen in de actorgroep ‘Kennisinstituut’. De groepen ‘Belangengroep’, ‘NGO’ en ‘Bedrijfsleven bevatten allen één 

actor. De actorgroepen ‘Overheid’ bevat in geen actoren. Door het bedrijfsleven zijn in totaal vijf kritiekpunten 

ingebracht, door de belangengroepen 25, door de kennisinstituten negen, door de NGO’s twee en door de overheid 

nul. 

 

 

Tabel 4.1: Actoren die gereageerd hebben op het document biobrandstoffen met de bijbehorende 

actorgroep, het aantal kritiekpunten per actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie 

Aantal kritiekpunten per categorie Actor Actorgroep Aantal 

kritiekpunten S D1 W D2 I V M A C R/A O 

Nederlandse PPO*-

associatie 

Belangengroep 25 1 6 0 3 4 0 0 1 7 2 1 

TU Delft Kennisinstituut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

PricewaterhouseCoopers 

Advisory 

Kennisinstituut 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Vereniging Nederlandse 

Petroleum Industrie 

Bedrijfsleven 5 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

RIVM Kennisinstituut 6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 

Stichting Natuur en 

Milieu 

NGO 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

* PPO = Puur Plantaardige Olie 

 

 

Tabel 4.2 geeft een aantal karakteristieken van het brondocument biobrandstoffen weer die van belang zijn 

voor het berekenen van de kritiekindex. Daarnaast geeft deze tabel het gemiddelde van deze karakteristieken voor de 

vier onderzochte documenten weer. Deze karakteristieken zijn het aantal kritiekpunten, het aantal actoren en het 

aantal pagina’s (zonder bijlagen). De kritiekindex geeft het gemiddeld aantal kritiekpunten per actor per pagina weer. 

Voor het brondocument biobrandstoffen is de kritiekindex 0,20. 

 

 

Tabel 4.2: Kritiekindex voor het brondocument biobrandstoffen en gemiddelde kritiekindex 

Karakteristiek Waarde bd 

biobr. 

Gemiddelde

waarde 

Aantal kritiekpunten 41 91,5 

Aantal actoren 6 8,75 

Aantal pagina’s 35 44,75 

   

Kritiekindex 0,20 0,26 
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4.2.3 Samenvattende analyse 

In de discussie rondom het brondocument biobrandstoffen zijn een aantal kritiekpunten (41) ingebracht. In 

de vorige paragraaf zijn deze kritiekpunten en de actoren ingedeeld in groepen. De kritiekpunten op basis van de 

discussiekaart, de actoren op basis van de soort actor. In deze paragraaf worden de meest opvallende punten uit de 

indeling in groepen besproken. Conclusies die verbonden kunnen worden aan deze analyse kunnen gevonden 

worden in het hoofdstuk ‘Analyse resultaten’ uit dit deel van het rapport. 

 

De categorie ‘Contextuele opmerkingen’ en de laag ‘Contextueel’ bevatten de meeste (12 en 14) 

kritiekpunten. Er zijn er echter meer kritiekpunten die daadwerkelijk over de vergelijking gaan dan punten die over 

(buiten) contextuele zaken gaan; 21 versus 20. 

 

De actoren die gereageerd hebben op het brondocument biobrandstoffen behoren slechts tot drie 

actorgroepen. De actorgroepen ‘Bedrijfsleven’ en ‘Overheid’ zijn niet vertegenwoordigd’. Een opvallend punt is dat 

50% van de actoren behoort tot de actorgroep ‘Kennisinstituut’. Deze 50% heeft echter maar 22% van het aantal 

kritiekpunten ingebracht. De actorgroep ‘Belangengroep’ bevat 33% van het aantal actoren. Deze 33% heeft echter 

73% van het aantal kritiekpunten ingebracht. De overige 17% van de actoren (NGO) heeft slechts 5% van het aantal 

kritiekpunten ingebracht.  

 

De kritiekindex van 0,20 van dit document ligt onder het gemiddelde van 0,26. 

 

 

4.3 Resultaten brondocument personenvervoer 

 

4.3.1 Beschrijving document  

Een belangrijk discussiepunt bij personenvervoer was de discussie met de toetsingscommissie en de NS over 

het gebruik van marginale emissies. Wat stoot een extra reiziger in het OV uit. Normaal wordt gezegd dat hoe meer 

mensen er in een trein, metro of bussen zitten hoe lager de emissies zijn. Een hoogleraar vervoerseconomie van de 

VU heeft aangetoond dat het eigenlijk omgekeerd is. Extra reizigers in de spits bieden een stimulans voor 

vervoersbedrijven om langere vervoermiddelen in te zetten. Het blijkt dat buiten de spits dan niet met een kleiner 

vervoermiddel wordt gereden en vaak wordt er ook een te hoge frequentie aangehouden. Er wordt gezegd dat 

reizigers in de daluren het milieu meer belasten omdat ze met weinig mensen in een voertuig zitten. Maar het 

voertuig is zo leeg omdat het veel te groot is en dat komt omdat er in de spits zoveel mensen meer zijn. De mensen 

zouden meer verspreid moeten worden over de dag. Je zou de marginale emissies dus meer toe moeten schrijven aan 

de spitsreizigers dan aan de daluren reizigers. In het uiteindelijke rapport is deze vorm van rekenen wel gebruikt. De 

NS was het daar niet mee eens en zij hebben uiteindelijk, voor eigen gebruik, ook gemiddelde cijfers gekregen. 

De toetsingscommissie had er moeite mee omdat ze dachten dat het niet uit te leggen was aan de 

consument. Ze hadden ook twijfels over de vergelijking en ze vonden dat je ook gewoon met een gemiddelde zou 

kunnen werken, terwijl MC iets wilde inbouwen dat mensen beter buiten de spits kunnen reizen. De implicatie was 

dat je soms in de spits beter met vier mensen in een schone auto kan rijden. Dat vond de toetsingscommissie niet zo 

goed, zij wilde eigenlijk dat het OV altijd beter scoorde dan de auto. Eigenlijk doet het dat ook altijd, alleen in de spits 

soms niet. Het is ook wel afhankelijk van hoeveel congestie er op de weg is, als er inderdaad meer mensen de auto 

zouden nemen dan krijg je ook meer congestie wat weer een negatieve invloed heeft op het milieu. 
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Voor auto’s zou hetzelfde principe aangaande de marginale emissies moeten gelden, alleen zijn daar nog 

geen cijfers voor bekend. Als je in de spits rijdt draag je bij aan de congestie van het verkeer waardoor er meer 

schadelijke stoffen uitgestoten worden. Experts gaven aan dat het landelijk gezien waarschijnlijk niet heel veel 

uitmaakt, maar op bepaalde trajecten kan het wel veel uitmaken.  

Het energiegebruik van de verschillende vervoermiddelen is bekend, daar is alleen niets mee gedaan. Dat zou 

wel kunnen, vliegen is bijvoorbeeld per reizigers km redelijk energiezuinig. Ook de luchtverontreiniging is in 

vergelijking tot andere vervoermiddelen niet erg hoog. Deze vervuiling vindt vooral plaats bij de luchthavens, het 

grootste deel van de reis wordt er erg hoog gevlogen verspreid de vervuiling zich over een groot gebied. Voor het 

broeikaseffect is het hoge vliegen wel een probleem, maar schadelijke stoffen komen niet op leefniveau vrij. Ook dit is 

een mogelijk discussiepunt. 

 

Begin 2003 is er voor personen vervoer een methode voor ontwikkeld door CE en het RIVM. Dat is een 

methode met schaduwprijzen, maar het gaat alleen om emissies van broeikasgassen en de belangrijkste 

luchtverontreinigende stoffen, niet om ruimtegebruik o.i.d. Die methode is in dit brondocument toegepast, maar hier 

en daar zijn er wel wat aanpassingen gemaakt of wat aanvullende gegevens gezocht. Hierdoor is het document 

helemaal toegespitst op de Nederlandse situatie met de Nederlandse emissiecijfers. Er wordt ingegaan op type auto’s 

en ook alle vormen van OV zijn erin verwerkt. 

 

4.3.2 Discussiepunten volgens discussiekaart 

Diagram 4.4 geeft het aantal ingebrachte kritiekpunten per categorie van het brondocument 

personenvervoer weer. In totaal zijn er in de discussie rondom dit document 78 kritiekpunten ingebracht. Met 21 

kritiekpunten heeft de categorie ‘Aanvullingen’ de hoogste score en de categorie ‘Rol&autoriteit’ heeft de laagste 

score (twee kritiekpunten). Geen enkele categorie heeft een score van nul. De overige categorieën hebben een score 

die varieert van drie tot dertien ingebrachte kritiekpunten. 

 

Diagram 4.5 geeft het aantal discussiepunten per laag weer en in diagram 4.6 is een sommatie van de lagen 

te vinden. In dit diagram zijn de lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’ en de lagen 

‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ samengevoegd. De laag ‘Buiten context’ bevat de minste kritiekpunten (acht) en de 

laag ‘Contextueel’ de meeste (26). De sommatie van de lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en 

‘Productvergelijking’ heeft 44 kritiekpunten, de sommatie ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ 34. 
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Aantal kritiekpunten per categorie (n=78)

Systeemgrenzen (7)
Data 1 (3)
Weging (2)
Data 2 (13)
Impacts (6)
Vergelijking (6)
Methode (7)
Aanvullingen (21)
Contextuele opm. 5)
Rol&autoriteit (2)
Overige opm. (6)

 

 

Diagram 4.4: Aantal kritiekpunten per categorie voor het brondocument personenvervoer 

 

 

Aantal kritiekpunten per laag (n=78)

Inventarisatie (10)
Impactberekening (21)
Productvergelijking (13)
Contextueel (26)
Buiten context (8)

 
 

Diagram 4.5: Aantal discussiepunten per laag van het brondocument personenvervoer 
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Gesommeerd aantal kritiekpunten (n=78)

Inventarisatie +
Impactberekening +
Productvergelijking (44)
Contextueel + Buiten
context (34)

 

 

Diagram 4.6: Sommatie van het aantal kritiekpunten per laag van het brondocument personenvervoer 

 

 

Tabel 4.3 geeft de actoren die gereageerd hebben op het brondocument personenvervoer weer. De 

bijbehorende actorgroepen, het aantal kritiekpunten per actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie zijn 

ook in deze tabel te vinden. In deze tabel kan gezien worden dat er in totaal acht actoren gereageerd hebben op het 

brondocument biobrandstoffen. Deze acht actoren kunnen worden ingedeeld in vijf groepen. De actorgroepen 

‘Belangengroep’, ‘Bedrijfsleven’ en ‘Overheid’ bevatten één actor, de actorgroep ‘NGO’ bevat twee actoren en de 

actorgroep ‘Kennisinstituut’ bevat 3 actoren. Door het bedrijfsleven en de belangengroepen zijn in totaal drie 

kritiekpunten ingebracht, door de kennisinstituten 41, door de NGO’s vijftien en door de overheid zestien. 

 

 

Tabel 4.3: Actoren die gereageerd hebben op het document personenvervoer met de bijbehorende 

actorgroep, het aantal kritiekpunten per actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie 

Aantal kritiekpunten per categorie Actor Actorgroep Aantal 

kritiekpunten S D1 W D2 I V M A C R/A O 

Stichting Natuur en Milieu NGO 10 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 1 

ANWB Belangengroep 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

CE Kennisinstituut 13 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 2 

HTM Personenvervoer Bedrijfsleven 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

SenterNovem Kennisinstituut 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 

TNO Kennisinstituut 24 4 1 0 3 0 0 0 12 2 0 2 

Milieudefensie NGO 5 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 

VROM Overheid 16 0 1 1 1 2 3 4 2 2 0 0 

 

 

In tabel 4.4 zijn een aantal karakteristieken van het brondocument personenvervoer te vinden. Deze 

karakteristieken (aantal kritiekpunten, aantal actoren en aantal pagina’s) zijn van belang voor het berekenen van de 
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kritiekindex. De kritiekindex geeft het gemiddeld aantal kritiekpunten per actor per pagina weer. Voor het 

brondocument personenvervoer is de kritiekindex 0,23. 

 
 
Tabel 4.4: Kritiekindex voor het brondocument personenvervoer 

Karakteristiek Waarde 

Aantal kritiekpunten 78 

Aantal actoren 8 

Aantal pagina’s 42 

  

Kritiekindex 0,23 

 

 

4.3.3 Samenvattende analyse 

In de discussie rondom het brondocument personenvervoer zijn 78 kritiekpunten ingebracht. In de 

voorgaande paragraaf zijn kritiekpunten en actoren ingedeeld in groepen. De kritiekpunten op basis van de 

discussiekaart, de actoren op basis van de soort actor. In deze paragraaf worden de meest opvallende punten uit de 

indeling in groepen besproken. Conclusies die verbonden kunnen worden aan deze analyse kunnen gevonden 

worden in het hoofdstuk ‘Analyse resultaten’ uit dit deel van het rapport. 

 

In deze discussie rondom dit brondocument bevat de categorie ‘Aanvullingen’ de meeste kritiekpunten, 27% 

van het totaal aantal ingebrachte kritiekpunten. Kijkend naar de lagen bevat de laag ‘Contextueel’ de meeste 

kritiekpunten. Echter, kijkend naar het totaal behoort 56% van het aantal kritiekpunten tot de inhoudelijke (over de 

vergelijking gaande) opmerkingen en 44% tot de (buiten) contextuele opmerkingen. 

 

De vijf onderscheidde actorgroepen zijn allen vertegenwoordigd in de discussie rondom dit document. De 

actorgroep ‘Kennisinstituut’ bevat 38% van het aantal actoren en 53% van het aantal kritiekpunten. De 

actorgroepen ‘Bedrijfsleven’ en ‘Belangengroep’ bevatten beide 13% van het aantal actoren maar beide slechts 4% 

van het aantal kritiekpunten. De actorgroepen ‘NGO’ en ‘Overheid’ bevatten min of meer te verwachtten 

hoeveelheden kritiekpunten. De actorgroep ‘NGO’ bevat 25% van het aantal actoren en 19% van het aantal 

kritiekpunten, de actorgroep ‘Overheid’ 13% van het aantal actoren en 20% van het aantal kritiekpunten. 

 

De kritiekindex van het brondocument personen vervoer is 0,23, dit ligt vlak onder de gemiddelde 

kritiekindex van 0,26. 

 

 

4.4 Resultaten brondocument verpakkingen 

 

4.4.1 Beschrijving document 

Het brondocument ‘verpakkingen’ is een samenvoeging van verschillende brondocumenten over 

verpakkingen. Veel van deze documenten zijn geschreven door de oud-werknemers Heleen van Wieringen en Inge 

Verhoef. 

Bij verpakkingen was van tevoren bekend dat er een probleem zou komen, namelijk bij drankverpakkingen. 

Het document over drankverpakkingen is nooit door de toetsingscommissie goedgekeurd omdat er teveel weerstand 
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was vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil niet dat verpakkingen afzonderlijk tegen elkaar afgezet worden 

omdat ze de vrijheid willen hebben om de verpakking te kiezen die ze willen. Datzelfde geldt voor wel of geen 

statiegeldsystemen. Als duidelijk is dat het ene milieuvriendelijker is dan het andere dan kan daar beleid op gemaakt 

worden en dan zijn ze de vrijheid van verpakkingen kwijt. Vanuit de branche is er dus duidelijke weerstand tegen dit 

soort rapporten en onderzoeken omdat men wil voorkomen dat MC daar een uitspraak over doet. 

Er was een onderzoek van CE uit 2001 en daar was heel veel kritiek op. Daarnaast is er ook nog een 

onderzoek van TNO, maar dat was geheim en mocht daarom niet gebruikt worden. Uiteindelijk kon er geen 

duidelijke uitspraak gedaan worden welke drankverpakking nu milieuvriendelijker was. Die discussie is met dit nieuwe 

brondocument weer opnieuw opgepakt. Ondertussen waren er ook weer andere rapporten uit, waaronder een nieuw 

rapport van CE. Dat nieuwe rapport is gebruikt, maar daarop is door sommige mensen uit het bedrijfsleven veel 

kritiek gekomen.  

Stichting Kringloop Blik is van mening dat LCA’s niet gebruikt mogen worden om producten met elkaar te 

vergelijken, alleen maar om zwakke schakels in een proces op te sporen. Op die manier probeerden ze het gebruik 

van dit rapport te voorkomen of het rapport in ieder geval te nuanceren. 

De vergelijking van de verschillende drankverpakkingen is door Milieu Centraal genuanceerd door de 

milieuvergelijking op te splitsen naar groot- en kleinverbruik van verpakkingen. Het bedrijfsleven zei terecht dat een 

1,5 statiegeldfles misschien wel milieuvriendelijker is, maar die neem je niet mee in de trein, dan neem je een 

wegwerpflesje mee. Heel veel actoren uit het bedrijfsleven gingen akkoord met deze opsplitsing. Ook de Nederlandse 

frisdrankindustrie, die bij het vorige brondocument heel veel tegengas heeft gegeven, ging hiermee akkoord. 

 

Vanuit Stichting Kringloop Blik was er ook kritiek op de, in hun ogen, slechte uitkomst van aluminium blikjes 

in de vergelijking. Volgens de aluminiumbranche kan aluminium steeds beter uit de slakken van 

afvalverbrandingsovens gehaald worden. Dit zou een recent onderzoek uitwijzen. Dit onderzoek was echter een 

proef, deze methode wordt momenteel nog niet gebruikt.  

Een ander discussiepunt over aluminium is de vraag waarneer iets finaal afval is. Bij de winning van bauxiet 

komt veel rode modder vrij. In het rapport van CE werd dat als finaal afval beschouwd en dan scoort aluminium heel 

slecht. Rode modder is heel basisch, maar na tien jaar is dat uitgeloogd, en kan het weer begroeien. In die zin is het 

dus geen finaal afval. De toetsingscommissie heeft toen de knoop doorgehakt: we beschouwen dit niet als finaal 

afval. Vervolgens moesten de milieuberekeningen opnieuw uitgevoerd worden, daardoor verschoof aluminium t.o.v. 

eenmalig glas iets. De conclusies moesten daardoor ook enigszins bijgesteld worden.  

 
De reacties op het document waren heel verschillend. Van degenen die gereageerd hebben wisselde het van 

een kort telefoontje tot heel lange e-mails. De milieubeweging heeft zich verenigd in een coalitie: het Recycling 

Netwerk, dat door één persoon getrokken wordt. Het Recyclingnetwerk is heel actief op het gebied van 

verpakkingen. Vanuit deze persoon kwam er kritiek dat het bedrijfsleven oververtegenwoordigd was in het externe 

netwerk in vergelijking tot de NGO’s, maar dat kon in dit geval ook niet anders aangezien de milieubeweging zich 

verenigd heeft. Verder zijn er veel brancheverenigingen actief bij verpakkingen, die allemaal om hun mening 

gevraagd moeten worden. De aard van de reacties is heel verschillend per actor. Sommige actoren gaan heel erg op 

de politiek in en de adviezen die er uitkomen, en andere zitten heel erg op de details bijvoorbeeld een getal dat niet 

klopt. 

  
Het onderzoek van CE dat is gebruikt voor het brondocument over verpakkingen is een LCA die niet aan de 

ISO-normen voldoet. Er is wel een peer-review uitgevoerd door TNO, de andere instantie in Nederland die zich bezig 

houdt met verpakkingen. TNO was vrij negatief over het stuk van CE. Het commentaar van TNO spitste zich toe op 
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een aantal punten die enerzijds niet relevant waren, en anderzijds weer zijn weerlegd door CE. TNO vond het soms 

onduidelijk waar CE zijn informatie vandaan gehaald had, en CE gaf toen aan dat deze data uit een eerdere studie 

kwamen die wel ge-reviewd is. TNO had niet echt voldoende argumenten om die hele studie onderuit te halen, en 

niet alle argumenten waren relevant voor dit brondocument. TNO geeft ook aan dat álleen dit rapport niet gebruikt 

kan en mag worden om beleid op te baseren. 

Voor composteerbare verpakkingen is een metastudie van een twintigtal LCA’s gebruikt, maar er is niet naar 

de oorspronkelijke LCA’s gekeken. Er zit een deskundige aan de UU en zijn conclusies zijn overgenomen. Een tweede 

deskundige van het RIVM onderschreef deze conclusies. 

 

4.4.2 Discussiepunten volgens discussiekaart 

Het aantal ingebrachte kritiekpunten per categorie voor het brondocument verpakkingen is weergegeven in 

tabel 4.7. Er zijn in de discussie rondom dit brondocument in totaal 115 kritiekpunten ingebracht. De categorie 

‘Aanvullingen’ heeft met 28 kritiekpunten de hoogste score, de categorie weging met nul kritiekpunten de laagste. 

De score van de overige categorieën varieert van twee tot 23 kritiekpunten. 

 

 

Aantal kritiekpunten per categorie (n=114)

Systeemgrenzen (7)
Data 1 (11)
Weging (0)
Data 2 (4)
Impacts (12)
Vergelijking (2)
Methode (2)
Aanvullingen (28)
Contextuele opm. (23)
Rol&autoriteit (8)
Overige opm. (17)

 
 

Diagram 4.7: Aantal kritiekpunten per categorie voor het brondocument verpakkingen 

 

 

Diagram 4.8 geeft het aantal discussiepunten per laag weer voor het brondocument verpakkingen. De lagen 

‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’ en de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ zijn 

samengevoegd, de resultaten hiervan zijn te vinden in diagram 4.9. De laag ‘Productvergelijking’ bevat de minste 

kritiekpunten (vier) en de laag ‘Contextueel’ de meeste (49). De sommatie van de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten 

context’ bevat bijna twee maal zoveel kritiek punten (74) als de sommatie van de lagen ‘Inventarisatie’, 

‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’ (39).  
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Aantal kritiekpunten per laag (n=114)

Inventarisatie (18)
Impactberekening (16)
Productvergelijking (4)
Contextueel (51)
Buiten context (25)

 

 
Diagram 4.8: Aantal discussiepunten per laag van het brondocument verpakkingen 

 

 

Gesommeerd aantal kritiekpunten (n=114)

Inventarisatie +
Impactberekening +
Productvergelijking (38)
Contextueel + Buiten
context (76)

 
 

Diagram 4.9: Sommatie van het aantal kritiekpunten per laag van het brondocument verpakkingen 

 

 

In tabel 4.5. zijn de actoren te vinden die gereageerd hebben op het brondocument biobrandstoffen. 

Daarnaast geeft deze tabel de actorgroepen aan waarin deze actoren zijn in te delen, het aantal kritiekpunten per 

actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie. In deze tabel kan worden gezien dat er in totaal dertien 

actoren op het brondocument verpakkingen gereageerd hebben. Deze dertien actoren zijn in te delen in 5 

actorgroepen. Zeven van de dertien actoren behoren tot de actorgroep ‘Bedrijfsleven’, drie actoren tot de actorgroep 

‘Kennisinstituut’ en de actorgroepen ‘Belangengroep’, ‘NGO’ en ‘Overheid’ bevatten één actor. Door het bedrijfsleven 
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zijn in totaal 64 kritiekpunten ingebracht, door de belangengroepen negentien, door de kennisinstituten twintig, door 

de NGO’s twee en door de overheid negen. 

 

 

Tabel 4.5: Actoren die gereageerd hebben op het document verpakkingen met de bijbehorende 

actorgroep, het aantal kritiekpunten per actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie 

Aantal kritiekpunten per categorie Actor Actorgroep Aantal 

kritiekpunten S D1 W D2 I V M A C R/A O 

Consumentenbond Belangengroep 19 5 3 0 0 0 0 0 3 4 0 4 

FNLI* Bedrijfsleven 10 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 1 

Vereniging Milieubeheer 

Kunststoffen 

Bedrijfsleven 14 1 1 0 0 6 2 0 3 0 1 0 

Ministerie van VROM Overheid 9 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 2 

Centraal Brouwerij 

Kantoor 

Bedrijfsleven 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Universiteit Twente Kennisinstituut 17 0 1 0 0 0 0 0 7 5 1 3 

Stichting Kringloop Blik Bedrijfsleven 26 0 4 0 0 4 0 2 6 6 3 1 

Nederlandse Frisdranken 

Industrie 

Bedrijfsleven 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Universiteit Utrecht Kennisinstituut 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Universiteit Wageningen Kennisinstituut 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nederlands 

Verpakkingscentrum 

Bedrijfsleven 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

Recycling Netwerk NGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Papier Recycling 

Nederland 

Bedrijfsleven 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

Tabel 4.6 geeft een aantal karakteristieken weer van het brondocument personenvervoer die van belang zijn 

voor het berekenen van de kritiekindex. Deze karakteristieken zijn het aantal kritiekpunten, het aantal actoren en het 

aantal pagina’s (zonder bijlagen). De kritiekindex geeft het gemiddeld aantal kritiekpunten per actor per pagina weer. 

De karakteristiek index is voor het brondocument personenvervoer 0,13. 

 

Tabel 4.6: Kritiekindex voor het brondocument verpakkingen 

Karakteristiek Waarde 

Aantal kritiekpunten 114 

Aantal actoren 13 

Aantal pagina’s 68 

  

Kritiekindex 0,13 
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4.4.3 Samenvattende analyse 

In de discussie rondom het brondocument verpakkingen zijn 113 kritiekpunten ingebracht. In de voorgaande 

paragraaf zijn kritiekpunten en actoren ingedeeld in groepen. De kritiekpunten op basis van de discussiekaart, de 

actoren op basis van de actorsoorten. In deze paragraaf worden de meest opvallende punten uit de indeling in 

groepen besproken. Conclusies die verbonden kunnen worden aan deze analyse kunnen gevonden worden in het 

hoofdstuk ‘Analyse resultaten’ uit dit derde deel van het rapport. 

 

De categorieën ‘Aanvullingen’ en ‘Contextuele opmerkingen’ bevatten in de discussie rondom dit 

brondocument de meeste kritiekpunten (26 versus 23). De laag ‘Contextueel’ bevat hierdoor ook de meeste 

kritiekpunten, 43% van het geheel. De sommatie van de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ bevat bijna twee 

maal zoveel kritiek punten (65% van het geheel) dan de sommatie van de lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ 

en ‘Productvergelijking’ (35% van het geheel). 

 

De vijf onderscheidde actorgroepen zijn allen vertegenwoordigd in de discussie rondom dit document. Het 

aantal actoren per actorgroep en het aantal kritiekpunten per actorgroep is in dit document redelijk in balans. Het 

aantal kritiekpunten in de actorgroep ‘Belangengroep’ is iets hoger dan verwacht zou worden op basis van het aantal 

actoren (8% van het aantal actoren en 17% van het aantal kritiekpunten), voor de actorgroep ‘NGO’ geld het 

omgekeerde (8% van het aantal actoren en 2% van het aantal kritiekpunten).  

De actorgroep ‘Bedrijfsleven’ bevat 54% van het aantal actoren en 57% van het aantal kritiekpunten. De 

actorgroep ‘kennisinstituut’ bevat 23% van het aantal actoren en 18% van het aantal kritiekpunten en de actorgroep 

‘Overheid’ bevat 8% van het aantal actoren en 8% van het aantal kritiekpunten. 

 

De kritiekindex van 0,13 van het brondocument verpakkingen is de helft lager dan het gemiddelde van 0,26. 

 

 

4.5 Resultaten brondocument vis 

 

4.5.1 Beschrijving document 

Het hele advies in het brondocument vis draait eigenlijk om het advies van stichting ‘de Noordzee’ (SDN). Er 

is veel tijd besteed aan het uitzoeken of MC achter de methodiek van SDN kon staan. Naast een onderzoek naar de 

validiteit van de methode van SDN zijn verschillende actoren gevraagd wat ze van de methode vinden en wat hun 

argumenten zijn. Iedereen vindt de methode goed, behalve de visserijsector. De visbranche vond dat het hele 

document te veel leunde op de natuur- en milieuorganisaties en niet keek naar de problemen in de visserijsector. 

Volgens hen gaat alles goed zolang iedereen zich aan de wet houdt. De wet is gebaseerd op het idee van 

instandhouden van soorten en systemen. Zolang vissers zich aan de wet houden, kunnen ze alles vissen wat ze willen 

en kan de consument eten wat hij wil. Ze willen om die redenen mensen niet afraden vis te eten. Ze geven wel aan 

dat het aan de wet houden er nog wel eens aan schort. Dat is een argument dat niet in strijd is met de methode van 

SDN. Ze waren het ook niet fundamenteel oneens met de methoden van SDN. 

Ze hadden ook inhoudelijke argumenten. Vooral dat het kleine kaartje (de viswijzer) dat SDN uitgeeft een te 

simplistisch weergave is van complexe materie. Deze discussie is omzeild door te zeggen dat je de vis uit de groene 

kolom met een gerust hart kunt eten, daar is iedereen het over eens. Over de rest wordt geen uitspraak gedaan, maar 

indirect wordt wel gezegd dat je de andere vis beter niet kunt eten. De visserijsector had ook, terechte, inhoudelijke 

kritiek op de wegingsfactoren die door SDN worden gebruikt. 
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Andere organisaties willen zich vaak niet branden aan een harde uitspraak over de methode van SDN. De 

Consumentenbond gebruikt de adviezen bijvoorbeeld wel in haar artikelen, maar wil niet expliciet aangeven wat ze 

van de methode vindt. De Dierenbescherming vindt eten van vis zielig en vind de methode dus niet relevant. Het WNF 

onderschrijft de methoden, ze hebben met SDN meegewerkt aan de ontwikkeling van de methode.  

 
De basis voor dit brondocument is de methode van SDN. Dit is een eigen, in internationaal verband 

ontwikkelde, methode van SDN. Het is op dat vlak het enige dat er momenteel is. De methode heeft nog het meeste 

weg van een MCA. Het is vrij lastig om te beoordelen wat de wetenschappelijke kwaliteit van de methode is. Er zijn 

geen goede handvatten om dat te beoordelen. SDN geeft zelf ook niet aan of hun methode wetenschappelijk is. Om 

de kwaliteit van de methode te onderzoeken is gekeken wat SDN wel en niet heeft meegenomen in hun methoden, 

daar zijn vervolgens de sterke en de zwakke punten uitgehaald. Er is gekeken wat voor gegevens ze hebben gebruikt 

en of die opvraagbaar zijn en of er consensus is over die gegevens. Ook moet de methode helder en transparant zijn.  

Het zwakke punt van de methode is dat er een weging plaatsvindt van factoren die je eigenlijk niet bij elkaar 

kunt optellen. Je kunt bijvoorbeeld overbevissing niet optellen bij schade aan de zeebodem. SDN geeft alles evenveel 

punten. Dat zorgt ervoor dat een subcategorie met veel vragen heel zwaar drukt op de uiteindelijke score. Ze zijn 

daar wel transparant over op de website. Ze geven op de website aan hoe ze dat scoren en je kunt op de website per 

vissoort ook alleen naar één onderwerp kijken (bijvoorbeeld overbevissing).  

Verder zijn er in het brondocument FAO-bronnen en bronnen van het Voedingscentrum gebruikt, maar dat 

is vooral statistiek en cijfers. Die cijfers zijn gewoon overgenomen, ervan uitgaande dat die bronnen goed zijn. 

 

4.5.2 Discussiepunten volgens discussiekaart  

Diagram 4.10 geeft het aantal ingebrachte kritiekpunten per categorie van het brondocument 

personenvervoer weer. Er zijn in totaal 133 kritiekpunten ingebracht in de discussie rondom dit document. Met 36 

kritiekpunten heeft de categorie ‘Aanvullingen’ de hoogste score, de categorieën ‘Vergelijking’ en ‘Weging’ hebben 

met nul kritiekpunten de laagste score. De overige categorieën hebben een score die varieert van twee tot 23 

ingebrachte kritiekpunten.  

 

In diagram 4.11 is het aantal discussiepunten per laag voor het brondocument vis weergegeven. De laag 

‘Productvergelijking’ bevat de minste kritiekpunten (drie) en de laag ‘Contextueel’ de meeste (52). In diagram 4.12 is 

de samenvoeging van de lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’ en de lagen ‘Contextueel’ 

en ‘Buiten context’ te vinden. De sommatie van de lagen ‘Contextueel’ en ‘Buiten context’ bevat de meeste 

kritiekpunten (72). De sommatie van de lagen ‘Inventarisatie’, ‘Impactberekening’ en ‘Productvergelijking’ bevat 61 

kritiekpunten. 
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Aantal kritiekpunten per categorie (n=133)

Systeemgrenzen (23)
Data 1 (23)
Weging (0)
Data 2 (2)
Impacts (10)
Vergelijking (0)
Methode (3)
Aanvullingen (36)
Contextuele opm. (16)
Rol&autoriteit (4)
Overige opm. (16)

 

 

Diagram 4.10: Aantal kritiekpunten per categorie voor het brondocument vis 

 

 

Aantal kritiekpunten per laag (n=133)

Inventarisatie (46)
Impactberekening (12)
Productvergelijking (3)
Contextueel (52)
Buiten context (20)

 

 

Diagram 4.11: Aantal discussiepunten per laag van het brondocument vis 
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Gesommeerd aantal kritiekpunten (n=133)

Inventarisatie +
Impactberekening +
Productvergelijking
Contextueel + Buiten
context

 

 

Diagram 4.12: Sommatie van het aantal kritiekpunten per laag van het brondocument vis 

 

 

In tabel 4.7 worden de actoren die gereageerd hebben op het brondocument vis weergegeven, de 

bijbehorende actorgroepen zijn ook in deze tabel te vinden. In tabel D.4 en diagram D.4 is het aantal actoren per 

actorgroep te vinden. In deze tabellen en dit diagram kan gezien worden dat er in totaal acht actoren gereageerd 

hebben op het brondocument biobrandstoffen. Deze acht actoren kunnen worden ingedeeld in vijf groepen. De 

actorgroepen ‘Belangengroep’, ‘Bedrijfsleven’ en ‘Overheid’ bevatten 1 actor, de actorgroep ‘NGO’ bevat 2 actoren 

en de actorgroep ‘Kennisinstituut’ bevat 3 actoren. Door het bedrijfsleven zijn in totaal 31 kritiekpunten ingebracht, 

door de belangengroepen zes, door de kennisinstituten 25, door de NGO’s 71 en door de overheid nul. 

 

 

Tabel 4.7: Actoren die gereageerd hebben op het document vis met de bijbehorende actorgroep, het 

aantal kritiekpunten per actor en het aantal kritiekpunten per actor per categorie 

Aantal kritiekpunten per categorie Actor Actorgroep Aantal 

kritiekpunten S D1 W D2 I V M A C R/A O 

Stichting De Noordzee NGO 32 2 3 0 0 6 0 1 8 7 0 5 

Consumentenbond Belangengroep 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Dierenbescherming NGO 30 9 2 0 0 1 0 0 9 4 0 5 

Imares Kennisinstituut 25 3 11 0 0 0 0 0 9 0 0 2 

Stichting Milieukeur NGO 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

Productschap Vis Bedrijfsleven 22 2 5 0 0 1 0 1 7 3 2 1 

Unilever Bedrijfsleven 9 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 

Milieudefensie NGO 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
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In tabel 4.8 zijn een aantal karakteristieken van het brondocument vis te vinden. Deze karakteristieken 

(aantal kritiekpunten, aantal actoren en aantal pagina’s) zijn van belang voor het berekenen van de kritiekindex. De 

kritiekindex geeft het gemiddeld aantal kritiekpunten per actor per pagina weer. Voor het brondocument vis is de 

kritiekindex 0,23. 

 

 

Tabel 4.8: Kritiekindex voor het brondocument vis 

Karakteristiek Waarde 

Aantal kritiekpunten 133 

Aantal actoren 8 

Aantal pagina’s 34 

  

Kritiekindex 0,49 

 

 

4.5.3 Samenvattende analyse 

In de discussie rondom het brondocument vis zijn 113 kritiekpunten ingebracht, het meeste van de vier 

onderzochte brondocumenten. In de voorgaande paragraaf zijn kritiekpunten en actoren ingedeeld in groepen. De 

kritiekpunten op basis van de discussiekaart, de actoren op basis van de actorsoort. In deze paragraaf worden de 

meest opvallende punten uit de indeling in groepen besproken. Conclusies die verbonden kunnen worden aan deze 

analyse kunnen gevonden worden in het hoofdstuk ‘Analyse resultaten’ uit dit deel van het rapport. 

 

Van de ingebrachte kritiekpunten rondom dit brondocument behoort 27% tot de categorie ‘Aanvullingen’. 

De daaropvolgende categorieën zijn ‘Systeemgrenzen’ en ‘Data 1’ met beide 17% van het totaal aantal ingebrachte 

kritiekpunten. De laag ‘Contextueel’ bevat 52 kritiekpunten (39% van het totaal) iets meer dan de laag 

‘Inventarisatie’. Deze laag bevat 46 kritiekpunten wat overeenkomt met 35% van het totaal aantal ingebrachte 

kritiekpunten. Kijkend naar het totaal behoort 54% van het aantal kritiekpunten tot de inhoudelijke (over de 

vergelijking gaande) opmerkingen en 46% tot de (buiten) contextuele opmerkingen. 

 

Van de vijf onderscheidde actorgroepen is de actorgroep ‘Overheid’ niet vertegenwoordigd in de discussie 

rondom het brondocument vis. Het aantal actoren per actorgroep en het aantal kritiekpunten per actorgroep zijn 

voor de actorgroepen ‘NGO’ en ‘Bedrijfsleven’ in balans. De actorgroep ‘NGO’ bevat 50% van het aantal actoren en 

53% van het aantal kritiekpunten en de actorgroep ‘Bedrijfsleven’ bevat 25% van het aantal actoren en 23% van het 

aantal kritiekpunten. Het aantal kritiekpunten in de actorgroep ‘Belangengroep’ is lager dan verwacht zou worden op 

basis van het aantal actoren (13% van het aantal actoren en 5% van het aantal kritiekpunten), voor de actorgroep 

‘Kennisinstituut’ geld het omgekeerde (13% van het aantal actoren en 19% van het aantal kritiekpunten). 

 

De kritiekindex van het brondocument vis is 0,46, bijna het dubbele van de gemiddelde kritiekindex van 

0,26. 
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4.6 Analyse resultaten 

 

In totaal zijn er vier brondocumenten onderzocht met elk hun eigen karakteristieken. Sommige documenten 

zijn meer beschrijvend, andere documenten meer vergelijkend. Globaal gezien kan gezegd worden dat de 

documenten ‘Biobrandstoffen’ en ‘Vis’ vooral beschrijvend zijn. Er worden in deze documenten wel vergelijkingen 

gemaakt tussen producten, maar deze vergelijkingen zijn vooral kwalitatief. Het grootste deel van deze documenten 

bestaat uit een beschrijving van de huidige stand van zaken met daaraan gekoppeld enkele consumentenadviezen. De 

andere twee brondocumenten, ‘Personenvervoer’ en ‘Verpakkingen’, zijn veel meer vergelijkend. Voor het document 

personenvervoer zijn daadwerkelijk berekeningen uitgevoerd met behulp van de schaduwprijzen methode. Voor het 

document ‘Verpakkingen’ is vooral gebruik gemaakt van een LCA van CE over verpakkingen. Op basis van de LCA en 

aanvullende informatie is een vergelijking gemaakt tussen verschillende soorten verpakkingen.  

 

Verwacht mag worden dat de kritiek op de meer vergelijkende documenten meer gericht zal zijn op de 

vergelijking op zich en bij de beschrijvende documenten meer op de (buiten) contextuele opmerkingen. Voor de 

documenten ‘Personenvervoer’ en ‘Vis’ klopt deze aanname. Bij het vergelijkende document ‘Personenvervoer’ gaat 

56% van de kritiekpunten over de vergelijking en bij het beschrijvende document ‘Vis’ gaat 54% van de kritiekpunten 

over (buiten) contextuele punten. Bij het beschrijvende document ‘Biobrandstoffen’ klopt deze aanname ook min of 

meer, 49% van de kritiekpunten op dit document gaat over (buiten) contextuele punten. Het enige document waar 

deze aanname niet klopt is het document ‘Verpakkingen’. Dit document is vooral vergelijkend, maar slechts 35% van 

de kritiekpunten gaat daadwerkelijk over deze vergelijking.  

 

Deze 35% - 65% verhouding is sowieso sterk verschillend van de andere documenten. Bij geen enkel ander 

onderzocht document is het verschil groter dan een 46% - 54% verhouding. Een verklaring voor dit onverwachte 

resultaat zou de oververtegenwoordiging van de kritiekpunten van de actorgroep ‘Bedrijfsleven’ in het document 

‘Verpakkingen’ kunnen zijn. Maar liefst 54% van het aantal actoren behoort tot de actorgroep ‘Bedrijfsleven’ en deze 

54% heeft 57% van het aantal kritiekpunten ingebracht. Actoren uit het bedrijfsleven hebben vaak kritiek op de 

manier waarop hun product beschreven wordt. Ze willen (begrijpelijkerwijs) dat hun product zo optimaal mogelijk uit 

een rapport komt. Toch hadden deze actoren niet veel kritiek op de vergelijking, blijkbaar waren ze niet zeer 

ontevreden met de uitkomsten hiervan. De kritiek ging vooral over de beschrijving van de producten die vergeleken 

werden. In een verder gesprek met de betreffende actoren zou uitgezocht kunnen worden of zij inderdaad met de 

vergelijking op zich instemmen of dat er andere redenen zijn waarom zij weinig kritiek geleverd hebben op de 

vergelijking. 

 

Een ander opmerkelijk punt is de lage kritiekindex van het brondocument ‘Verpakkingen’. Ondanks het grote 

aantal actoren uit het bedrijfsleven is het gemiddelde aantal kritiekpunten per actor per pagina van dit document 

twee maal zo laag (0,13) als het gemiddelde van de vier documenten (0,26). Het brondocument ‘Vis’ heeft een zeer 

hoge kritiekindex (0,49), de indexen van de documenten ‘Biobrandstoffen’ en ‘Personenvervoer’ liggen dichter bij het 

gemiddelde (respectievelijk 0,20 en 0,23). Op basis van de onderzochte karakteristieken is hier moeilijk een verklaring 

voor te geven. Het type actorgroep zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. In de discussie rondom het document 

‘Biobrandstoffen’ is de actorgroep ‘Kennisinstituut’ dominant, bij het document ‘Verpakkingen is dit de actorgroep 

‘Bedrijfsleven’ en bij het document ‘Vis’ is dit de actorgroep ‘NGO’. Mogelijk dat elke actorgroep zijn eigen manier 

van kritiek leveren heeft. De actorgroep ‘NGO’ heeft mogelijk een uitgebreidere of ‘agressievere’ manier van kritiek 

leveren waardoor de index van het document ‘Vis’ veel hoger is dan bij de andere documenten. De actorgroep 
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‘Bedrijfsleven’ geeft mogelijk kort en bondig advies waardoor de documenten waar deze actor dominant is een lage 

index hebben. De actorgroep ‘Kennisinstituut’ zou ten slotte een gemiddelde manier van kritiek leveren bezigen.  

Het document ‘Biobrandstoffen’ heeft geen dominante actorgroepen, de kritiekindex van dit document 

(0,23) ligt dicht bij het gemiddelde van de vier documenten (0,26). Dit zou passen binnen de beredenering dat elke 

actorgroep zijn eigen manier van kritiek leveren heeft. De verschillende vormen van kritiek leveren worden, bij het 

afwezig zijn van dominante groepen, tegen elkaar gemiddeld. Echter, de koppeling tussen de kritiekindex en 

dominante actorgroepen is slechts een hypothese. Als gekeken wordt naar het gemiddeld aantal kritiekpunten per 

actorgroep per categorie (diagram 4.13) dan is deze hypothese niet terug te vinden. In dit diagram is te zien dat er 

weinig grote verschillen zijn tussen de gemiddelde manier van kritiek leveren van de verschillende actorgroepen. De 

verschillen die er zijn lijken geen verklaring te kunnen zijn voor de grote verschillen in kritiekindex tussen de 

verschillende documenten. 
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Diagram 4.13: Gemiddeld aantal kritiekpunten per actorgroep per categorie. S = Systeemgrenzen; D1 = Data 1; W = Weging; D2 = 

Data 2; I = Impacts; V = Vergelijking; M = Methode; A = Aanvullingen; C = Contextuele opmerkingen; R/A = Rol&autoriteit; O = 

Overige opmerkingen 

 

 

Er zijn ook andere verklaringen mogelijk voor het verschil in kritiekindex. Bijvoorbeeld de informatiedichtheid 

per pagina. Bij een hoge informatiedichtheid per pagina zal het aantal kritiekpunten per pagina vaak hoger zijn. De 

schrijfstijl van een onderzoeker zou dan bepalend zijn voor het verschil in kritiekindex, immers de ene auteur is 

beknopter dan de andere. Deze verklaring wordt echter ook tegengesproken door de resultaten van dit onderzoek. 

De documenten met de hoogste en de laagste kritiekindex in dit onderzoek zijn geschreven door dezelfde 

onderzoeker. Schrijfstijl kan, gebaseerd op deze resultaten, geen invloed hebben op de kritiekindex. Een andere 

mogelijke verklaring voor het verschil in kritiekindex kan het onderwerp of de branche zijn. Het is mogelijke dat de 
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medewerkers in een de verschillende branches een andere achtergrond of opleiding hebben. Deze achtergrond of 

opleiding zou er voor kunnen zorgen dat deze personen op een andere manier kritiek leveren op een document. Deze 

verklaring is in één van de interviews met de onderzoekers ook genoemd door de desbetreffende onderzoeker (niet 

gepubliceerde data). Een laatste mogelijke verklaring voor het verschil in kritiekindex is het niet gewogen analyseren 

van de brondocumenten. Het brondocument ‘Vis’ heeft bijvoorbeeld een hoge kritiekindex, maar mogelijk zal dit met 

een gewogen analyse anders zijn. Waarschijnlijk is een combinatie van factoren verantwoordelijk voor het verschil in 

weerstand / kritiek dat een document oproept. Verder onderzoek is noodzakelijk om gefundeerde uitspraken te 

kunnen doen over de verschillen in de kritiekindex van de brondocumenten.  

 

Een manier om uit te vinden waar bovengenoemde punten door veroorzaakt worden is door dieper in te 

gaan op de inhoud van de kritiek. In dit onderzoek zijn de punten ingedeeld in categorieën. Vervolgens zijn er met 

deze indeling verschillende analyses uitgevoerd. De inhoud van de kritiek is daarbij min of meer achterwege gelaten. 

Daarnaast zijn de actoren ingedeeld in vijf actorgroepen. Mogelijk is de diversiteit in actoren te groot om deze in te 

delen in vijf groepen en kunnen de actoren beter afzonderlijk beoordeeld worden. 

In het kader van dit onderzoek is er wel een globale inhoudelijke analyse van de onderzochte documenten 

uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn niet opgenomen in dit rapport omdat een goede uitwerking hiervan meer tijd 

zou vergen dan beschikbaar was. Een eerste voorzichtige conclusie die uit deze analyse getrokken kon worden is dat 

er weinig overeenkomsten zijn tussen de kritiekpunten per documenten van de verschillende acteren. Elke actor, zelfs 

als deze behoren tot dezelfde actorgroep, brengt eigen kritiekpunten in vanuit zijn eigen expertise. In de lijsten van 

actoren die bij de resultaten van elk brondocument te vinden zijn kan gezien worden dat deze actoren een zeer breed 

veld beslaan. In de werkwijze van Milieu Centraal wordt hier bewust voor gekozen om zo breed mogelijk gedragen 

documenten en adviezen te produceren. Al deze actoren hebben echter hun eigen expertise en zullen daarom op 

punten letten die binnen hun eigen expertise vallen. Dit veroorzaakt een veelheid aan kritiekpunten, die misschien wel 

in dezelfde categorie vallen maar een totaal verschillende inhoud hebben. 

 

Als gekeken wordt naar de resultaten van de vier documenten kan gezegd worden dat er weinig 

overeenkomsten te vinden zijn tussen deze resultaten. Er zijn grote verschillen in aantallen kritiekpunten, in aantal 

actoren en actorgroepen en in de kritiekindex.  
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Hoofdstuk 5 

 

 

 

 

Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

 

5.1 Discussie en conclusies 

 

Het doel van het uitgevoerde, en in dit rapport beschreven, onderzoek was tweeledig. Het eerste doel was 

de ontwikkeling van een model dat gebruikt kan worden voor de structurering van de discussie rondom Milieu 

Productvergelijkingen. Het tweede doel was het uitvoeren van een Case Studie met het ontwikkelde model om te 

onderzoeken waar de discussie rondom milieu-product-vergelijkingen over gaat. 

 

Het eerste doel van het onderzoek is gehaald. Op basis van bestaande vergelijkingsmethoden, 

wetenschappelijke literatuur, expertmeetings en informatie van Milieu Centraal is er een model ontwikkeld. De basis 

voor dit model zijn een aantal bestaande vergelijkingsmethoden die veel gebruikt worden bij Milieu Centraal. Er is een 

uitgebreide analyse van deze methoden uitgevoerd en sterke en zwakke punten zijn beschreven. Uit de analyse van 

de methoden kan geconcludeerd worden dat de methoden uiteenlopen op hun maatschappelijke bruikbaarheid en 

de mate van kwantiteit. Er is een discrepantie tussen de mate van kwantiteit van een vergelijkingsmethode en de 

bruikbaarheid van een methode voor consumentenvoorlichting. Methoden met een hoge mate van kwantiteit 

(bijvoorbeeld LCA) zijn veelal minder bruikbaar voor consumentenvoorlichting dan meer kwalitatieve methoden en 

vice versa. 

 

Het ontwikkelde model heeft dus een stevige wetenschappelijke basis. Er is echter een keuze gemaakt voor 

een drietal methoden als basis voor het ontwikkelde model. Er zijn veel meer vergelijkingsmethoden die niet 

beschreven zijn in dit rapport. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de MIPS (Rithoff, Rohn & Liedtke, 2002), de 

MET-matrix (Product-en-milieu, 2007) en de MKBA (Bruyn et al., 2007). Tussen deze niet gebruikte methoden zitten 

zeker methoden die regelmatig of vaak gebruikt worden. De MKBA is bijvoorbeeld een methode die in de 

‘beleidswereld’ zeer veel gebruikt wordt. Toch is de keuze voor de methoden die in dit rapport beschreven zijn niet 

arbitrair. Het ontwikkelde model richt zicht op de discussie rondom milieu-product-vergelijkingen. Niet alle bestaande 

methoden worden ook daadwerkelijk voor dit soort vergelijkingen gebruikt. De MKBA is bijvoorbeeld een methode 

die vooral gebruikt wordt om de invloed van nieuw beleid te evalueren (ex-ante evaluatie). De methoden beschreven 

in dit rapport zijn methoden die zeer veel gebruikt worden voor milieu-product-vergelijkingen. Bovendien blijken veel 

methoden dezelfde basiswerkwijze te hebben. Zeer globaal kan gezegd worden dat in de eerste stap van deze 

basiswerkwijze de levenscyclus van een product bepaald wordt met de bijbehorende waarden en gewichten. De 

tweede stap in de basiswerkwijze is het omrekenen van deze waarden en gewichten naar een index waarmee de 

rangorde van de alternatieven bepaald kan worden. Deze basiswerkwijze is beschreven in § 3.1 en is verwerkt in het 

ontwikkelde model. 
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De werkbaarheid van het ontwikkelde model is getest door het model voor te leggen aan een aantal 

onderzoekers die bijna dagelijks te maken hebben met discussie over vergelijkingen. Uit dit onderzoek naar de 

werkbaarheid blijkt dat het voor deze onderzoekers moeilijk was om met het model te werken. De categorieën waren 

op dat moment niet helder genoeg en men was niet gewend met een dergelijk model te werken. Uit deze test blijkt 

dat een goede omschrijving van de categorieën essentieel is om met het model te kunnen werken. Daarnaast blijkt 

dat het werken met een dergelijk model enige oefening vereist. Om te testen of het model inderdaad beter begrepen 

wordt na enige oefening, zou bij dezelfde onderzoekers nogmaals een test afgenomen moeten worden. De 

onderzoekers gaven wel aan veel potentie in het model te zien. Het zou volgens deze onderzoekers een goede 

aanvulling kunnen zijn op het proces van het schrijven van brondocumenten.  

 

Ook het tweede doel van het onderzoek is gehaald, echter niet zoals voor aanvang van het onderzoek 

bedacht was. Na uitvoering van de Case Studie kan gezegd worden waar de discussie rondom milieu-product-

vergelijkingen over gaat. De resultaten van de verschillende brondocumenten lieten echter zeer verschillende 

uitkomsten zien. Er kunnen daarom geen algemene conclusies worden getrokken uit deze resultaten. Een vergelijking 

tussen de resultaten uit hoofdstuk 4 en de algemene kritiekpunten uit hoofdstuk 2 is daarom ook moeilijk te maken. 

De punten die zijn beschreven in hoofdstuk 2 komen wel terug in de resultaten, maar niet in alle brondocumenten 

even sterk. Bovendien zal er meer gekeken moeten worden naar de inhoud van de kritieken om hierover goede 

conclusies te kunnen trekken.  

 

Dit rapport heeft laten zien dat het mogelijk is een model te ontwikkelen voor de structurering van de 

discussies rondom maatschappelijke milieu-product-vergelijkingen. Het blijkt echter ook dat het gebruik van het 

ontwikkelde model niet eenvoudig is. De modeltest heeft laten zien dat de indeling van argumenten in categorieën 

niet eenvoudig is. De onderzoekers gaven wel aan het model mogelijk te gaan gebruiken tijdens het schrijven van een 

rapport. Op deze manier kan beter gelet worden op de structuur en argumentatie van een rapport en er kan 

geanticipeerd worden op mogelijke kritiekpunten. Dit is echter niet waar het model voor ontwikkeld was. 

Ook de Case Studie heeft laten zien dat het mogelijk is discussies rondom milieu-product-vergelijkingen te 

structureren. De Case Studie heeft echter ook laten zien dat er niet veel overeenkomsten te vinden zijn tussen 

resultaten van de verschillende rapporten. Er lijken uiteenlopende factoren te zijn die de soort en de hoeveelheid 

kritiekpunten lijken te bepalen.  

Algemeen kan daarom geconcludeerd worden dat de discussie rondom milieu-product-vergelijkingen 

moeilijk te structureren is. Er zijn vele actoren bij deze discussie betrokken met elk hun eigen expertise en hun eigen 

insteek. 

 

 

5.2 Aanbevelingen 

 

De aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek kunnen worden ingedeeld in twee onderdelen. Ten 

eerste zijn er aanbevelingen die het onderzoek zouden kunnen versterken en ondersteunen. Ten tweede zijn er 

aanbevelingen voor de toepassing van het onderzoek in de maatschappij en specifiek bij Milieu Centraal. 

 

5.2.1 Aanbevelingen voor het versterken en ondersteunen van het onderzoek 

Om het uitgevoerde onderzoek te versterken en te ondersteunen zullen er een aantal aanvullende 

onderzoeken moeten worden uitgevoerd. In de eerste plaats is het verstandig om meer brondocumenten in te delen. 
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Milieu Centraal heeft in de loop der jaren tientallen brondocumenten geschreven. Het is moeilijk om op basis van vier 

documenten algemene conclusies te trekken over de discussie over de brondocumenten van Milieu Centraal.  

Ten tweede zal er meer inzicht gekregen moeten worden in de factoren die de mate van kritiek op een 

document bepalen. Als deze factoren beter zichtbaar zijn dan zal Milieu Centraal zich beter kunnen voorbereiden op 

discussies en deze discussies beter kunnen leiden en structureren. Om meer zicht te krijgen op deze factoren zijn een 

aantal aanvullende onderzoeken nodig. Er zal gekeken moeten worden naar de inhoud van de kritiekpunten. Op 

basis van de indeling in categorieën kunnen weinig conclusies getrokken worden. Het is daarom goed een ´stap terug 

te zetten´ en te kijken naar de inhoud van de kritieken. Mogelijk dat op basis van deze inhoud andere verbanden 

gevonden worden. Daarnaast zal er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van schrijfstijl op de 

geleverde kritieken. Het indelen van meer documenten kan daarvoor een hulpmiddel zijn. Als er van alle onderzoekers 

een aantal documenten ingedeeld zijn kan gezien worden of een bepaalde onderzoeker altijd de meeste kritiek 

oproept. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat er inderdaad een koppeling is tussen de mate van kritiek en de 

schrijfstijl van een onderzoeker. Een andere oorzaak van het verschil in kritiek zou het verschil in onderwerp of 

branche kunnen zijn. Hier is in dit onderzoek geen aandacht aan besteed, maar een dergelijk onderzoek zou kunnen 

helpen om de resultaten van dit onderzoek te duiden. Ten slotte zal er meer onderzoek uitgevoerd moeten naar de 

koppeling tussen dominante actorgroep en mate van kritiek op een document.  

Ten derde zal onderzocht moeten worden of de helderheid van het ontwikkelde model verhoogd kan 

worden. Uit de modeltest bij Milieu Centraal bleek dat veel kritiekpunten in de verkeerde categorie werden ingedeeld. 

Dit bleek vooral te komen omdat de onderzoekers het model niet goed begrepen. Om te onderzoeken of met een 

betere uitleg het model wel begrepen wordt zal er in een andere organisatie een zelfde soort test uitgevoerd moeten 

worden. Het verschil met de test bij Milieu Centraal is dat de onderzoekers nu meer informatie over het model 

krijgen. Als blijkt dat nu meer kritiekpunten in de juiste categorie worden ingedeeld dan kan geconcludeerd worden 

dat een goede informatievoorziening van groot belang is voor de begrijpelijkheid van het model. 

 

5.2.2 Aanbevelingen voor de toepassing van het onderzoek 

De toepassing van het onderzoek zal in de eerste plaats bestaan uit een implementatie bij de opdrachtgever; 

Milieu Centraal. Het ontwikkelde model zou tijdens het ontwikkelproces van een brondocument gebruikt kunnen 

worden om de discussie rondom dit document te structureren. Door de kritiekpunten in te delen in categorieën kan 

eenvoudig gezien worden hoe belangrijk de verschillende punten zijn en waar meer of minder aandacht aan besteed 

moet worden. 

Het ontwikkelde model blijkt echter niet eenvoudig te begrijpen. Een goede uitleg van het model is 

noodzakelijk. Er is al een korte workshop geweest bij Milieu Centraal waar met dit model gewerkt is. Als Milieu 

Centraal daadwerkelijk met dit model wil gaan werken is het aan te bevelen om een uitgebreidere workshop te 

organiseren waar de onderzoekers zich op moeten kunnen voorbereiden.  

 

Als vervolg op dit onderzoek zou er een bredere discussie op gang gebracht kunnen worden over milieu-

product-vergelijkingen en consumentenvoorlichting. Milieu Centraal presenteert zichzelf als een onafhankelijke 

organisatie die wetenschappelijk correcte documenten probeert te schrijven. Zij zijn daarom de ideale organisatie om 

een dergelijke discussie te faciliteren. Experts op het gebied van milieu-product-vergelijkingen, op het gebied van 

consumentenvoorlichting, op het gebied van milieu en op het gebied van vergelijkingsmethoden zouden aan deze 

discussie moeten deelnemen. Ook organisaties uit binnen- en buitenland, die vergelijkbaar zijn met Milieu Centraal, 

zouden aan deze discussie kunnen deelnemen. Het ontwikkelde model en de gevonden resultaten zouden centraal 

moeten staan in deze discussie. Bekeken kan worden of deze resultaten herkend en gedeeld worden. Daarnaast zal 

bediscussieerd moeten worden op wat voor manier de voorlichting aan consumenten verbeterd kan worden. Veel 
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rapporten en vergelijkingsmethoden zijn niet geschikt voor consumentenvoorlichting en ook veel kritiekpunten zijn in 

het licht van deze voorlichting niet relevant. Een aanbeveling is dat er afspraken gemaakt worden met alle actoren die 

meedoen aan de discussie. In deze afspraken zou moeten worden vastgelegd op wat voor manier actoren hun 

kritiekpunten mogen inbrengen in de discussie over milieu-product-vergelijkingen voor consumentenvoorlichting. Het 

ontwikkelde model zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Actoren zouden bijvoorbeeld hun ingeleverde kritiek 

kunnen indelen in de categorieën uit het model. Kritiek die buiten de context valt wordt dan alleen ter kennisneming 

aangenomen, de overige kritiek wordt op zijn merites beoordeeld. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden 

over de manier waarop vergelijkende rapporten gebruikt kunnen worden voor consumentenvoorlichting. 



Appels en peren 

85 

 

 

 

 

 

Referenties 
 

 

 

 

Baumann, H. & Tillman, A.-M. (2004). 

The Hitch Hiker's guide to LCA. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Boerboom, L. (2005). 

Helderheid in besluitvorming. Rooilijn 7, 351-356. 

 

Bras-Klapwijk, R. M., Heijungs, R. & Maurik, P. v. (2003). 

Levenscyclusananlyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers. DUP Bleu Print, Delft. 

 

Bruyn, S. M. d., Blom, M. J., Schroten, A. & Mulder, M. (2007).  

Leidraad MKBA in het milieubeleid versie 1.0. CE, Delft. 

 

Chambers, N., Simmons, C. & Wackernagel, M. (2000).  

Sharing Nature's Interests. Earthscan Publications Ltd., London. 

 

De kleine aarde. (2007).  

http://www.dekleineaarde.nl/ 

 

Dodgson, J., Spackman, M., Pearman, A. & Phillips, L. (2004). 

DTLR multi-criteria analysis manual. 

 

Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R.B.H., Christiansen, K., &  Klüppel, H. (2006) 

The New International Standards for Life Cycle Assessment: ISO 14040 and ISO 14044. International Journal of LCA 

11, 80 - 85 

 

Finnveden, G. (2000).  

On the Limitations of Life Cycle Assessment and Environmental Systems Analysis Tools in General. International 

Journal of LCA 5, 229-238. 

 

Global-Footprint-Network. (2006).  

Ecological Footprint Standards 2006. 

 



Kennispunt Bètawetenschappen 

 86 

Goedkoop, M. & Spriensma, R. (1999).  

The Eco-indicator 99, a damage oriented method for for Life Cycle Impact Assessment. Methodology Report. In 

Publikatiereeks Produktenbeleid. VROM, Den Haag. 

 

Guinée, J. B., Bruin, H. d., Duin, R. v. & Huijbregts, M. A. J. (2001).  

Levenscyclusanalyse. De ISO-normen uitgewerkt in een praktijkgerichte handleiding. Deel 2a. CML, Leiden. 

 

Heijden, R. E. C. M. v. d., Janssen, R., Mooren, R. H. J., Thij, F. t., Blom, G., Streefkerk, M. & Holder, V. J. H. 

M. t. (2002).  

Geactualiseerde notitie over multicriteria-analyse in milieueffectrapportage. Commissie voor de m.e.r., Utrecht. 

 

Jonge, T. d. (2007).  

Investeren in een duurzame woningvoorraad, maar wel economisch doelmatig. In 

http://www.ecocostsvalue.com/httpdocs/img/Tim-de-JongeInvesteren-in-duurzame-woningvoorraad.pdf. 

 

Juffermans, J. (2006).  

Nut en Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk: Over de Mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten. 

Lemniscaat, Rotterdam. 

 

Lahdelma, R., Salminen, P. & Hokkanen, J. (2000).  

Using Multicriteria Methods in Environmental Planning and Management. Environmental Management 26, 595-605. 

 

Lebret, E., Leidelmeijer, K. & Poll, H. F. P. M. v. (2005).  

MCA en MKBA: structureren of sturen? RIVM, Bilthoven. 

 

Postma, A.P. (2000)  

Ecologische voetafdruk. Betekenis en bruikbaarheid. Wetenschapswinkel voor Economie RuG. Groningen 

 

PRÉ. (2000).  

Eco-indicator 99. Handleiding voor ontwerpers. VROM, Den Haag. 

 

PRÉ. (2007).  

http://www.pre.nl/eco-indicator99/default.htm. 

 

Product-en-milieu. (2007).  

Milieu-analyse producten. http://www.productmilieu.nl/achtergrond.asp. 

 

QUENE, T. (1999).  

Mondiale duurzaamheid en de ecologische voetafdruk. Vromraad, Den Haag. 

 

Rithoff, M., Rohn, H. & Liedtke, C. (2002).  

Calculating MIPS. Resource productivity of products and services. In Wuppertal Spezial. Wuppertal Institute for 

Climate, Environment and Energy at the Science Centre North Rhine-Westphalia, Wuppertal. 

http://www.ecocostsvalue.com/httpdocs/img/Tim-de-JongeInvesteren-in-duurzame-woningvoorraad.pdf�
http://www.pre.nl/eco-indicator99/default.htm�
http://www.productmilieu.nl/achtergrond.asp�


Appels en peren 

87 

SIJTSMA, F. J. (2006).  

Project evaluation, sustainability and accountability : combining cost-benefit analysis (CBA) and multi-criteria analysis 

(MCA). Dissertation. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 

 

Vogtländer, J. G., Brezet, H. C. & Hendriks, C. F. (2000).  

The Virtual Eco-Costs ’99. A Single LCA-Based Indicator for Sustainability and the Eco-Costs – Value Ratio (EVR) 

Model for Economic Allocation. A New LCA-Based Calculation Model to Determine the Sustainability of Products and 

Services. International Journal of LCA 5, 1 - 10. 

 

Waagmeester, K. (2006).  

De Wereld en Ik. Lemniscaat, Rotterdam. 

 

Wackernagel, M. & Rees, W. E. (1996).  

Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. New Society, Gabriola Island. 

 

Winket. (2007).  

http://www.winket.nl/home/ecokosten. 

 

WWF. (2006) 

Living Planet Report 2006. WWF International, Gland  

 

 

http://www.winket.nl/home/ecokosten�


Kennispunt Bètawetenschappen 

 88 



Appels en peren 

89 

Bij lagen 
 

 

 

 

Bijlage 1 
 

 

 

 

Begrippenlijst 

 

 

• LCA = Levenscyclus analyse = vergelijkingsmethode 

• MCA = Multicriteria analyse = vergelijkingsmethode 

• MET-matrix = Vergelijkingsmethode die kijkt naar materialen, energie en toxische stoffen 

• Milieu-product-vergelijking = Vergelijking waar, met behulp van een vergelijkingsmethode, de milieu impact 

van producten vergeleken wordt. 

• MIPS = Material Input per Service Unit = vergelijkingsmethode 

• MKBA = Maatschappelijke Kosten Baten Analyse = vergelijkingsmethode 

• Vergelijkingsmethode = Rekenmethode om de milieu-impact van een product te berekenen. 

• Voetafdruk = vergelijkingsmethode 
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 2 
 

 

 

 

Milieu Centraal 

 

 

Wat is beter voor het milieu, het gebruik van katoenen of van papieren luiers? Welke soorten verf zijn het 

minst milieubelastend? Wat is de milieuvriendelijkste manier om bladluizen te bestrijden? Voorbeelden van vragen die 

bij consumenten leven en waar vaak verschillende antwoorden op gegeven worden. Door nieuwe ontwikkelingen en 

verschillen van inzicht is er veel tegenstrijdige informatie in omloop over de milieugevolgen van producten en 

diensten.  

Milieu Centraal is een onafhankelijke organisatie met als doel consumenten een duidelijk antwoord op dit 

soort vragen geven, zodat ze bij de aankoop en het gebruik van producten eenvoudiger rekening kunnen houden 

met het milieu.  

 

Het proces van het opstellen van milieu-informatie kent bij Milieu Centraal een aantal garanties voor 

kwaliteit. Daarbij zijn vooral de zogenaamde brondocumenten belangrijk. Alle informatie die Milieu Centraal naar 

buiten brengt is gebaseerd op deze documenten. De brondocumenten, die geschreven worden door medewerkers 

van Milieu Centraal, zijn gebaseerd op bestaande (wetenschappelijke) publicaties, onderzoeksrapporten en 

geraadpleegde informatiebronnen en organisaties. De brondocumenten worden geschreven met inbreng van externe 

experts en onderzoekers. Ook belangenorganisaties die met het onderwerp te maken hebben, bijvoorbeeld 

brancheverenigingen of natuur- en milieuorganisaties, kunnen commentaar leveren op het brondocument. Als zij 

informatie inbrengen die gebaseerd is op wetenschappelijke onderzoeken of betrouwbaar feitenmateriaal, wordt 

deze informatie verwerkt in het betreffende brondocument. Als de ingebrachte informatie niet op harde feiten 

gebaseerd is, maar op eigen overtuiging, dan wordt deze informatie als zodanig in het brondocument verwerkt. Bij 

een onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen verschillende organisaties beschrijft het brondocument de 

verschillende visies. 

 

Ondanks de steun van goede en wetenschappelijk onderbouwde brondocumenten, ziet Milieu Centraal zich 

bij een aantal producten verwikkeld in een discussie met belangenorganisaties. In deze discussies ligt regelmatig de 

methodologie van de onderzoeken die het brondocument ondersteunen onder vuur.  

De uitdaging voor Milieu Centraal is om consumenten op basis van bestaande onderzoeken eenduidige en 

heldere informatie te verstrekken over de betreffende producten.  
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Milieu Centraal realiseert zich dat dieper inzicht in en helderder criteria voor de keuze van de methodologie 

van belang is bij de dialoog met de belangenorganisaties. Zij wil daarom meer inzicht krijgen in de wetenschappelijke 

validiteit van diverse vergelijkingsmethoden voor milieubelasting. Daarnaast wil Milieu Centraal weten wanneer een 

methode vanuit maatschappelijk perspectief acceptabel is. Een wetenschappelijke en maatschappelijke onderbouwing 

van de methode is immers belangrijk om te bepalen of de methode door Milieu Centraal gebruikt kan worden voor 

consumentenvoorlichting. 
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 3 
 

 

 

 

Voorbeeld LCA: gloei- en spaarlampen 

 

Onderstaand voorbeeld is een (sterk) vereenvoudigde LCA. De productie van primaire grondstoffen en de 

productie en distributie van de lampen is niet meegenomen in de berekening. Ondanks dat de berekening onvolledig 

is geeft deze wel een goed beeld van de stappen die genomen moeten worden in een LCA. 

 

Doel van de studie 

Het doel van deze voorbeeldstudie is een vergelijking te maken tussen het gebruik van gloeilampen en 

spaarlampen. Onderzocht wordt welke lamp beter is voor het milieu. 

 

Bekende gegevens 

Een gemiddelde lamp in een Nederlands huishouden brand 1000 uur per jaar.  

 

Energiegebruik  - Gloeilamp: 75 W (75 kWh / jaar) 

   - Spaarlamp: 15 W (15 kWh / jaar) 

 

Levensduur  - Gloeilamp: 1.000 uur 

   - Spaarlamp: 10.000 uur 

 

Milieudruk  - CO2: 0,7 kg / kWh 

Broeikaseffect  - CH4: 0,0007 kg / kWh 

 

Milieudruk  - Vanadium (V): 1 mg / kWh 

Terrestrische  - Kwik (Hg): 0,015 mg / kWh 

Ecotoxiciteit  - Kwik (Hg): 3 mg / spaarlamp 

 

Functionele eenheid 

• Verlichting in Nederlandse huishoudens 

• Equivalent van een 75 W gloeilamp 

• 1000 branduren 
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Inventarisatie 

1000 uur verlichting met een gloeilamp (75 W) vergeleken met 1000 verlichting met een spaarlamp (15 W). 

Alleen gebruik en afval worden meegenomen als broeikaseffect en terrestrische ecotoxiciteit. 

 

Gebruik   - CO2: 0,7 kg / kWh x 75 kWh = 52,5 kg 

Gloeilamp  - CH4: 0,0007 kg / kWh x 75 kWh = 0,0525 kg 

   - Vanadium (V): 1 mg / kWh x 75 kWh = 75 mg 

   - Kwik (Hg): 0,015 mg / kWh x 75 kWh = 7,125 mg 

 

Gebruik   - CO2: 0,7 kg / kWh x 15 kWh = 10,5 kg 

Spaarlamp  - CH4: 0,0007 kg / kWh x 15 kWh = 0,0105 kg 

   - Vanadium (V): 1 mg / kWh x 15 kWh = 15 mg 

   - Kwik (Hg): 0,015 mg / kWh x 15 kWh = 0,225 mg 

 

Afval spaarlamp - Kwik (Hg): 3 mg / spaarlamp / 10.000 uur = 0,3 mg kwik / 1000 uur 

 

Totaal 

 

 Gloeilamp Spaarlamp 

CO2 52,5 kg 10,5 kg 

CH4 0,0525 kg 0,0105 kg 

Vanadium (V) 75 mg 15 mg 

Kwik (Hg) 7,125 mg 0,225 mg + 0,3 mg = 0.525 mg 

 

 

Interpretatie 

Een vast onderdeel van de interpretatie van een LCA is een analyse van de data en de gegevens. Er zal 

aanvullende informatie gezocht moeten worden over de gevoeligheid, de significantie en de onzekerheid van de 

gebruikte gegevens. Voor dit voorbeeld zijn deze gegevens niet verzameld. 

 

De uiteindelijke conclusie die getrokken kan worden is dat alle emissies van de spaarlamp zijn lager dan die 

van de gloeilamp: de spaarlamp is op basis van deze gegevens dus milieuvriendelijker dan de gloeilamp. 

 

 

Dit voorbeeld is overgenomen van de college hand-outs van een college over LCA van dr. Evert Nieuwlaar, 

gegeven tijdens de cursus LCA aan de Universiteit Utrecht.  
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 4 
 

 

 

 

Voorbeeld eco-indicator: koffiezetapparaat 

 

 

Een bedrijf wil een nieuw koffiezetapparaat ontwikkelen en daarbij willen ze rekening houden met het 

milieu. Er wordt een analyse gemaakt om te kijken welke stappen in de levenscyclus de meeste impact op het milieu 

hebben.  

 

Bepaling van het doel van de berekening 

Het doel van het onderzoek is bepalen welke stappen in de levenscyclus van een koffiezetapparaat de 

meeste impact op het milieu hebben. Het doel is dus niet verschillende koffiezetters met elkaar te vergelijken. Daarom 

kan volstaan worden met een eenvoudigere / globalere berekening. 

 

Vaststellen van de levenscyclus 

Figuur B4.1 geeft een globale weergaven van de levenscyclus van een koffiezetapparaat weer. Alleen de 

polystyreen behuizing, de glazen kan, het stalen warmhoudplaatje, de papieren filters en een aluminium stijgbuisje 

zijn meegenomen in de analyse. Het netsnoer en de schakelaar zijn in dit voorbeeld weggelaten.  

De witte blokken in de figuur worden in de analyse buiten beschouwing gelaten. Het koffie- en 

watergebruik wordt weggelaten omdat deze moeilijk door de ontwerper van de koffiezetter te beïnvloeden zijn. De 

verpakking wordt weggelaten omdat deze geen onderwerp van studie is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur. B4.1: Vereenvoudigde Levenscyclus van een koffiezetapparaat 
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Kwantificatie van materialen en processen 

Nu de levenscyclus gereed is kunnen de materiaalhoeveelheden en verwerkingsprocessen worden opgezocht 

of gemeten. De gebruikte materialen en hoeveelheden kunnen uit de ontwerpspecificaties worden afgeleid of door 

het wegen van onderdelen. Voor de benodigde hoeveelheid elektriciteit en het aantal verbruikte filters zijn aannames 

nodig over de gebruiksfrequentie. In dit voorbeeld wordt aangenomen dat de koffiezetter vijf jaar lang, twee maal 

per dag op de halve capaciteit wordt gebruikt. Een andere aanname is dat de koffie na het zetten nog een half uur 

wordt warm gehouden op het warmhoudplaatje. De uiteindelijk berekende hoeveelheden kunnen gevonden worden 

in figuur B4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur B4.2: Vereenvoudigde Levenscyclus van een koffiezetapparaat 

 

 

Berekening van de indicatoren 

Na het vaststellen van de levenscyclus en het kwantificeren van materialen en processen kunnen de 

indicatoren berekend worden. Tabel B4.1 geeft de berekening voor het koffiezetapparaat weer.  

 

 

Tabel B4.1: Berekening Eco-indicator voor een koffiezetapparaat 

PRODUCTIE (Materialen, bewerking, transport etc.) 

Materiaal of proces Hoeveelheid Indicator Resultaat 

Polystyreen 1 kg 360 360 

Spuitgieten PS 1 kg 21 21 

Aluminium 0,1 kg 780 78 

Extrusie Al 0,1 kg 72 7 

Staalplaat 0,3 kg 86 26 

Glas 0,4 kg 58 23 

Gaswarmte voor glas 4 MJ 5,3 21 

Totaal (mPt) 536 
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GEBRUIK (Transport, energie en eventueel hulpmaterialen) 

Proces Hoeveelheid Indicator Resultaat 

Elektriciteit - laagspanning 375 kWh 37 13.875 

Papier 7,3 kg 96 701 

Totaal   14.576 

AFDANKING (Afdankinsgprocessen per materiaalsoort) 

Polystyreenafval  1 kg 2 2 

Metaalafval 0,4 kg -5,9 -2,4 

Glasafval 0,4 kg -6,9 -2.8 

Papierafval 7,3 kg 0,71 5,2 

Totaal   2 

TOTAAL GENERAAL (Over alle fasen) 15.114 

 

 

Interpretatie 

Uit deze analyse blijkt de gebruiksfase van een koffiezetapparaat de meeste invloed heeft op het milieu. De 

ontwerpers zullen dus bij de ontwikkeling van een nieuwe koffiezetter vooral moeten inzetten op het verminderen 

van het energieverbruik van een koffiezetter. 

 

Dit voorbeeld is (aangepast) overgenomen uit de Eco-indicator 99 handleiding voor ontwerpers. 
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 5 
 

 

 

 

Voorbeeld MCA: afweging van drie alternatieven 

 

 

Een MCA wordt veel gebruikt als er veel ongelijksoortige informatie aanwezig is. Onderstaande MCA is 

slechts een voorbeeld, alle gebruikte waarden en criteria zijn verzonnen. 

 

Voorselecteren en samenstellen van alternatieven 

Een onderzoeker heeft te maken met een zeker probleem met een drietal alternatieven (A1, A2 en A3).  

 

Het formuleren en groeperen van criteria 

Er kunnen een aantal criteria onderscheidden worden, deze criteria kunnen worden onderverdeeld in de 

criteriagroepen ‘Ecologie’, ‘Economie’ en ‘Sociaal’. Er zijn in totaal 10 criteria, die aldus onderverdeeld kunnen 

worden:  

 

Criteria 1 t/m 4 zijn ecologische criteria 

Criteria 5 t/m 7 zijn economische criteria 

Criteria 8 t/m 10 zijn sociale criteria 

 

Bepalen van rangorde van alternatieven 

De onderzoeker vindt de sociale en ecologische criteria twee maal zo belangrijk als de ecologische criteria. 

De onderzoeker heeft de waarden van de criteria omgerekend (globaal gestandaardiseerd) naar een 1 tot 5 schaal, 

deze waarden zijn te vinden in tabel B7.1. Vervolgens heeft de onderzoeker een aantal experts gevraagd de criteria 

een gewicht te geven. Het gemiddelde van deze gewichten is ook te vinden in tabel B7.1.  

Om de uiteindelijke score te berekenen moet een gemiddelde genomen worden van de scores van de 

verschillende criteriagroepen. De criteriagroepen ‘Ecologie’ en ‘Sociaal’ hebben echter een score van 2 gekregen. De 

berekening om tot de eindscore te komen wordt daarom: 

 

((Criteriagroep Ecologie x 2) + (Criteriagroep Economie) + (Criteriagroep Sociaal x 2))/5 

 

In tabel B5.1 kan gezien worden dat alternatief 2 de hoogste score heeft; 3,38 op een schaal van 1 tot 5. De score 

van alternatief 1 is 2,95 en de score van alternatief 3 is 2,52. 
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Tabel B5.1: Waarden en criteria van de MCA 

 Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Criteria Waarde Gewicht W*G Waarde Gewicht W*G Waarde Gewicht W*G 

1 2,00 0,22 0,43 4,00 0,22 0,87 3,00 0,22 0,65 

2 5,00 0,26 1,30 2,00 0,26 0,52 2,00 0,26 0,52 

3 3,00 0,17 0,52 5,00 0,17 0,87 1,00 0,17 0,17 

4 2,00 0,35 0,70 3,00 0,35 1,04 4,00 0,35 1,39 

Totaal    2,96    3,30    2,74 

          

5 2,00 0,33 0,67 3,00 0,33 1,00 2,00 0,33 0,67 

6 4,00 0,17 0,67 3,00 0,17 0,50 4,00 0,17 0,67 

7 3,00 0,50 1,50 3,00 0,50 1,50 1,00 0,50 0,50 

Totaal    2,83    3,00    1,83 

          

8 3,00 0,29 0,88 4,00 0,29 1,18 3,00 0,29 0,88 

9 4,00 0,35 1,41 4,00 0,35 1,41 2,00 0,35 0,71 

10 2,00 0,35 0,71 3,00 0,35 1,06 3,00 0,35 1,06 

Totaal    3,00    3,65    2,65 

          

TOTAAL    2,95    3,38    2,52 
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 6 
 

 

 

 

Inventarisatietabel 

 

 

Tabel B6.1: Inventarisatie van 22 recente brondocumenten van Milieu Centaal 

Brondocument Categorie 

  S D1 D2 W I V M A C R/A O Totaal 

Bio-energie  0 1 0  0  2 0  0  0  0  0  0  3 

Computers 1 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  1 

Drinkwater 0  0  0  0  1 0  0  0  0  1 0  2 

Duurzame energie 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

Elektrische apparaten 0  2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

Energie in huishoudens 0  0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  1 

Ener.vrz vd toekomst 0  1 0  0  0  0  0  0  1 0  0  2 

Hoogspanningslijnen 0  0  0  0  1 0  0  0  0  1 0  2 

Hout 1 0  0  0  0  0  1 0  3 2 1 8 

Houtkachels 0  0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  1 

Kattenbakkorrels 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Klimaatcompensatie 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0  1 

Luchtverontreiniging 0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  0  1 

Luiers 0  0  0  0  1 2 0  0  0  0  0  3 

Matrassen 2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

Milieu en gezondheid 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Personenvervoer 0  0  0  0  0  0  1 0  0  1 0  2 

Vakantievervoer 1 1 0  0  0  0  1 0  0  0  0  3 

Verf 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Verpakkingen 1 1 0  0  1 1 2 0  0  1 0  7 

Vis 2 0  0  2 0  0  0  0  1 1 0  6 

Zonneboilers 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Totaal 8 7 0 2 7 5 5 0 5 8 1 48 
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Bij lagen 

 

 

 

 

Bijlage 7 
 

 

 

 

Vragenlijst modeltest 

 

 

Vraag 1. Brondocument Verpakkingen 

 

Citaat: Geen 

 

Reactie: Uit de consumententips (hfd 10) komt ook het tasje als issue aan de orde. Nergens wordt echter 

de milieudruk daarvan besproken. Jammer. 

 

Vraag 2. Brondocument Verpakkingen 

 

Citaat: Geen 

 

Reactie: De uitspraken over PVC m.b.t. het milieu worden bij de vigerende voorschriften en gebruikte 

technologieën niet ondersteund door solid science zoals LCA's. PVC voldoet aan alle voorschriften in 

iedere fase van de levenscyclus. Er is dus geen enkele reden om het gebruik van PVC te discrimineren. 

 

Vraag 3. Brondocument Verpakkingen 

 

Citaat: ‘…meest recente rapport is dat van onderzoeksbureaus CE en B&G: 'Een breed inzamelplan voor 

drankverpakkingen' uit 2004.’ 

 

Reactie: Er zijn inmiddels vele internationale studies met uiteenlopende resultaten. Dit sterkt ons in de 

mening dat een LCA geen instrument is om onderlinge vergelijkingen te doen maar om zwakke punten in 

het proces in kaart te brengen en te verbeteren. Het gebruik en specifieke eigenschappen van het te 

verpakken product zijn bepalende factoren. Een verkeerde verpakking kan relatief grote effecten hebben 

op houdbaarheid en verspilling. Dus nuancering blijft belangrijk. 
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Vraag 4. Brondocument Biobrandstoffen 

 

Citaat: Geen 

 

Reactie: Kunt u aangeven wie de opdrachtgever en/of financiële sponsor van deze factsheet is? 

 

Vraag 5. Brondocument Biobrandstoffen 

 

Citaat: ‘Op ruimtebeslag, verzurende en vermestende emissies scoren biotransportbrandstoffen slechter 

dan fossiele brandstoffen.’ 

 

Reactie: T.a.v. verzurende emissies (zwavel) scoren biobrandstoffen veel beter dan fossiele brandstoffen! 

 

Vraag 6. Brondocument Personenvervoer 

 

Citaat: Geen 

 

Reactie: Ik denk dat in het rapport her en der wat erbij kan komen en aardgas een betere plaats moet 

krjigen. Juist nu VROM aardgas wil stimuleren en OV-bedrijven her en der over aardgasbusvloot praten of 

zelfs al bestelling hebben moet aardgas een volwaardige plaats  krijgen. 

 

Vraag 7. Brondocument Personenvervoer 

 

Citaat: ‘Tabel 6x Financiële waardering voor emissies naar de lucht (€cent/kg) binnen de bebouwde kom 

(bibk) en buiten de bebouwde kom (bubk)’ 

 

Reactie: NOx zou veel zwaardeer moeten wegen (400 á 800 keer zo zwaar als CO2, 2 á 4 keer zo zwaar 

als HC en SO2) omdat het bij de huidige en voor 2010 voorziene niveaus in het milieu meer 

gezondheidseffecten en verzuring geeft en bovendien tot eutrofiering en ozon leidt en de atmosfeer 

chemie erg beïnvloedt: ipv 1300 en 800 zou er 2250 á 4500 moeten staan. 

 

Vraag 8. Brondocument Personenvervoer 

 

Citaat: ‘Beperk het rijden van korte ritten met de auto zoveel mogelijk. Bij zeer korte ritten geldt dat de 

koude start emissie en…’ 

 

Reactie: Ik heb begrepen dat koude start emissies vooral onverbrande koolwaterstoffen en CO inhouden. 

Ik vraag me af of dit nou de grootste milieuproblemen zijn. Ook hierboven hebben we het vooral over 

andere emissies. Deze opmerking komt voor mij dus een beetje uit de lucht vallen. 
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Vraag 9. Brondocument Personenvervoer 

 

Citaat: ‘Brommer, scooter en snorfiets.’ 

 

Reactie: Belangrijk punt bij deze categorie is het “opvoeren” van deze voertuigen, waardoor de emissies 

van met name vluchtige organische stoffen (VOS)  en deeltjes sterk stijgen. Aan dit punt wordt 

momenteel bij de Europese Commissie aandacht besteed. 

 

Vraag 10. Brondocument Vis 

 

Citaat: Geen 

 

Reactie: Toegevoegd criterium voor wildgevangen vis: effectiviteit van het beheer. De aanwezigheid van 

een (uitgebreid) beheerplan is namelijk geen garantie voor duurzaamheid. De situatie van veel belangrijke 

visbestanden in de Noordzee is daar een voorbeeld van. 

 

Vraag 11. Brondocument Verpakkingen 

 

Citaat: ‘Gemiddeld wordt een fles 25 keer nagevuld en gaat ongeveer vier tot vijf jaar mee…’  

 

Reactie: Als de retour PET-fles beschouwd wordt uit oogpunt van terrorisme, zou deze allang van de 

markt gehaald zijn. Contaminatie van PET aan de binnenzijde doordat huishoudens er van alles en nog 

wat in stoppen, is een groot probleem voor de frisdrank industrie. De zogenaamde snuffelaars die alle 

flessen controleren, kunnen alleen maar positief controleren. Een stof die niet in de database zit wordt 

niet aangetoond en is een potentieel gevaar voor afwijking van het product (geur, smaak, samenstelling) 

of voor de consument (ziekteverschijnselen of erger). 

 

Vraag 12. Brondocument Biobrandstoffen 

 

Citaat: ‘De cijfers die genoemd worden over de broeikasgasreductie door het gebruik van PPO en 

biodiesel uit koolzaadolie, lopen uiteen van +15% (toename van CO2-equivalenten) tot 65% reductie ten 

opzichte van fossiele brandstof (CE,2005 en Novem/Ecofys, 2003).’  

 

Reactie: Het rapport van CE is, zoals door heel veel deskundigen is vastgesteld, op vele punten onjuist en 

staat bol van aannames die niet onderbouwd zijn. Wij raden u aan voorzichtig met deze gegevens om te 

gaan! 
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Vraag 13. Brondocument Biobrandstoffen 

 

Reactie op hele document. 

 

Reactie: Ik ben heel blij dat je de kanttekening heb gemaakt voor tegenonderzoek. Recent komen er 

namelijk berichten uit Duitsland dat de kans op kanker bij biodiesel groter is (of beter: de waarneming dat 

er bij bacteriën 10 maal zoveel mutaties in het DNA optreden als bij gewone diesel). 

 

Vraag 14. Brondocument Vis 

 

Citaat: ‘Hoe hoger de vis in de voedselketen zit, hoe meer schadelijke stoffen hij bevat.’  

 

Reactie: Ook oudere vis soms meer schadelijke stoffen (die niet geëlimineerd worden dus hoe ouder, des 

te meer geaccumuleerd: kwik etc) 

 

Vraag 15. Brondocument Vis  

 

Citaat ‘Bij garnalen die Stichting de Noordzee als duurzaam aanmerkt is de milieubelasting minimaal.’  

 

Reactie: Moet zijn: …is de milieubelasting, ondanks de aanzienlijke bijvangst, aanvaardbaar. 

 

Vraag 16. Brondocument Personenvervoer 

 

Citaat: ‘De sneltrein tijdens de daluren in combinatie met de fiets is voor deze reis de 

vervoermiddelencombinatie die het milieu het minst belast. De combinatie van sneltrein tijdens daluren en 

streekbus en sneltrein tijdens daluren en auto zijn ook gunstig’ 

 

Reactie: Met hoeveel personen zit je hier in de auto? 2? 

 

Vraag 17. Brondocument Verpakkingen 

 

De ene keer worden aardbeien in een doorzichtig plastic doosje verpakt zodat de consument kan 

zien of er rotte exemplaren tussen zitten, de andere keer zitten ze in een kartonnen verpakking die 

eventueel vocht kan absorberen zodat ze minder snel gaan schimmelen. 

 

Dit zijn allemaal leuke theorieën maar de werkelijkheid is veel simpeler. Als Aardbeien in een 

transparant doosje zitten en er komt een leverancier die ze aanbiedt in karton met een verhaal (de 

houdbaarheid is zo kort dat het verschil toch marginaal is in een 'open' verpakking) dan vindt de inkoper 

dat leuk en de klant ook. 
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Vraag 18. Brondocument Biobrandstoffen 

 

Citaat: ‘De hoeveelheid en herkomst van deze ETBE of de grondstof bio-ethanol die in 2006 uit het 

buitenland wordt geïmporteerd voor bijmenging bij benzine, zijn uit concurrentieoverwegingen niet 

bekend gemaakt (SenterNovem, 2005d).’ 

 

Reactie: Dit is op zijn minst, een understatement van de Arabisch / Angelsaksische Oliemaatschappij, en 

geeft nogmaals aan hoe sterk hun “maatschappelijke betrokkenheid” is bij de introductie van 

biobrandstoffen in Nederland. 
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