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1

Milieubewuste
productkeuzen

Een integrale vergelijking van milieu-invloeden veroorzaakt door produceren en consumeren
van goederen en diensten, is noodzakelijk voor de keuzen die iedereen, producent,
consument en overheid dag aan dag moet maken. Voor talrijke producten in talrijke situaties
is dat niet doenlijk. De kruidenier op de hoek, of fietsen of autorijden worden in het algemeen
niet gekozen op een daadwerkelijk kwantitief inzicht in de gevolgen van deze keuzen voor het
milieu. Voor producenten, consumenten en overheden zijn keuzen op grond van
kwantitatieve inzichten pas mogelijk geworden door de ontwikkeling van de
levenscylusanalyse (LCA). In Hoofdstuk I wordt LCA als principieel concept geïntroduceerd,
wordt de functie van LCA kort aangegeven en komen de principiële elementen van LCA als
rekenmethode voor het voetlicht.

1.1 LCAs als ondersteuning van productkeuzen
Iedereen maakt elke dag keuzen die maatschappelijke gevolgen hebben. Men kiest
voor de kruidenier op de hoek of voor de supermarkt in het winkelcentrum.
Consumenten kiezen uit verschillende producten, bijvoorbeeld uit verschillende
middelen om de afwas te doen. Zeep en afwasteiltje hebben andere maatschappelijke
implicaties dan vaatwasmachine en waterontharder. Bedrijven kiezen voor bepaalde
middelen en locaties om hun productie van goederen mogelijk te maken. Voor
ontwerpers is het maken van een verantwoorde materiaalkeuze een integraal onderdeel
van het ontwerpproces. Bij het kiezen van een product spelen uiteenlopende criteria
zoals kosten, veiligheid, vormgeving, gebruiksgemak en imago een rol. Het product
dat het beste voldoet aan de verwachtingen of eisen van de kiezer krijgt meestal de
voorrang. Steeds meer nemen producenten en consumenten milieu-criteria mee in hun
productkeuzen. In eerste instantie gebeurt dit vaak op intuïtieve wijze, bijvoorbeeld op
basis van niet-geverifieerde inzichten, zoals ‘een product dat gerecycleerd kan worden
is beter voor het milieu’ of ‘natuurlijke kleurstoffen veroorzaken minder
milieubelasting dan synthetische’. Sinds de jaren 1980 bestaat een methode om de

2

Levenscyclusanalyse,
aanpak, kenmerken
en beperkingen

LCA vereist een bepaalde aanpak, heeft bepaalde kenmerken en kent uiteraard beperkingen.
De methode heeft, ook internationaal gestandaardiseerd, enkele onderdelen die in beginsel
bij elke LCA voorkomen: vaststelling van doel en reikwijdte, inventarisatie, effectbeoordeling
en interpretatie. LCA als proces is een in de tijd en in maatschappelijke context uitgevoerde
reeks van werkzaamheden waarin iteratie en terugkoppeling belangrijke elementen zijn.
Daarbij is het van groot belang steeds te onderkennen welke maatschappelijke actoren in dit
proces betrokken zijn. Dit aspect wordt in § 2.1 kort aangegeven. De methodische
onderdelen komen in de daaropvolgende paragrafen achtereenvolgens aan de orde. In
samenhang daarmee komen de beperkingen eveneens voor het voetlicht. Na bestudering van
Hoofdstuk 2 resulteert inzicht in de methodische opbouw van LCA. De formuleringen in dit
hoofdstuk en in de rest van dit boek zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de in
Nederland geldende normen (zie Appendix 1).

2.1 Inleiding
LCA is het analysegereedschap om het totaal van milieu-effecten verbonden met een
bepaald product in kaart te brengen. Dit analysegereedschap wordt in een
maatschappelijke context gebruikt. De maatschappelijke context bepaalt voor welke
analyse dit gereedschap gebruikt gaat worden. De analyse moet goed zijn in relatie tot
de beoogde toepassing. Voor een goede analyse is een goede vraagstelling vereist. Er
dient dus veel aandacht te worden gegeven aan het onderdeel “vaststelling van doel en
reikwijdte” van de LCA in wording (zie § 2.2). Immers, zonder een goede vraag is een
goed antwoord niet mogelijk. Verder moet de maatschappelijke context zo scherp
mogelijk bepaald worden. De maatschappelijke context zijn alle bij een LCA
betrokken maatschappelijke actoren, zowel tijdens als na het opstellen ervan. Te
denken valt aan overheid, bedrijfsleven, consumenten en milieu-organisaties met elk

3

Levenscyclusanalyse
in maatschappelijke
uitvoering

LCA als “werk in maatschappelijke uitvoering” is mogelijk dankzij de methodische opzet zoals
beschreven in Hoofdstuk 2. Deze uitvoering vooronderstelt antwoorden op vragen als “hoe
worden de maatschappelijke actoren rond een LCA georganiseerd?”, “hoe verlopen de te
maken keuzen voorafgaand en tijdens de uitvoering van de LCA?”, “hoe verhouden normen
en waarden van de actoren zich tot de vaststelling van de effecten in de fase van de
effectbeoordeling?”, “hoe worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd als de
betrokken maatschappelijke actoren geen consensus kunnen vinden?” en “hoe worden de
resultaten gepresenteerd?”. De maatschappelijke actoren kunnen zich in zeer verschillende
besluitvormingssituaties bevinden. De positie van een ministerie is nu eenmaal totaal
verschillend van die van een individueel bedrijf dat een product op de markt brengt of wil
brengen. Deze verschillende posities hebben grote invloed op de rol van de verschillende
actoren in de uitvoering en het gebruik van LCAs. Daarom geeft de inleidende paragraaf een
schets van deze besluitvormingsposities. Omdat het publieke domein voor veel LCAs het
milieu is waarin zij besproken en gebruikt worden, geeft § 3.2 modellen van twee ideaaltypen
besluitvorming. In elk van deze modellen wordt een rol voor studies zoals LCA gedefinieerd.
In de vervolgparagrafen komt de maatschappelijke context van de verschillende LCAonderdelen aan de orde.

3.1 Inleiding: besluitvormingssituaties
Over producten worden in het algemeen in drie maatschappelijke kringen besluiten
genomen: consumenten, overheid en bedrijfsleven. Consumenten beslissen door
aankoop of juist non-aankoop over de aantrekkelijkheid van producten. Sommige
producten worden door de overheid als zo belangrijk gezien dat de voorziening in
deze producten onderwerp is van politieke besluitvorming, te denken valt aan
inentingen of kaartjes voor concert en schouwburg. De overheid treedt dan op als
hoedster van het algemeen belang. In deze rol kan de overheid ook algemene regels

