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Ten eerste: bij de datainventarisatie heeft Nibe contact gehad met partijen in zowel de hout- als 
kunststof-palletbranche. Nibe rapporteert daarover: 
“Zowel door NIBE als door de begeleidingscommissie zijn diverse partijen geraadpleegd voor het 
verzamelen van de gegevens voor de kunststof pallets. De eerste conceptversie is ter review 
aangeboden aan verschillende producenten van kunststofpallets. Opmerkingen die hieruit 
voorgekomen zijn, zijn in de tweede versie van dit rapport meegenomen.” 
In hoeverre alle partijen ook werkelijk bereid waren om informatie te delen, is iets dat Nibe verder 

kan toelichten. In mijn visie hebben partijen die indertijd niet wilden meewerken nu geen recht van 
spreken. 
Dit aspect van de totstandkoming van de LCA komt (begrijpelijk) niet aan bod in de 2nd opinion 
van CE, die alleen het eindresultaat beschouwt. 
 
CE schrijft dat het maar de vraag is of een verschil van 15% in LCA-uitkomsten nog 
wetenschappelijk significant is (2nd opinion, p4). Deze vraag is wat misleidend: een LCA-uitkomst 
is geen wetenschappelijk getal, maar een gewogen optelling van milieueffectscores, waarbij de 
weegfactoren op subjectieve basis zijn bepaald. Er bestaan dan ook geen statistische toetsen die 
de significantie kunnen bewijzen.  
Toch mag de vraag uiteraard gesteld worden: wat valt er te zeggen over de bandbreedte van de 
LCA-uitkomst, afgaande op de onzekerheden in de belangrijkste inputgetallen?  
Daarvoor heeft Nibe in het rapport een vijftal gevoeligheidsanalyses beschreven. 
Een belangrijke gevoeligheidsanalyse is die over het uitvalpercentage kunststof pallets, die ook 
door CE in haar 2nd opinion besproken wordt. Daarmee heeft Nibe deze onzekerheid voldoende 
aandacht gegeven.  
Uit de gevoeligheidsanalyses valt op te maken dat LCA-uitkomsten met een verschil van 15% in 

elkaars bandbreedte vallen. Ik vind dat dat voldoende duidelijk wordt gemaakt in het rapport, 
maar gezien de huidige discussie is het jammer dat dit niet in de conclusies van het rapport wordt 
genoemd. 
 
De berekening van CE over FSC vs niet-FSC hout is interessant, maar niet een algemeen 
geaccepteerde werkwijze. Ik ben het met CE eens dat ze hier verder geen groot punt van maken. 
 
Wat betreft recycling denk ook ik dat de door Nibe gebruikte percentages verouderd zijn. Als 
tijdens de inventarisatiefase geen betere getallen zijn verkregen, begrijp ik wel dat Nibe de 
forfaitaire waarden heeft gebruikt. Het toerekenen van de milieuwinst van recycling kan op 
meerdere manieren (Recycled content of End-of-Life recycling benadering, correct omgaan met mix 
virgin/secundair in uitgangsmateriaal). De berekening van CE laat in ieder geval zien dat het 
recyclepercentage een significante invloed op het resultaat heeft. 
 
CE’s opmerking over de invloed van landgebruik sluit aan op de door mij als reviewer eerder 
gedane suggestie om de scenario’s ook met een andere methode door te rekenen. Zelf verwacht ik 
niet dat er een fout zit in de door Nibe gebruikte methode, maar dat het eerder ligt aan een andere 
keuze van (altijd subjectieve) weegfactoren. Het vergelijken van resultaten met meerdere LCA-

methoden is nuttig, maar geen verplichting binnen de LCA-praktijk. 
 
Wat betreft CE’s opmerking: “Zowel bureau NIBE als bureau Ivam hebben veel ervaring met LCA 
studies voor bouwproducten maar zijn waarschijnlijk niet zo thuis in de kenmerken van het 
logistieke hulpmiddel kunststof pallet met name gebruikt buiten de bouw.” Ondanks het woord 
‘waarschijnlijk’ wekt dit de indruk dat er mogelijk betere partijen waren geweest om deze studie uit 
te voeren. Dit is onterecht: er zijn natuurlijk pallet-deskundigen, maar die weten weer weinig van 
LCA. Bij het uitvoeren van een goede LCA moet een LCA-expert gekoppeld worden aan mensen uit 
de praktijk (meestal bedrijven) die het product goed kennen. Dat is in deze studie ook gedaan. 
Gelieve de zin in de 2nd opinion te schrappen of aan te passen. 



 
Mijn conclusie:  

De LCA-studie is goed uitgevoerd, aan de hand van de op dat moment beschikbare informatie. Dat 
er bepaalde inputdata beter had gekund, betekent o.a. dat partijen die destijds zijn uitgenodigd 
data te leveren hieraan te weinig aandacht hebben geschonken. Het organiseren van een update 
van de studie beveel ik van harte aan.  
In de Milieureclamecode zijn de termen ‘misleiding’ en ‘aantoonbaarheid’ belangrijk. Ik denk dat de 
uitgebreide studie die ten grondslag ligt aan de reclameuiting de aantoonbaarheid garandeert en 
misleiding uitsluit. 
Reclameuitingen zijn altijd sterke versimpelingen, dat lijkt zo te horen. Zo lang de achterliggende 
documentatie te vinden is, heb ik daar vrede mee. Betere versies van de slogan zouden zijn: 
‘15-25% minder milieubelastend’, ‘tot 25% minder milieubelastend’ of ‘minder milieubelastend’. 
Slotopmerking: de slogan ‘25% minder milieubelastend’ is in ieder geval al beter dan het ook veel 
gebruikte ‘25% beter voor het milieu’. 
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