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REACTIE OP SECOND OPINION CE  
 

Aan: Geert Bergsma [CE Delft], Marijn Bijleveld [CE Delft], Aafko Schanssema [NRK], Niels Jonkers 
[IVAM] 

Van: Michiel Haas, Jörg Blass, Rick Scholtes [NIBE] 

Datum: 11-1-2016 

Betreft: Reactie op document “Second opinion kunststof en houten pallets” 

Deze memo is een reactie op het document “second opinion kunststof en houten pallets” geschreven 
door CE in opdracht van NRK. Wij willen ingaan op enkele bevindingen/beweringen die hierin 
geschreven staan.  
 
Allereerst willen wij opmerken dat we het betreuren dat NRK eerder heeft aangegeven geen gegevens 
te willen aanleveren voor het door NIBE uitgevoerde onderzoek en nu een second opinion laat uitvoeren 
en aangeeft over informatie te beschikken waar eerder door ons om is gevraagd. Door medewerking 
van NRK had de nu ontstane situatie voorkomen kunnen worden. 
 
Hieronder een aantal fragmenten (blauwe tekst) uit het document van CE waar wij een reactie op willen 
geven. 
 

 “De modellering van de kunststofpallets in de studie lijkt gedaan zijn naar inschattingen van de 
onderzoekers en slechts beperkt getoetst zijn aan de reële situatie. Een aantal belangrijke 
kenmerken van de kunststofpallets in de studie lijken heel anders dan de kunststofpallets nu in 
Nederland in de praktijk gebruikt.” [p.3] 
 

De kunststofindustrie is via verschillende personen benaderd en zij hebben allen laten weten niet mee 
te willen werken aan het onderzoek. Hieronder enkele reacties die wij hebben mogen ontvangen op 
onze vraag om informatie m.b.t. de LCA: 
 

“Wij kunnen wel informatie ter beschikking stellen echter zijn zelf een grote distributeur van 
kunststofpallets en willen hiermee niet onze leveranciers in diskrediet brengen.” 
 
“De vraag  naar het aantal cycles heb ik even bij mijn eerder geconsulteerde achterban 
neergelegd. Het uitvalpercentage en impliciet daarmee ook de end-of-life opties raakt aan 
commercieel gevoelige informatie van producenten van plastic pallets. Mijn achterban beschikt 
niet over deze informatie en heeft geen behoefte de relatie met de producenten te belasten met 
dergelijke gevoelige vragen.” [mail NRK, 15-4-2014] 

 
 
“Tot slot geeft IVAM aan dat de resultaten waarschijnlijk gevoelig zijn voor het met een LCA 
methodiek toerekenen naar 1 getal. Dit is hier gedaan met de MKI schaduwprijzen methodiek 
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zoals vaak gebruikt in bouw. IVAM beval aan om ook met de ReCiPe methodiek een berekening 
te doen om de eind conclusie te toetsen op robuustheid. Dit is niet gedaan.“ [p.3] 

En: 
“Wat ook opvalt, is dat de opmerking dat de verschil berekening gevoelig is voor de LCA 
methodiek en dat eigenlijk ook een ReCiPe berekening gemaakt had moeten worden om het 
resultaat te toetsen mist in conclusies en samenvatting. De reviewer geeft dus ook al aan dat er 
onzekerheid in de resultaten zit.” [p.4] 
 

Een vergelijking tussen methodieken kan waardevolle informatie opleveren. Het NIBE maakt al zijn LCA-
berekeningen op basis van de methode uit de Bepalingsmethode (en vult deze aan). Een vergelijking van 
resultaten tussen verschillende methodes is niet nodig geacht, omdat de Bepalingsmethode in 
Nederland breed gedragen wordt en ook de standaard is voor de gebouwberekeningen die worden 
voorgeschreven door de overheid. Bovendien zijn er diverse methodes waarmee milieuberekeningen 
gemaakt kunnen worden. En hoewel het waardevolle informatie zou kunnen opleveren is het kiezen van 
een methode uit al deze methodes willekeurig. 
 

“1. Uitval van de kunststofpallets: Hiervoor is in de studie uitgegaan van 2%, op basis van een 
studie uitgevoerd door de Amerikaanse houtpalletbranche (CHEP) ingeschat. Nederlandse 
kunststofpallets verkopers geven aan dat zij een dergelijk hoge uitval commercieel niet uit 
zouden kunnen. In een studie door Fraunhofer naar de verschillen tussen kunststof en houten 
pallets wordt een uitvalspercentage van 0,5% berekend door de gehele palletketen heen, op 
basis van interviews met 14 bedrijven (Fraunhofer, 2001).” 
 

De NRK heeft eerder aangegeven geen medewerking te willen verlenen bij het achterhalen van deze 
gegevens. Zie eerdere citaat uit de mail van NRK. Het onderzoek van Fraunhofer uit 2001 is niet bekend 
bij ons (wat logisch is gezien het feit deze niet publiekelijk beschikbaar is en NRK deze niet aan ons ter 
beschikking heeft gesteld).  
Het is dan ook vreemd om op pagina 5 te lezen:  
 

“Het is goed dat deze gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd, ook omdat NRK en Hulkenberg 
aangeven dat in eerder onderzoek een uitvalspercentage 0,5% is berekend (Fraunhofer, 2001). 
Dit onderzoek is niet openbaar beschikbaar maar op te vragen via NRK. “  

En: 
“2. Gebruik van 100% duurzaam hout voor pallets: In de modellering van de houten pallets 
wordt uitgegaan van 100% duurzaam hout. Het lijkt alleen niet zeker of dit echt het geval is en 
of er niet ook gerekend had moeten zijn met een beperkte hoeveelheid ontbossing door het 
gebruik van hout.” 
 

Uitgangspunt van de studie is dat al het hout dat gebruikt wordt voor pallets, afkomstig is binnen de EU 
en dat er geen roofbouw is gepleegd op oerbossen bij de winning van het hout. Dit had wellicht 
duidelijker genoemd moeten worden en beter moeten worden onderbouwd. 
Het NIBE had echter nog niet kunnen beschikken over de genoemde data, omdat het rapport van Probos 
‘Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013’ (Probos, 2015) – waarin aangegeven is 
dat in 2013 20% van het gezaagde naaldhout op de NL markt niet-gecertificeerd was – pas in februari 
2015 is uitgegeven. De laatste versie van het NIBE rapport voor de pallets is van oktober 2014. 
Het gekozen profiel in de studie is het best op de situatie aansluitende, omdat het uitgangpunt was dat 
het hout afkomstig is uit (verschillende plaatsen in) Europa.   
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“3. Manier van afdanking van kunststofpallets: In de studie is verondersteld dat 85% van de 
kapotte kunststof pallets afgevoerd worden als afval en verbrand worden in de 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI). De kunststof pallets sector geeft aan dat dit zeker niet 
gebeurt omdat kapotte kunststof pallets een aanzienlijke materiaalrestwaarde hebben. Zij 
worden voor een heel groot deel teruggenomen door palletbedrijven en omgesmolten tot weer 
nieuwe kunststofproducten waaronder nieuwe kunststof pallets.” 
 

Omdat er geen medewerking is gekomen vanuit NRK is er teruggevallen op de forfaitaire afvalscenario’s 
uit de Bepalingsmethode. 
 

“4. Gebruik van extra niet algemeen geaccepteerde schaduwprijzen en vragen over de 
omrekening in schaduwprijzen.” 
 

De schaduwprijzenmethodiek is - net als elke andere methodiek om tot een-punts-score te komen - de 
meest controversiële stap binnen een LCA. Daarvan zijn we ons bewust en hebben dit ook genoemd in 
de rapportage. Zie bijlage 6, paragraaf 1.8 van het rapport. Desalniettemin is de gebruikte methodiek 
voorgeschreven in de Bepalingsmethode en is dan ook een methode die breed gedragen wordt in 
Nederland. 
 

“3.1 Kunststof pallets: 2% uitval terwijl de praktijk 0,5% is” 
 

Het is maar de vraag of 0,5% de praktijk is. Behalve uit een niet openbaar onderzoek, is dat cijfer 
nergens terug te vinden. Het NRK is om deze gegevens gevraagd, maar zij hebben deze gegevens niet 
willen aanleveren. Het gaat volgens ons te ver om te stellen dat 0,5% de praktijk is. Het gehanteerde 
uitvalspercentage in de rapportage van het NIBE is uitgebreid toegelicht en onderbouwd. Dat de 
resultaten significant veranderen wanneer andere waarden gehanteerd worden voor het 
uitvalspercentage is te verwachten en dat is ook beschreven in de rapportage. 
 

“NIBE hanteert als uitgangspunt dat het hout voor pallets uit Europa afkomstig is.” 
 

Dit op basis van de aangeleverde data van EPV. 
 

“Wel vinden we dat het NIBE had gesierd om iets genuanceerder te rapporteren over 
gecertificeerd hout: dat herkomst uit Europa certificering niet garandeert en dat waarschijnlijk 
niet al het hout is gecertificeerd.” 
 

Dit zou een goede toevoeging zijn aan het bestaande rapport. 
 

“Wij vermoeden echter dat er een fout is gemaakt bij de berekening van het aandeel 
landgebruik aan de gemonetariseerde score. De bijdrage van landgebruik aan de totale score 
van productie van een houten pallet is laag (zie grafiek 5, hieronder). Het viel ons op omdat in 
een andere veelgebruikte analysemethode, de ReCiPe-methode, landgebruikseffecten juist vaak 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan de gewogen score. Ook in onze eerdere analyses waarbij 
hout een rol speelt en waar we schaduwprijzen toepasten3, komt landgebruik naar voren als 
relevant milieueffect.” 
 

Het is niet de ReCiPe-methode die is gebruikt voor landgebruik, maar de Eco99 EQ Landuse-methode 
(niet te verwarren met de Eco-Indicator 99 (h) die genoemd wordt. Het is niet verbazend dat er 
verschillen zijn aan te wijzen tussen deze methodes.  
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De verklaring voor de relatief lage score voor landgebruik is dat in de methode voor landgebruik die het 
NIBE hanteert, de impact van duurzaam Europees hout nihil is op deze categorie. 
 

“Ten tweede ligt het uitvalspercentage in de praktijk lager: een studie naar kunststof pallets 
berekent 4x lager uitvalspercentage.” 
 

Wat mij betreft is het te stellig dat de praktijk anders is. Goed onderbouwde data zouden precies uit 
moeten wijzen welk uitvalspercentage van toepassing is. Zolang deze niet voor handen zijn, zijn 
conservatieve schattingen op z’n plaats. 
 

“Als alle cijfers tegelijk gecorrigeerd worden dan levert de NIBE-berekening zeer waarschijnlijk 
een milieuvoordeel op voor kunststof pallets. Gezien de onzekerheden in alle data van deze 
studie concluderen wij dat op basis van deze studie er geen goed onderbouwde conclusie te 
trekken valt over het milieuverschil tussen houten en kunststof pallets.” 
 

Om tot een nauwkeurigere score voor kunststof te komen, moeten nauwkeurigere data verzameld 
worden. NRK heeft eerder aangegeven hier niet aan mee te willen werken. Nauwkeurigere data leiden 
echter niet noodzakelijk tot een betere score, wat wil zeggen: lagere schaduwkosten.  
Bij het doen van het onderzoek is geprobeerd om alle van toepassing zijnde aspecten zo goed mogelijk 
in kaart te brengen. LCA-resultaten wijken soms af van de verwachting die men voorafgaand aan een 
onderzoek kan hebben. Inzicht in die resultaten kunnen verklaren waarom de resultaten afwijken van de 
verwachting. 
 
Op basis van het door CE opgestelde document zou ik niet direct willen concluderen dat de milieu-
impact van kunststof pallets lager is dan van houten pallets. Wij staan achter de resultaten van het 
onderzoek. De onzekerheden en de mogelijke invloed ervan op de resultaten zijn ons inziens ruim 
voldoende beschreven in de rapportage.  


