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1 Definities  

In het rapport wordt terminologie gebruikt om een proces of een materiaal te omschrijven. 
De uitleg van deze termen vindt u in onderstaande tabel met definities.  

Categorie Terminologie Definitie

Producten

Pure Cellulose 
Een pak met 6 rollen papieren handdoekjes, weergegeven in figuur 1. Het 
hoofdmateriaal bestaat uit pure cellulose. 

Save Plus 
Een pak met 6 rollen papieren handdoekjes, weergegeven in figuur 1. Het 
hoofdmateriaal bestaat uit gerecycled papier van hoge kwaliteit. 

E-Tissue
Een pak met 6 rollen papieren handdoekjes, weergegeven in figuur 1. Het 
hoofdmateriaal bestaat uit gerecycled papier, inclusief kraftpapier. 

Materialen 

Pure cellulose 

(nieuw) 

Materiaal voor de productie van tissuepapier, geproduceerd in Chili en 
gemaakt van zachthout, zoals naaldhout en eucalyptus. 

Eigen snijresten 
Materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van tissuepapier. Dit 
bestaat uit de snijresten van het product Pure Cellulose. Deze snijresten 
worden teruggewonnen in de verwerkingsstap in Frankrijk. 

Gerecycled 
papier regio 
Lucca

Materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van tissuepapier. Dit 
bestaat uit papier dat is overgebleven in de papierindustrie van Lucca. Het 
bestaat uit papierresten van hoge kwaliteit zonder inkt. 

Gerecycled 
kraftpapier 
regio Lucca 

Materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van tissuepapier. Dit 
bestaat uit papier dat is overgebleven in de papierindustrie van Lucca. Het 
bestaat uit snippers kraftpapier van lage kwaliteit. Kraftpapier is bruin 
papier of karton dat is bedoeld voor het verpakken van producten en 
waaraan hoge eisen worden gesteld voor wat betreft sterkte en 
duurzaamheid.

Product
processen

Vermalen
De eerste stap in het productieproces van papieren handdoekjes. Hier 
worden de materialen gemengd en opgerold tot een moederrol 
tissuepapier. 

Verwerking 

De tweede stap in het productieproces van papieren handdoekjes. De 
moederrol tissuepapier wordt in kleinere porties gesneden en er wordt een 
kartonnen koker aangebracht. 
De kleinere rollen worden per zes in polyethyleen gewikkeld. Dit geldt als 
de productinhoud voor een pak. 

Opslag
De derde en laatste stap van het proces, waarbij de pakken worden 
opgeslagen totdat ze worden verkocht. 

Eenheden

Pak
Rollen met papieren handdoekjes die per 6 verpakt zijn gelden als een 
eenheid product, zoals weergegeven in de figuren 1, 2 en 3. 

Moederrol  
Grote rol tissuepapier die van de fabriek naar de verwerkingslocatie 
wordt vervoerd. De grote rol wordt vervolgens verwerkt tot kleinere 
rollen papieren handdoekjes. 
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2 Samenvatting 

Dit document bevat de gebruikte methode en de resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) van 

MTS Euro Products. Een LCA beschrijft de milieu-impact van een product gedurende zijn 

levenscyclus, inclusief grondstoffen, productie, transport, opslag, gebruik en afvalverwerking. Het 

doel van de analyse is om de milieu-impact van papieren handdoekjes te begrijpen en te verbeteren 

en om transparant over dit proces te communiceren naar alle stakeholders van MTS Euro Products. 

Voor deze LCA zijn de producten Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue geselecteerd uit het totale 
productaanbod, omdat ze allemaal van dezelfde leverancier afkomstig zijn en onderscheidende 
componenten hebben die de vergelijking interessant maakt en eenvoudig te interpreteren. Om de 
milieu-impact van Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue te berekenen, hebben MTS Euro Products en 
Sustainalize een LCA-tool ontwikkeld. Het doel van deze tool is om inzichtelijk te maken wat de 
belangrijkste effecten van de producten Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue zijn en om deze 
informatie te gebruiken voor weloverwogen beslissingen bij de verkoop ervan. 

Voor Pure Cellulose zorgt de productie van de grondstof, die verantwoordelijk is voor bijna 60% van 
de uitstoot van broeikasgassen, voor verreweg de grootste milieu-impact voor wat betreft CO2-eq. 
Het vermalen draagt er nog eens voor bijna 25% aan bij. Dit betekent dat deze twee 
levenscyclusfases samen verantwoordelijk zijn voor 85% van de impact voor wat betreft CO2-eq. 
Voor Save Plus en E-Tissue is het effect relatief het grootst bij het vermalen, met iets meer dan 50%. 
Het vermalen draagt er nog eens voor grofweg 25% aan bij. Dit betekent dat deze twee 
levenscyclusfases samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 75% van de impact voor wat betreft 
CO2-eq. Uit een vergelijkende analyse blijkt dat het effect op de opwarming van de aarde van Save 
Plus 40,8% lager ligt dan die van Pure Cellulose. Voor E-Tissue is dit 41,7% lager dan de impact van 
Pure Cellulose. 

Indicatoren: gebruik van landbouwgrond; klimaatverandering; humane toxiciteit; waterverbruik.1 

1 Andere in 8.1 opgenomen impactcategorieën zijn: uitputting van fossiele brandstoffen; ecotoxiciteit 
van zoet water; eutrofiëring van zoet water; ioniserende straling; mariene ecotoxiciteit; mariene 
eutrofiëring; uitputting van metalen; verandering van natuurlandschap; aantasting van de ozonlaag; 
vorming van fijnstof; vorming van fotochemische oxidanten; terrestrische verzuring van ecosystemen; 
terrestrische ecotoxiciteit; stedelijk grondgebruik
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3 Algemene verklaring 

3.1 Uitvoerder en opdrachtgever voor de LCA 

Deze LCA is uitgevoerd door Sustainalize in opdracht van MTS Euro Products.

MTS Euro Products BV is in 1991 opgericht door Gerrit Malipaard. Vanuit het hoofdkantoor in 

Maassluis importeert het bedrijf o.a. hygiënepapier, non-wovens, absorptiematerialen en 

poetslappen. Van een bedrijf dat ooit is gestart met drie medewerkers en een jaaromzet van 

500.000 euro, is MTS Euro Products BV in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een internationale 

onderneming met bijna 50 medewerkers en een jaaromzet van 48 miljoen euro, waarvan 75% in de 

Benelux wordt gerealiseerd. 

MTS Euro Products BV is een flexibele, compacte organisatie die kwaliteitsgoederen levert tegen 

concurrerende prijzen. Belangrijkste aandachtspunten zijn de klanten, het milieu en service. 

Betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn belangrijk voor MTS Euro Products. Samenwerking tussen 

klanten en medewerkers staat centraal. Producten worden zo milieuvriendelijk mogelijk 

geproduceerd. MTS levert aan diverse markten met specifieke behoeften, zoals de automotive, 

food, industrie, medische sector en faciliteitmanagement.

Dit onderzoek is gestart in december 2018 en afgerond in juni 2019. Het heeft betrekking op de 

verkoop- en productiegegevens over 2018. Dit LCA-rapport is opgesteld conform ISO-normen 

14040 en 14044. 
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4 Doel van het onderzoek 

4.1 Redenen voor het uitvoeren van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het creëren van inzicht in de milieu-impact van Pure Cellulose, Save 

Plus, en E-Tissue papieren handdoekjes en het transparant rapporteren over deze impact aan de 

stakeholders van MTS Euro Products. Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue zijn geselecteerd uit een 

veelheid van producten. Het zijn alle drie papieren handdoekjes die van dezelfde leverancier 

afkomstig zijn, wat een basis voor vergelijking biedt. Het doel is om specifiek te focussen op de 

processen die MTS Euro Products kan beïnvloeden. Daarom ligt de nadruk op de gebruikte 

materialen, de betrokken productieprocessen, het transport en de opslag van de papieren 

handdoekjes. Als de milieu-impact inzichtelijk is gemaakt, wil de onderneming deze informatie 

gebruiken ter ondersteuning van de beslissingen van de consument over de keuze voor het soort 

product. Ten tweede wil MTS Euro Products dit inzicht gebruiken om samen met haar leverancier te 

werken aan het verminderen van de milieu-impact.  

4.2 De beoogde toepassingen  
Het doel is het resultaat van het onderzoek te rapporteren aan de stakeholders van MTS Euro 
Products om zo aankoopbeslissingen te ondersteunen met inzichten voor wat betreft de milieu-
impact. De analyse is niet bedoeld om te worden gebruikt in vergelijkende beweringen met 
producten die buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen.  

4.3 De doelgroepen  
De doelgroepen bestaan uit zowel interne als externe stakeholders. 

4.3.1 Interne stakeholders 
De interne stakeholders bestaan uit alle werknemers die bij het product betrokken zijn, zoals het 

inkoopteam, het marketingteam, het HSE-management en de verkoopafdeling. Zij worden 

ge•nformeerd om een beter inzicht te krijgen in de milieu-impact van materialen en processen en om 

beslissingen te kunnen nemen om de algemene prestaties te verbeteren. Daarnaast moeten de 

overige werknemers binnen de organisatie en het managementteam van MTS Euro Products worden 

ge•nformeerd om een beter inzicht te krijgen in de impact van de producten waarmee zij werken en 

om bewustwording te creëren. De gecommuniceerde informatie bestaat uit (een samenvatting van)

dit document, dat tevens een gedeeltelijke impactbeoordeling (LCIA) bevat met de meest relevante/

bekende effecten. 

4.3.2 Externe stakeholders  
Het is de bedoeling de informatie te communiceren naar externe stakeholders, zoals klanten en alle 
partners in de waardeketen, aangezien de algehele prestatie alleen kan worden veranderd in de hele 
keten en niet door één bedrijf binnen de waardeketen.
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5 Reikwijdte van het onderzoek 
In dit deel van het rapport worden het doel van de analyse en de systeemgrens nader omschreven. 
Hierbij wordt aangegeven welke elementen van de levenscyclusinventarisatie-analyse deel uitmaken 
van het productsysteem.  

5.1 Functionele eenheid   
De analyse betreft drie soorten papieren handdoekjes. Het gaat hierbij om Pure Cellulose, Save Plus, 

en E-Tissue papieren handdoekjes en de verpakkingen daarvan. Het gemiddelde totale gewicht van 

het product (inclusief verpakking) als ze worden vervoerd naar de opslaglocatie is voor Pure 

Cellulose, Save Plus, en E-Tissue respectievelijk 6,42 kg, 5,08 kg en 5,78 kg. 

De papieren handdoekjes zijn weergegeven in de figuren 1, 2 en 3. 

Figure 1: Pure Cellulose 

Figure 2: Save Plus 

Figure 3: E-tissue 

In de analyse wordt uitgegaan van een cradle-to-gate (van wieg tot poort) benadering zonder 

inventarisatie van de fase einde levensduur en laat de gebruiksfase buiten beschouwing. Dit heeft te 

maken met de onzekerheidsfactor met betrekking tot zowel de gebruiksfase als de fase einde 

levensduur en de focus op het verkrijgen van inzicht in ten eerste de materiaal- en productie-impact. 

De milieu-impact met betrekking tot de gebruiksfase van de papieren handdoekjes is zeer gering, 

omdat de gebruiksfase zeer kort is (namelijk zolang het drogen van handen duurt). De einde 

levensduur valt momenteel buiten de invloedssfeer van MTS Euro Products en valt dus buiten de 

reikwijdte van het onderzoek. 
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Bovendien is het doel van het onderzoek niet om een vergelijkend oordeel te vellen over de kwaliteit 

ten opzichte van andere soorten papieren handdoekjes. Een vergelijkend oordeel zou een 

gedetailleerde analyse vereisen van de wijze waarop de papieren handdoekjes van MTS Euro Products 

worden geproduceerd en hoe deze productie zich verhoudt tot andere merken en materialen, maar 

ook tot andere manieren om de handen te drogen (bijv. handdrogers). Daarom zijn de aangegeven 

eenheden: : 

1. De productie en opslag van 1 pak Pure Cellulose papieren handdoekjes inclusief verpakking.

2. De productie en opslag van 1 pak Save Plus papieren handdoekjes inclusief verpakking.

3. De productie en opslag van 1 pak E-Tissue papieren handdoekjes inclusief verpakking.

De opgegeven eenheden sluiten aan bij het doel en de reikwijdte. Het doel is hiermee inzichten te 
verschaffen die MTS Euro Products helpen om te begrijpen wat de milieu-impact van haar papieren 
handdoekjes is en om deze impact te kunnen communiceren naar de stakeholders.  

5.2 Systeemgrens 

De systeemgrens geeft de levenscyclusfases van het product weer die onderdeel zijn van de analyse. 
In de analyse voor Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue wordt rekening gehouden met de milieu-
impact van de productie van de grondstoffen die nodig zijn om het product te maken, de energie die 
nodig is om het product te maken, het transport dat nodig is om het product te distribueren en de 
afvalverwerking van de overtollige materialen die tijdens de productie worden weggegooid. 

Diensten, materialen en energie die niet rechtstreeks te maken hebben met de levenscyclus van de 
papieren handdoekjes, omdat zij het product niet worden, het product niet maken, of het product 
niet rechtstreeks door zijn levenscyclus leiden, worden gedefinieerd als niet-toerekenbare processen. 
Deze omvatten:
• Bedrijfsactiviteiten en diensten van de producent en opslag (bijv. onderzoek en ontwikkeling,
technische en schoonmaakdiensten, administratieve functies, bedrijfsverkopen en marketing).

De energie met betrekking tot de opslaglocatie wordt in het onderzoek meegenomen, omdat dit 
heel specifiek deel uitmaakt van de invloedssfeer van MTS Euro Products.  

De systeemgrenzen van Pure Cellulose, Save Plus, en E-Tissue zijn weergegeven in figuur 4. 

5.3 Algemene omschrijving productsysteem   
Het tissuepapier voor Pure Cellulose, Save Plus, en E-Tissue wordt geproduceerd in Italië. De

materialen die nodig zijn voor de productie van de papieren handdoekjes worden voor Save Plus en 

E-Tissue voornamelijk lokaal aangeleverd en voor een klein deel uit de verwerkingslocatie in

Frankrijk. Voor Pure Cellulose komt het materiaal uit Chili. Er is rekening gehouden met het transport 

van de materialen naar de productielocatie. De verwerking van het tissuepapier tot papieren 

handdoekrollen vindt plaats in Frankrijk, waar ze per 6 rollen worden verpakt (een pak).. 

Deze pakken met papieren handdoekjes worden vervolgens naar Nederland getransporteerds. 

Uitwerking van de materialen  
Het materiaal voor het product Pure Cellulose wordt geproduceerd in Chili. Cellulose is afkomstig uit 
eucalyptus- en naaldhoutbossen waar via een chemisch proces pure cellulose wordt gemaakt uit het 
zachthout. 
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Het materiaal voor Save Plus en E-Tissue bestaat uit de snijresten van het primaire product (Pure 

Cellulose) en gerecycled papier van hoge kwaliteit uit de regio Lucca, die bekend staat om zijn rijke 

papierindustrie. Voor E-Tissue wordt ook gerecycleerd papier van lage kwaliteit toegevoegd 

(snijresten van kraftpapier) uit de regio Lucca. De snijresten van het primaire product komen uit 

Frankrijk, waar de verwerking plaatsvindt.  

Vermalingsproces 
Na het verkrijgen van de materialen wordt het Pure Cellulose tissuepapier vermalen in een speciaal 

daarvoor bestemde fabriek in Italië in de regio Lucca (in het kader van dit onderzoek ‘Fabriek 1’

genoemd). Deze fabriek produceert alleen Pure Cellulose. Het tissuepapier voor Save Plus en E-Tissue 

wordt in een andere fabriek van dezelfde producent gefabriceerd (in het kader van dit onderzoek 

‘Fabriek 2’ genoemd). In deze fabriek worden ook twee andere tissuepapierlijnen geproduceerd.

In dit proces worden chemicaliën aan het materiaal toegevoegd om het tissuepapier te vermalen. 
Voor dit proces wordt water, elektriciteit en gas gebruikt. Na het vermalen worden de moederrollen 
naar Frankrijk vervoerd om verwerkt te worden. 

Verwerking 

Alle drie de producten worden op dezelfde locatie in Frankrijk verwerkt. Hier worden de moederrollen 

in kleinere rollen gesneden. In de rollen wordt een kartonnen koker aangebracht en de rollen worden 

per zes in polyethyleen gewikkeld. Voor dit proces wordt karton, polyethyleen en elektriciteit 

gebruikt. Daarna worden de pakken met zes rollen (pak) vervoerd naar de opslag in Nederland.  

Opslag 

Alle producten worden op dezelfde locatie in Nederland opgeslagen. De pakken worden op een 
pallet gestapeld. Voor Pure Cellulose en Save Plus gaan er 44 pakken op een pallet. Voor E-Tissue is 
dit 48 pakken per pallet. 

Het elektriciteits- en gasverbruik van de opslaglocatie wordt per pallet toegerekend. De producten 
blijven daar tot ze verkocht worden. De schakels van de toeleveringsketen na de opslag vallen buiten 
de reikwijdte van dit onderzoek.  

5.3.1 Ontbrekende gegevens 

Er is rekening gehouden met alle processen binnen de systeemgrens, maar niet alle leveranciers 
konden de hiervoor vereiste gegevens aanleveren. De ontbrekende gegevens voor wat betreft de 
productie en verwerking van grondstoffen en chemicaliën, zijn gemodelleerd door gebruik te maken 
van Ecoinvent versie 3.5. Alle berekeningen over grondstoffen, transport, afval en energie zijn 
uitgewerkt in hoofdstuk 6. Meer informatie over de aannames en beperkingen is opgenomen in 
paragraaf 8.2.

Onderstaand figuur 4 toont de grenzen van de drie producten en de processen waarmee rekening is 
gehouden. 
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In onderstaand figuur zijn alle levenscyclusfases waarmee rekening is gehouden weergegeven voor de drie soorten papieren handdoekjes. 

Figuur 4: Systeemgrens papieren handdoekjes 
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5.3.2 Kwantificering van energie en materiaal 
In onderstaande tabellen zijn alle input en output van energie en materiaal weergegeven in een 
bruto en netto gewicht. Het verschil tussen netto- en brutogewicht bij de productie van tissuepapier 
bestaat uit snijafval. Deze snijresten worden gebruikt voor de productie van nieuwe rollen en worden 
daarom niet als afval aangemerkt. Voor de andere materiaalstromen geldt dat het restmateriaal 
tijdens het proces wordt weggegooid en daarom wel als afval wordt aangemerkt. De emissies die 
verband houden met de verwerking van productieafval worden toegeschreven aan levenscyclusfase 
waarin ze voorkomen. In de tabellen 1 - 8 wordt niet alleen de hoeveelheid grondstoffen vermeld, 
maar ook de nutsvoorzieningen die nodig zijn voor de productie en het noodzakelijke transport.

Tabel 1: Materiaallijst voor Pure Cellulose (voor productiejaar 2018) 

8) Product Materiaal Eenheid Gem. 
nettogewicht

Gem. 
brutogewicht

Gem. 
verschil/afval 

Pure Cellulose 
tissuepapier

Pure cellulose voor 
tissuepaper

gram 6237,81 6518,51 280,70 

Pure Cellulose 

tissuepapier
Chemicaliën voor 
tissuepapier

gram - 304,01 - 

Pure Cellulose Karton voor de koker gram 140 150 10 

Pure Cellulose Polyethyleen
verpakkingsmateriaal

gram 39,6 41,58 1,98 

Tabel 2: Materiaallijst voor Save Plus (voor productiejaar 2018)  

Product Materiaal Eenheid Gem. 
nettogewicht

Gem. 
brutogewicht

Gem. 
verschil/afval 

Save Plus  

tissuepapier 
Snijresten primaire 
product 

gram 522,35 574,01 51,66 

Save Plus 

tissuepapier 
Snijresten van papier van 
hoge kwaliteit regio Lucca 

gram 4334,88 4763,6 428,72 

Save Plus  

tissuepapier 
Chemicaliën voor 
tissuepapier 

gram - 99,62 - 

Save Plus Karton voor de koker gram 140 150 10 

Save Plus Polyethyleen
verpakkingsmateriaal

gram 39,5 41,48 1,98 

Tabel 3: Materiaallijst voor E-Tissue (voor productiejaar 2018) 

Product Materiaal Eenheid Gem. 
nettogewicht

Avg. GrGem. oss 

brutogewicht
Gem. 
verschil/afval 

E-Tissue tissue

paper

Snijresten primaire 
product 

gram 597,15 656,21 59,06 

E-Tissue tissue

paper

Snijresten van papier van 
hoge kwaliteit regio Lucca 

gram 4446,5 4886,26 439,76 

gram 509,16 559,52 50,36 

E-Tissue tissue

paper

Chemicaliën voor 
tissuepapier 

gram - 113,89 - 

E-Tissue Carton foKarton voor de koker r the core gram 140 150 10 

E-Tissue Polyethyleen
verpakkingsmateriaal 

gram 39,0 40,95 1,95 

E-Tissue tissue 
paper

Snijresten kraftpa
regio Lucca pier 
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Tabel 4: Nutsvoorzieningen nodig voor de productie van Pure Cellulose (1 pak) 

Product Nutsvoorzieningen voor productie Eenheid Hoeveelheid 
Pure Cellulose (vermalen) Elektriciteit (IT) kWh 4,12 

Pure Cellulose (vermalen) Gas (IT) m3 1,2 

Pure Cellulose (vermalen) Water (IT) m3 0,12 

Pure Cellulose (verwerking) Elektriciteit (FR) kWh 0,58 

Tabel 5: Nutsvoorzieningen nodig voor de productie van Save Plus (1 pak) 

Product Nutsvoorzieningen voor productie Eenheid Hoeveelheid 
Save Plus (vermalen) Elektriciteit (IT) kWh 4,23 

Save Plus (vermalen) Gas (IT) m3 1,2 

Save Plus (vermalen) Water (IT) m3 0,06 

Save Plus (processing) Elektriciteit (FR) kWh 0,47 

Tabel 6: Nutsvoorzieningen nodig voor de productie van E-Tissue (1 pak) 

Product Nutsvoorzieningen voor productie Eenheid Hoeveelheid 
E-Tissue (vermalen) Elektriciteit (IT) kWh 4,84 

E-Tissue (vermalen) Gas (IT) m3 1,37 

E-Tissue (vermalen) Water (IT) m3 0,06 

E-Tissue (verwerking) Elektriciteit (FR) kWh 0,54 

Tabel 7: Nutsvoorzieningen nodig voor de opslag van het product (1 pak) 

Product Nutsvoorzieningen voor opslag Eenheid Hoeveelheid 
Pure Cellulose Elektriciteit (NL) kWh 0,91 

Pure Cellulose Gas (NL) m3 0,12 

Save Plus Elektriciteit (NL) kWh 0,91 

Save Plus Gas (NL) m3 0,12 

E-Tissue Elektriciteit (NL) kWh 0,83 

E-Tissue Gas (NL) m3 0,11 

Tabel 8: Afgelegde afstanden 

Transportbeweging Transporttype km 

Zeevracht 14.875 

Pure cellulose van de haven van Livorno naar de fabriek (Pure Cellulose) Vrachtwagen 133 

Vrachtwagen 974 

Vrachtwagen 30 

Moederrol van Fabriek 1 naar de verwerkingslocatie in Frankrijk (Pure Cellulose Vrachtwagen 866 

Vrachtwagen 974 

Vrachtwagen 110 

Pure cellulose van Chili naar de haven van Livorno (Pure Cellulose) 

(veronderstelde afstand) 

Snijresten van het primaire product van de verwerkingslocatie in Frankrijk 

naar Fabriek 2 (Save Plus en E-Tissue) 

Gerecycled papier, van hoge kwaliteit en kraftpapier uit de regio Lucca naar 

Fabriek 2 (Save Plus en E-Tissue) 

Moederrol van Fabriek 2 naar de verwerkingslocatie in Frankrijk (Save Plus 

en E-Tissue) 

Poly- en kartonafval van de verwerkingslocatie in Frankrijk naar de 

afvalverwerking in Frankrijk (alle producten)  

Vrachtwagen 509 Eindproduct van de verwerkingslocatie in Frankrijk naar de opslag in 

Nederland (alle producten) 
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Als maatstaf voor het elektriciteitsverbruik voor productie worden de gegevens van Ecoinvent 
gebruikt, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de levenscyclusinventarisatie.  

5.4  Afkapcriteria 

De einde-afvaltoestand wordt bepaald door de economische afkapmethode. Het afkapmodel wordt 
door Ecoinvent uitgelegd als: 

"De achterliggende filosofie van deze benadering is dat de primaire (eerste) productie van materialen altijd wordt 
toegewezen aan de primaire gebruiker van een materiaal. Als een materiaal wordt gerecycled, krijgt de primaire 
producent geen krediet voor de levering van eventuele recyclebare materialen. Als gevolg daarvan zijn recyclebare 
materialen vrij van lasten beschikbaar voor recycleprocessen en dragen secundaire (gerecyclede) materialen alleen 
de effecten van de recyclingprocessen zelf. De impact van gerecycled papier is bijvoorbeeld alleen van toepassing 
op de inzameling van oud papier en het recyclingproces, waarbij oud papier wordt omgezet in gerecycled papier. 
Het draagt niet de lasten van de bosbouwactiviteiten en de verwerking die nodig is voor de primaire productie van 
het papier.

Bovendien krijgen producenten van afval geen krediet voor het recyclen of hergebruiken van producten die 
voortkomen uit afvalverwerking. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van vast stedelijk afval kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt om huizen of kantoren te verwarmen, en heeft als zodanig dus een waarde. Toch wordt de 
verbranding volledig toegerekend aan de verwerking van het afval, en dus liggen de lasten bij de afvalproducent. 
De warmte is lastenvrij."

Dit betekent, dat wanneer processen de waarde van materialen verhogen, wat het geval is voor 
bepaalde recycling-processen, de milieu-impact van het recycling-proces wordt toegewezen aan de 
levenscyclus van de hergebruikte materialen. In deze analyse wordt gebruik gemaakt van Ecoinvent 
afkapprocessen, met inbegrip van de processen voor afvalverwerking. Het eindpunt van afval is dus 
het punt waarop het wordt gebruikt om een nieuw product met een positieve economische waarde te 
maken. In het geval van dit onderzoek betekent dit dat de energie die wordt opgewekt bij de 
verbranding van het afval, die een positieve waarde heeft, niet wordt toegerekend aan een paar 
papieren handdoekjes
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6 Levenscyclusinventarisatie-analyse (LCIA)
Dit hoofdstuk bevat de details van onze procedures voor gegevensverzameling, literatuurgebruik en 

berekeningsprocedures. In deze inventarisatie-analyse is de totale milieu-input (d.w.z. hulpbronnen, 

energie en afval) gekwantificeerd en gekwalificeerd in milieu-impact door gebruik te maken van LCA-

achtergrondgegevens van Ecoinvent of LCIA's die rechtstreeks van leveranciers komen.

6.1 Procedures voor het verzamelen van gegevens 

6.1.1 Eigen onderneming 

MTS Euro Products bezit of exploiteert geen assets die verband houden met de productie van de 

papieren handdoekjes. De emissies die verband houden met de exploitatie van de opslaglocatie zijn 

de enige processen die een milieu-impact genereren dat aan MTS Euro Products kan worden 

toegerekend. De opslaglocatie verkoopt de papieren handdoekjes en is gevraagd om voor deze 

beoordeling relevante informatie over het verbruik aan te leveren.   

6.1.2 Leverancier 
Aan de leverancier is gevraagd milieu-relevante productinformatie aan te leveren voor deze 
beoordeling. De gevraagde informatie bestond uit de volgende gegevenspunten:  

● Is er een LCA/EPD beschikbaar voor uw materiaal? Zo niet;

● Kunt u de informatie van de materiaallijst aanleveren?

o Soort materiaal

o (Bruto en netto) gewicht van de materialen

o Toepasselijke afvalverwerking

● Kunt u ons informatie aanleveren over de nutsvoorzieningen die nodig zijn om uw product

te produceren (soort en hoeveelheid)?

● Zijn er hulpmaterialen nodig om het product te produceren (soort en hoeveelheid)?

● IIs er sprake van uitstoot in de lucht, het water en de bodem (soort en hoeveelheid per

product)?

● Kunt u ons informatie aanleveren over het transport (km)?

De leverancier kon geen LCIA overleggen. Voor wat betreft de materialen heeft de producent 

informatie verstrekt over de (tussentijdse )samenstelling van materialen en, waar mogelijk, de bruto 

hoeveelheid van materialen. De verwerkingslocatie heeft gegevens verstrekt over energie, afval, 

emissies en transport. 

Er zijn gegevens aangeleverd voor alle fases van de levenscyclus. 

6.2  Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van eenheidsprocessen  
In deze paragraaf wordt elk afzonderlijk proces binnen de levenscyclus nader uitgewerkt. Dit omvat 
de referentie die is gebruikt om de milieu-impact voor elke processtap binnen de systeemgrens te 
beoordelen en geeft een korte beschrijving van de processtap. 

6.2.1 De productie van Pure Cellulose   
Het product Pure Cellulose is hierboven weergegeven in figuur 1. Het is een verpakking die bestaat 

uit 6 rollen ( 1 pak) papieren handdoekjes gemaakt van pure cellulose. De rollen worden 

geproduceerd in Italië en verwerkt in Frankrijk.
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6.2.1.1 De materialen voor Pure Cellulose 
De Pure Cellulose papieren handdoekjes bestaan hoofdzakelijk uit tissuepapier van pure cellulose, een 
kartonnen koker en polyfolie om de rollen per 6 te verpakken. Het materiaal wordt in Chili gemaakt en 
het vermalen van het papier vindt plaats in Italië. De pure cellulose wordt gemaakt van zachthout, zoals 
naald- en eucalyptushout. Het definitieve opdelen van het product in kleinere rollen vindt plaats in 
Frankrijk. In onderstaande tabel staan de referentiegegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de 
milieu-impact van de productie van de papieren handdoekjes. 

Tabel 9: Materiaalreferenties gebruikt om de milieu-impact van de Pure Cellulose papieren handdoekjes 
te berekenen 

 Materiaal Referenties Bron Motivering

Pure Cellulose Ecoinvent 3.5 

Chemicaliën Ecoinvent 3.5 

Polyethyleen 

verpakkingsmateriaal (PE) 

Ecoinvent 3.5 

Kartonnen koker Ecoinvent 3.5 

6.2.2 De productie van Save Plus  
De Save Plus papieren handdoekjes worden hierboven weergegeven in figuur 2. Ze zijn verpakt 

per 6 rollen ( 1 pak) papieren handdoekjes en worden gemaakt van snijresten van het product 

Pure Cellulose en papierrestanten van hoge kwaliteit uit de regio Lucca. De rollen worden 

geproduceerd in Italië en verwerkt in Frankrijk. .

6.2.2.1 De materialen voor Save Plus 
De Save Plus papieren handdoekjes bestaan voornamelijk uit de snijresten van het product Pure 
Cellulose en papierrestanten van hoge kwaliteit uit de regio Lucca. In onderstaande tabel staan de 
referentiegegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de milieu-impact van de productie 
van de papieren handdoekjes. 

Tabel 10: Materiaalreferenties gebruikt om de milieubelasting van de Save Plus papieren 
handdoekjes te berekenen 

Materiaal Referenties Bron Motivering

Eigen snijresten Ecoinvent 3.5 

Grafisch papierafval//[IT] markt voor grafisch papierafval Ecoinvent 3.5 

Sulfietpulp, gebleekt//[RoW] sulfietpulpproductie, 
gebleekt 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

50% ureumformaldehydehars//[RoW] markt voor 
ureumformaldehydehars 
50% epichloorhydrine//[GLO] markt voor 
epichloorhydrine 

Benadering van 
het proces op 
basis van inhoud

Verpakkingsfolie, polyethyleen met lage dichtheid//
[GLO] markt voor verpakkingsfolie, polyethyleen met 
lage dichtheid 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Productie van kartonnen dozen, met diepdruk//[GLO] 
markt voor productie van kartonnen dozen, met 
diepdruk

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

0% sulfietpulp, gebleekt//[RoW] sulfietpulpproductie, 

gebleekt (impact als totaal toegewezen aan het 

product Pure Cellulose) 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Gerecycled papier regio 
Lucca 
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Chemicaliën Ecoinvent 3.5 

Polyethyleen 

verpakkingsmateriaal (PE) 

Ecoinvent 3.5 

Kartonnen koker Ecoinvent 3.5 

6.2.3 De productie van E-Tissue  
De E-Tissue papieren handdoekjes worden hierboven weergegeven in figuur 3. Ze zijn verpakt per 6 

rollen ( 1 pak) papieren handdoekjes en worden gemaakt van snijresten van het product Pure 

Cellulose en papierrestanten van hoge kwaliteit en gerecycled kraftpapier uit de regio Lucca. De 

rollen worden geproduceerd in Italië en verwerkt in Frankrijk.   

6.2.3.1 De materialen voor E-Tissue  
De E-Tissue papieren handdoekjes bestaan voornamelijk uit de snijresten van het product Pure 
Cellulose en papierrestanten van hoge kwaliteit uit de regio Lucca. In onderstaande tabel staan de 
referentiegegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de milieu-impact van de productie van 
de papieren handdoekjes. 

Tabel 11: Materiaalreferenties gebruikt om de milieubelasting van de E-Tissue papieren handdoekjes 
te berekenen  

Materiaal Referenties Bron Motivering 

Eigen snijresten Ecoinvent 3.5 

Grafisch papierafval//[IT] markt voor grafisch papierafval Ecoinvent 3.5 

Kartonafval//[IT] markt voor kartonafval Ecoinvent 3.5 

Chemicaliën Ecoinvent 3.5 

Ecoinvent 3.5 

Kartonnen koker Ecoinvent 3.5 

6.2.4 Transport (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue)  

Voor alle aan transport gerelateerde emissies is gebruik gemaakt van twee Ecoinvent 
processen. In tabel 12 worden de referenties voor deze transporten vermeld. 

Tabel 12: Referenties voor de gebruikte transportmethode 

50% ureumformaldehydehars//[RoW] markt voor 
ureumformaldehydehars 
50% epichloorhydrine//[GLO] markt voor 
epichloorhydrine 

Benadering van 
het proces op 
basis van inhoud

Verpakkingsfolie, polyethyleen met lage dichtheid//
[GLO] markt voor verpakkingsfolie, polyethyleen met 
lage dichtheid 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Productie van kartonnen dozen, met diepdruk//[GLO] 
markt voor productie van kartonnen dozen, met 
diepdruk 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

0% sulfietpulp, gebleekt//[RoW] sulfietpulpproductie, 

gebleekt (impact als totaal toegewezen aan het 

product Pure Cellulose) 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Gerecycled papier regio 
Lucca  

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Gerecycled kraftpapier 
uit de regio Lucca 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

50% ureumformaldehydehars//[RoW] markt voor 
ureumformaldehydehars 
50% epichloorhydrine//[GLO] markt voor 
epichloorhydrine 

Benadering van het 
proces op basis van 
inhoud

Polyethyleen 

verpakkingsmateriaal (PE) 

Verpakkingsfolie, polyethyleen met lage dichtheid//
[GLO] markt voor verpakkingsfolie, polyethyleen met 
lage dichtheid 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Productie van kartonnen dozen, met diepdruk//[GLO] 
markt voor productie van kartonnen dozen, met 
diepdruk 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal
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Transportmethode Referentie Bron Motivering 

Vrachtwagen Ecoinvent 3.5 

Zeevracht Ecoinvent 3.5 

6.2.5 Productie (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue) 

De papieren handdoekjes worden verwerkt in verschillende locaties en verschillende landen, 
waaronder Italië, Frankrijk en Nederland en vervolgens in heel Europa verkocht. Voor de 
nutsvoorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt op de productielocaties van de papierrollen, 
worden de gegevens uit Italië aangehouden. De gegevens voor Frankrijk en Nederland worden 
aangehouden voor de nutsvoorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt voor de verwerking van 
het eindproduct. De rest van de nutsvoorzieningen hebben betrekking op de opslaglocatie. In tabel 
13 worden de gebruikte referenties weergegeven. 

Tabel 13: Referenties voor nutsvoorzieningen gebruikt voor productiegegevens en opslag 

Type nutsvoorziening Referentie Bron Motivering 

Elektriciteit NL (opslag) Ecoinvent 3.5 

Ecoinvent 3.5 

Ecoinvent 3.5 

Aardgas NL (opslag) Ecoinvent 3.5 

Ecoinvent 3.5 

Water Kraanwater//[GLO] marktgroep voor kraanwater Ecoinvent 3.5 

6.2.6 Verpakking (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue) 

De producten worden verpakt in Frankrijk in de verwerkingsstap van de productie. De rollen 
krijgen een kartonnen koker en worden per zes in polyethyleen verpakt om één pak met product 
te vormen. De gebruikte verpakkingsreferenties staan vermeld in tabel 14. 

Transport, vracht, vrachtwagen, niet gespecificeerd//[RoW] transport, 
vracht, vrachtwagen, alle afmetingen, EURO5-norm generieke markt 
voor vervoer, vracht, vrachtwagen, niet gespecificeerd 

Transport, vracht, zee, transoceanisch schip//[GLO] 
transport, vracht, zee, transoceanisch schip 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Elektriciteit, middenspanning//[NL] markt voor 
elektriciteit, middenspanning

Komt overeen met 
de door de site 
gebruikte energie

Electriciteit FR 

(verwerking papierrollen) 

Elektriciteit, middenspanning//[FR] markt voor 
elektriciteit, middenspanning

Komt overeen met 
de door de site 
gebruikte energie

Elektriciteit IT (vermalen 

van het tissuepapier) 

Elektriciteit, middenspanning//[IT] markt voor 
elektriciteit, middenspanning

Komt overeen met 
de door de site 
gebruikte energie

Warmte, regionaal of industrieel, aardgas//[Europa 
zonder Zwitserland] warmteproductie, aardgas, bij 
energiecentrale >100kW 
35,17 MJ per m3 gebruikt om de impact per m3 
gebruikt aardgas te beoordelen

Wikipedia over 
stookwaarden 

Komt overeen met 
de door de site 
gebruikte energie

Aardgas IT (vermalen van 

het tissuepapier) 

Warmte, regionaal of industrieel, aardgas//[Europa 
zonder Zwitserland] warmteproductie, aardgas, bij 
energiecentrale >100kW
38,98 MJ per m3 gebruikt om de impact per m3 
gebruikt aardgas te beoordelen

Wikipedia over 
stookwaarden 

Komt overeen met 
de door de site 
gebruikte energie

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal
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Tabel 14: Referenties voor het gebruikte verpakkingsmateriaal 

Verpakkingsmateriaal Referentie Bron Motivering 

Polyethyleen Ecoinvent 3.5 

Kartonnen koker Ecoinvent 3.5 

6.2.7 Gebruiksfase (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue) 

In deze analyse wordt uitgegaan van een cradle-to-gate benadering en wordt de gebruiksfase buiten 
beschouwing gelaten. Dit heeft te maken met de onzekerheidsfactor met betrekking tot de 
gebruiksfase en de geringe impact ervan. De gebruiksfase van papieren handdoekjes wordt niet 
rechtstreeks beïnvloed door MTS Euro Products en valt daarom buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek. Bovendien heeft het onderzoek niet tot doel een vergelijkend oordeel te vellen over de 
kwaliteit ten opzichte van andere manieren om de handen te drogen. 

6.2.8 Einde levensduur (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue)  

6.2.8 Einde levensduur (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue) 

In deze analyse wordt uitgegaan van een cradle-to-gate benadering en wordt de fase einde 
levensduur buiten beschouwing gelaten. Dit heeft te maken met de onzekerheidsfactor met 
betrekking tot de fase einde levensduur. De fase einde levensduur van papieren handdoekjes wordt 
niet rechtstreeks beïnvloed door MTS Euro Products en valt daarom buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek.

Productieafval wordt toegewezen aan de processtap waarin het afval ontstaat. Onderstaande 
afvalreferenties worden gebruikt voor het productieafval. Dit afval ontstaat in de verwerkingsstap 
waarin de moederrollen tissuepapier worden omgezet in een verpakking met 6 kleinere rollen 
(pakken). Het snijafval van het tissuepapier wordt hergebruikt voor papierproducten en valt daarom 
niet onder de categorie afval.

Tabel 15: Gebruikte afvalreferenties 
Afvalverwerking Referentie Bron Motivering 

Ecoinvent 

3.5 

Karton [afvalverwerking] Ecoinvent 

3.5 

6.3 Bronnen voor gepubliceerde literatuur 
Voor de analyse wordt niet alleen gebruik gemaakt van gegevens die specifiek zijn voor de 
leverancier, maar ook van gegevens uit Ecoinvent 3.5, die worden gebruikt om de inventarisatie voor 
materialen, processen, transport, energiegebruik en afvalverwerking te completeren. 

6.4 Berekeningsprocedures 

Voor een consistente berekening van de milieu-impact wordt gebruik gemaakt van de afkap (cut-off) 

databank Ecoinvent v3.5. Deze nieuwste versie van de databank van Ecoinvent bevat goed 

gedocumenteerde procesgegevens voor duizenden producten. 

Verpakkingsfolie, polyethyleen met lage dichtheid//
[GLO] markt voor verpakkingsfolie, polyethyleen met 
lage dichtheid 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Productie van kartonnen dozen, met diepdruk//[GLO] 
markt voor productie van kartonnen dozen, met 
diepdruk 

Komt overeen met 
het door de site 
gebruikte materiaal

Polyethyleen 
[afvalverwerking]

Polyethyleen afval//[RoW] verwerking van 
polyethyleen afval, gemeentelijke verbrandingsoven 

De slechtst denkbare optie 
voor afvalverwerking 
behorend bij het soort 
referentiemateriaal

Kartonafval//[RoW] verwerking van kartonafval, 
gemeentelijke verbrandingsoven 

De slechtst denkbare optie 
voor afvalverwerking 
behorend bij het soort 
referentiemateriaal
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Om alle processen waarvoor geen leverancierspecifieke gegevens beschikbaar zijn te kunnen 
modelleren, is Ecoinvent voor dit onderzoek gebruikt. De door de leveranciers verstrekte gegevens 
over hoeveelheden materiaal, afval, vervoer en energiegebruik zijn rechtstreeks in het model 
opgenomen..   

6.5 Validatie van gegevens 

In deze LCA zijn de gegevens met betrekking tot de fabricage van het product en de 
achtergrondprocessen voor de milieu-impact recent en geografisch representatief. Dit houdt in dat 
de productielocaties zich binnen de regio bevinden waarvoor de relevante milieugegevens van 
Ecoinvent zijn geselecteerd. De dataset is actueel en representatief voor de huidige technologie die 
wordt gebruikt in de processen voor de fabricage van de producten. 

6.6 Volledigheid van de milieu-impact en economische stromen 

Alle milieu-impactstromen – zoals hulpbronnen, energie, emissies en afval – zijn gekwantificeerd en 

gekwalificeerd in milieueffecten. Er wordt niet verondersteld dat relevante input of output is 

weggelaten. De totale ge•dentificeerde milieu-impact is vertaald in milieu-impactcategorie ën. De

LCA-referenties zijn ontleend aan gerenommeerde databanken die ervoor zorgen dat de totale 

relevante milieu-impact is gecategoriseerd. 

6.7 Consistentie en reproduceerbaarheid
De procesbeschrijvingen en hoeveelheden in dit onderzoek zijn kwantitatief reproduceerbaar in 
overeenstemming met de gebruikte referentienormen. De referenties van alle bronnen, zowel 
primaire als openbare bronnen en literatuur, zijn gedocumenteerd in het hoofdstuk "Referenties". 
Daarnaast is er een projectdossier samengesteld om de reproduceerbaarheid te waarborgen. Dit 
projectdossier bevat een overzicht van alle gegevens die in deze LCA zijn gebruikt.
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7 Beoordeling levencyclusimpact 

7.1 LCIA-procedures, berekeningen en impactcategorieën 

Het milieuprofiel bestaat uit 18 impactcategorieën en een aantal parameters. Het LCA-profiel van de 

drie producten is in de onderstaande tabellen opgenomen.  

De impactcategorieën worden op de volgende manier berekend: alle milieu-emissies uit de

inventarisatie worden vermenigvuldigd met de karakterisatiefactoren uit de ReCiPe hiërarchische

midpoint-methodiek voor impact-beoordeling v1.13 (zonder lange termijn), waarna deze waarden 

worden opgeteld om de totale milieu-impact per impactcategorie te bepalen. Het ReCiPe-model is 

een methode voor impactbeoordeling in een LCA die emissies en onttrekkingen aan hulpbronnen 

vertaalt in een beperkt aantal milieu-impactscores. Er is hiervoor gekozen, omdat het een breed, 

actueel scala van milieu-impactcategorieën vertegenwoordigt die relevant zijn voor de producten

die in dit onderzoek worden beoordeeld.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Ecoinvent en er zijn geen redenen om omissies in 
deze berekeningen te verwachten. Deze LCIA-resultaten zijn relatieve uitingen en voorspellen geen 
effecten op eindpunten van categorieën, het overschrijden van drempelwaarden, veiligheidsmarges 
of risico's.

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de LCA-berekeningen gepresenteerd en 
besproken.

7.2 LCIA-resultaten ten opzichte van de LCI en vastgestelde doel en reikwijdte  

Er zijn geen beperkingen ten opzichte van het vastgestelde doel en de vastgestelde reikwijdte 
geïdentificeerd en de LCIA kan worden gebruikt om de in het doel en de reikwijdte geformuleerde 
doelen te bereiken.  

8 Interpretatie levenscyclus  

8.1 Resultaten 

In de drie onderstaande tabellen worden de LCIA-resultaten weergegeven per soort papieren 

handdoekjes. De LCIA-resultaten worden weergegeven per pak papieren handdoekjes en 

verschillende input-gegevens worden gemiddeld, zoals de verbruikte energie per productieproces. 

Alle impactcategorieën zijn in onderstaande tabellen opgenomen. In de volgende paragrafen is een

vergelijkende analyse van het aardopwarmingsvermogen, oftewel de klimaatverandering (GWP) 

opgenomen. Voor vergelijkende resultaten op de andere belangrijke impactcategorieën: gebruik van

landbouwgrond, humane toxiciteit en uitputting van de watervoorraad, zijn grafieken opgenomen in 

bijlage 1.
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Tabel 16: LCIA Pure Cellulose 

Impactcategorie Eenheid Grondstof Transport Chemicaliën Vermalen Transport Verpakking Verwerking Afval
(incl. 

transport) 

Transport Opslag Totaal 

m2a 4,47E+01 1,55E-02 4,91E-03 1,67E-01 5,83E-03 2,20E-02 3,24E-03 4,17E-06 3,37E-03 4,55E-02 4,50E+01 

Klimaatverandering (GWP100) kg CO2-Eq. 1,27E+01 1,20E+00 1,27E-01 4,97E+00 7,13E-01 2,29E-01 3,20E-02 2,18E-02 4,11E-01 8,54E-01 2,13E+01 

kg oil-Eq. 3,06E+00 4,12E-01 6,03E-02 2,28E+00 2,68E-01 1,21E-01 8,89E-03 1,20E-04 1,55E-01 3,31E-01 6,70E+00 

Ecotoxiciteit van  
zoet water (FETPinf) kg 1,4-DC. 6,78E-03 6,17E-04 2,12E-04 5,36E-04 5,05E-04 4,32E-04 1,70E-05 7,14E-06 2,92E-04 8,52E-05 9,48E-03 

Eutrofiëring van 
zoet water (FEP)  

kg P-Eq. 1,97E-03 2,07E-05 8,03E-06 7,89E-05 1,09E-05 9,36E-06 2,39E-06 7,03E-09 6,31E-06 3,92E-05 2,15E-03 

Humane toxiciteit (HTPinf) kg 1,4-DC. 1,26E+00 6,02E-02 1,70E-02 8,03E-02 1,60E-01 1,05E-02 4,01E-03 1,50E-03 9,23E-02 2,04E-02 1,71E+00 

Ioniserende straling (IRP_HE) 
kg U235-

Eq. 
2,33E-01 7,82E-02 4,73E-03 1,23E-01 4,72E-02 8,55E-03 7,48E-02 1,26E-05 2,72E-02 2,13E-02 6,19E-01 

Mariene ecotoxiciteit 
(METPinf) 

kg 1,4-DC. 8,24E-03 3,53E-03 2,20E-04 2,06E-03 2,77E-03 3,84E-04 3,77E-05 2,86E-05 1,60E-03 3,11E-04 1,92E-02 

Mariene eutrofiëring 
(MEP) 

kg N-Eq. 5,50E-03 5,82E-04 2,30E-05 5,53E-04 9,39E-05 5,32E-05 9,12E-06 2,16E-07 5,42E-05 6,28E-05 6,93E-03 

Uitputting van metalen (MDP) kg Fe-Eq. 1,28E-01 1,05E-02 5,78E-03 2,12E-02 9,46E-03 1,96E-03 2,94E-03 8,95E-06 5,46E-03 4,03E-03 1,89E-01 

Verandering van 
natuurlandschap (NLTP) 

m2 -7,18E-04 -7,28E-05 -5,98E-06 -6,12E-05 -6,98E-05 -9,06E-06 -1,51E-06 -2,56E-08 -4,03E-05 -1,90E-05 -9,97E-04

Aantasting van de 

ozonlaag (ODPinf) 

kg CFC-11. 6,62E-07 1,94E-07 2,79E-08 6,00E-07 1,32E-07 1,25E-08 5,29E-08 4,65E-11 7,62E-08 6,57E-08 1,82E-06 

kg PM10-

Eq. 
3,59E-02 7,11E-03 2,43E-04 4,14E-03 1,32E-03 4,32E-04 5,73E-05 1,30E-06 7,62E-04 4,65E-04 5,05E-02 

Vorming van foto- 
chemische oxidanten 

(POFP) 

kg NMVOC 5,51E-02 1,67E-02 3,54E-04 7,10E-03 2,97E-03 8,41E-04 8,97E-05 4,59E-06 1,71E-03 1,11E-03 8,60E-02 

kg SO2-Eq. 1,06E-01 2,17E-02 5,72E-04 1,75E-02 2,27E-03 8,96E-04 1,57E-04 2,96E-06 1,31E-03 1,70E-03 1,52E-01 

Terrestrische 

ecotoxiciteit (TETPinf) 
kg 1,4-DC. 1,57E-03 9,60E-05 1,54E-05 6,19E-05 3,52E-04 2,08E-04 1,30E-06 2,22E-06 2,03E-04 7,49E-06 2,52E-03 

m2a 2,86E-01 1,33E-02 9,35E-04 7,28E-03 5,11E-02 1,34E-03 2,05E-04 1,15E-05 2,95E-02 2,17E-03 3,91E-01 

Waterverbruik (WDP) m3 1,97E-01 1,93E-03 3,41E-03 2,46E-02 9,95E-04 2,21E-03 1,95E-03 4,94E-03 4,74E-05 1,01E-01 1,30E-01 

Gebruik van 

landbouwgrond (ALOP) 

Uitputting van fossiele 

brandstoffen (FDP) 

Vorming van fijnstof 

(PMFP) 

Terrestrische verzuring van 

ecosystemen (TAP100) 

Stedelijk grondgebruik 

(ULOP) 
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Tabel 17: LCIA Save Plus 

 impactcategorie Eenheid Gerecycled
materiaal

Transport Chemicaliën Vermalen Transport Verpakking Verwerking Afval 
(incl. 

transport) 

Transport Opslag Totaal 

m2a 5,13E-03 7,26E-04 1,97E-03 1,71E-01 5,37E-03 2,19E-02 2,65E-03 4,16E-06 2,79E-03 4,55E-02 2,57E-01 

Klimaatverandering (GWP100) kg CO2-Eq. 2,65E+00 8,86E-02 5,08E-02 5,01E+00 6,56E-01 2,28E-01 2,62E-02 2,17E-02 3,41E-01 8,54E-01 9,93E+00 

kg oil-Eq. 5,85E-02 3,34E-02 2,41E-02 2,29E+00 2,47E-01 1,21E-01 7,28E-03 1,20E-04 1,28E-01 3,31E-01 3,24E+00 

Ecotoxiciteit van zoet 

water (FETPinf) 
kg 1,4-DC. 5,23E-04 6,28E-05 8,47E-05 5,44E-04 4,65E-04 4,30E-04 1,39E-05 7,12E-06 2,42E-04 8,52E-05 2,46E-03 

kg P-Eq. 1,00E-05 1,36E-06 3,21E-06 8,09E-05 1,01E-05 9,32E-06 1,95E-06 7,01E-09 5,23E-06 3,92E-05 1,61E-04 

kg 1,4-DC. 1,20E-01 1,99E-02 6,81E-03 8,21E-02 1,47E-01 1,05E-02 3,28E-03 1,49E-03 7,66E-02 2,04E-02 4,88E-01 

Ioniserende straling (IRP_HE) 
kg U235-

Eq. 
8,78E-03 5,86E-03 1,89E-03 1,26E-01 4,34E-02 8,52E-03 6,12E-02 1,25E-05 2,26E-02 2,13E-02 3,00E-01 

kg 1,4-DC. 6,99E-04 3,45E-04 8,82E-05 2,07E-03 2,56E-03 3,82E-04 3,09E-05 2,85E-05 1,33E-03 3,11E-04 7,84E-03 

kg N-Eq. 5,42E-03 1,17E-05 9,20E-06 5,65E-04 8,65E-05 5,30E-05 7,46E-06 2,15E-07 4,50E-05 6,28E-05 6,26E-03 

kg Fe-Eq. 3,33E-03 1,18E-03 2,31E-03 2,16E-02 8,71E-03 1,95E-03 2,41E-03 8,92E-06 4,53E-03 4,03E-03 5,00E-02 

m2 -2,10E-05 -8,68E-06 -2,39E-06 -6,26E-05 -6,43E-05 -9,03E-06 -1,24E-06 -2,55E-08 -3,34E-05 -1,90E-05 -2,22E-04

kg CFC-11. 2,27E-08 1,64E-08 1,12E-08 6,04E-07 1,22E-07 1,25E-08 4,33E-08 4,64E-11 6,32E-08 6,57E-08 9,61E-07 

Vorming van fijnstof (PMFP) kg PM10-

Eq. 
6,44E-04 1,64E-04 9,72E-05 4,23E-03 1,22E-03 4,30E-04 4,69E-05 1,30E-06 6,32E-04 4,65E-04 7,93E-03 

kg NMVOC 2,87E-03 3,69E-04 1,42E-04 7,20E-03 2,74E-03 8,38E-04 7,34E-05 4,57E-06 1,42E-03 1,11E-03 1,68E-02 

kg SO2-Eq. 1,31E-03 2,83E-04 2,29E-04 1,79E-02 2,09E-03 8,93E-04 1,28E-04 2,95E-06 1,09E-03 1,70E-03 2,56E-02 

Terrestrische ecotoxiciteit 

(TETPinf) 
kg 1,4-DC. 1,13E-04 4,38E-05 6,15E-06 6,31E-05 3,24E-04 2,07E-04 1,06E-06 2,22E-06 1,69E-04 7,49E-06 9,37E-04 

m2a 1,26E-02 6,35E-03 3,74E-04 7,45E-03 4,70E-02 1,34E-03 1,67E-04 1,14E-05 2,44E-02 2,17E-03 1,02E-01 

Waterverbruik (WDP) m3 3,63E-03 1,24E-04 1,37E-03 2,52E-02 9,17E-04 2,20E-03 1,60E-03 1,78E-05 4,77E-04 2,64E-03 3,82E-02 

Gebruik van 

landbouwgrond (ALOP) 

Uitputting van fossiele 

brandstoffen (FDP) 

Eutrofiëring van zoet water 

(FEP) 

Human toxicity: 

HTPinHumane toxiciteit 

(HTPinf) f 

Mariene ecotoxiciteit 

(METPinf) 

Mariene eutrofiëring (MEP) 

Metal deUitputting van 

metalen (MDP) pletion: 

MDP 

Verandering van 

natuurlandschap (NLTP) 

Aantasting van de 

ozonlaag (ODPinf) 

Vorming van 

fotochemische oxidanten 

(POFP) 

Terrestrische verzuring van 

ecosystemen (TAP100) 

Stedelijk grondgebruik 

(ULOP) 
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Tabel 18: LCIA E-Tissue 

Impactcategorie Eenheid Gerecycled
materiaal

(incl. kraft) 

Transport Chemicaliën Vermalen Transport Verpakking Verwerking Afval 
(incl. 

transport) 

Transport Opslag  Totaal 

m2a 5,86E-03 8,29E-04 1,97E-03 1,95E-01 6,14E-03 2,16E-02 3,03E-03 4,09E-06 3,16E-03 4,17E-02 2,80E-01 

Klimaatverandering (GWP100) kg CO2-Eq. 3,12E+00 1,01E-01 5,08E-02 5,73E+00 7,50E-01 2,24E-01 3,00E-02 2,13E-02 3,60E-01 7,83E-01 1,12E+01 

kg oil-Eq. 6,65E-02 3,81E-02 2,41E-02 2,62E+00 2,82E-01 1,19E-01 8,33E-03 1,18E-04 1,35E-01 3,03E-01 3,60E+00 

Ecotoxiciteit van zoet 

water (FETPinf) 
kg 1,4-DC. 6,13E-04 7,18E-05 8,47E-05 6,22E-04 5,32E-04 4,23E-04 1,59E-05 6,99E-06 2,55E-04 7,81E-05 2,70E-03 

kg P-Eq. 1,08E-05 1,55E-06 3,21E-06 9,24E-05 1,15E-05 9,17E-06 2,23E-06 6,89E-09 5,52E-06 3,60E-05 1,72E-04 

Ioniserende straling IRP_HE kg 1,4-DC. 1,38E-01 2,27E-02 6,81E-03 9,39E-02 1,68E-01 1,03E-02 3,76E-03 1,47E-03 8,07E-02 1,87E-02 5,44E-01 

Ionising radiation: IRP_HE 
kg U235-

Eq. 
9,99E-03 6,70E-03 1,89E-03 1,44E-01 4,97E-02 7,00E-02 1,23E-05 2,38E-02 1,96E-02 3,34E-01 

Mariene ecotoxiciteit (METPinf) 
kg 1,4-DC. 8,14E-04 3,95E-04 8,82E-05 2,37E-03 2,92E-03 3,76E-04 3,53E-05 2,80E-05 1,40E-03 2,85E-04 8,71E-03 

Mariene eutrofiëring (MEP) 
kg N-Eq. 6,08E-03 1,34E-05 9,20E-06 6,46E-04 9,89E-05 5,21E-05 8,53E-06 2,11E-07 4,74E-05 5,75E-05 7,02E-03 

Uitputting van metalen (MDP) kg Fe-Eq. 3,80E-03 1,34E-03 2,31E-03 2,46E-02 9,96E-03 1,92E-03 2,76E-03 8,77E-06 4,77E-03 3,70E-03 5,52E-02 

m2 -2,39E-05 -9,93E-06 -2,39E-06 -7,16E-05 -7,35E-05 -8,88E-06 -1,42E-06 -2,50E-08 -3,53E-05 -1,74E-05 -2,44E-04

kg CFC-11. 2,60E-08 1,88E-08 1,12E-08 6,91E-07 1,39E-07 1,23E-08 4,95E-08 4,56E-11 6,67E-08 6,02E-08 1,07E-06 

Vorming van fijnstof (PMFP) kg PM10-

Eq. 
7,48E-04 1,88E-04 9,72E-05 4,84E-03 1,39E-03 4,24E-04 5,37E-05 1,28E-06 6,67E-04 4,27E-04 8,83E-03 

Vorming van fotochemische 

oxidanten (POFP) 
kg NMVOC 3,30E-03 4,22E-04 1,42E-04 8,24E-03 3,13E-03 8,26E-04 8,40E-05 4,49E-06 1,50E-03 1,02E-03 1,87E-02 

kg SO2-Eq. 1,50E-03 3,23E-04 2,29E-04 2,04E-02 2,39E-03 8,79E-04 1,47E-04 2,90E-06 1,15E-03 1,56E-03 2,86E-02 

Terrestrische 

ecotoxiciteit (TETPinf) 
kg 1,4-DC. 1,26E-04 5,01E-05 6,15E-06 7,21E-05 3,71E-04 2,04E-04 1,21E-06 2,18E-06 1,78E-04 6,87E-06 1,02E-03 

Stedelijk grondgebruik (ULOP) 
m2a 1,44E-02 7,26E-03 3,74E-04 8,52E-03 5,38E-02 1,32E-03 1,91E-04 1,12E-05 2,58E-02 1,99E-03 1,14E-01 

Water depletioWaterverbruik (WDP)n: WDP m3 4,16E-03 1,42E-04 1,37E-03 2,88E-02 1,05E-03 2,17E-03 1,83E-03 1,75E-05 5,02E-04 2,42E-03 4,25E-02 

Gebruik van 

landbouwgrond (ALOP) 

Uitputting van fossiele 

brandstoffen (FDP) 

Eutrofiëring van zoet 

water (FEP) 

Verandering van 

natuurlandschap (NLTP) 

Aantasting van de ozonlaag 

(ODPinf) 

Terrestrische verzuring van 

ecosystemen (TAP100) 

8,38E-03
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8.1.1 Vergelijkende analyse aardopwarmingsvermogen (GWP)  

De analyses in diagram 1 geven voor Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue de fases in de levenscyclus weer die de grootste impact 

hebben op de meest relevante impactcategorie: klimaatverandering. Dit wordt uitgedrukt in het aardopwarmingsvermogen (GWP) in 

CO2-eq. Het diagram toont de impact per kg product in plaats van per pak. 

In alle bovenstaande informatie is uitgegaan van de impact per pak, maar om de verschillen tussen producten te laten zien is omwille van 
een betere vergelijkbaarheid gekozen voor een benadering per kg.

Diagram 1: Het aardopwarmingsvermogen (GWP) uitgedrukt in CO2-equivalenten per soort papieren handdoekjes 
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Uit diagram 1 blijkt dat het totale GWP voor Pure Cellulose 3,31 kg CO2-e per kg bedraagt. Voor Save 
Plus en E-Tissue is dit respectievelijk 1,96 en 1,93. De GWP-impact van Save Plus ligt dus 40,8% lager 
dan dat van Pure Cellulose. Voor E-Tissue ligt dit 41,7% lager dan voor Pure Cellulose. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het materiaalgebruik. De impact van E-Tissue is iets lager dan dat van 
Save Plus door het gebruik van kraftpapier, een materiaal dat een lagere impact heeft. 

8.1.1.1 Vergelijkende interpretatie voor Pure Cellulose  
In het diagram wordt de relatief hoge impact van het materiaal voor de Pure Cellulose papieren 
handdoekjes weergegeven. 

Het materiaal van de papieren handdoekjes draagt voor bijna 60% bij aan de impact ervan. Het 
vermalen draagt er nog eens voor bijna 25% aan bij. Dit betekent dat deze twee fases in de 
levenscyclus samen 85% van de impact op CO2-eq. veroorzaken. 

8.1.1.1.1 Materiaal voor Pure Cellulose  
Het materiaal voor het product Pure Cellulose heeft een hoog aardopwarmingsvermogen. Dit is het 
gevolg van de veronderstelling dat alle CO2 die in het bosbouwproces wordt vastgelegd zal vrijkomen 
binnen de 100 jaar die voor het aardopwarmingsvermogen geldt. Naast het bosbouwaspect is het 
proces om cellulose uit zachthout te produceren chemisch en energie-intensief, waardoor de impact 
van Pure Cellulose nog groter wordt.     

8.1.1.1.2 Vermalen 

Het vermalen van materiaal tot tissuepapier is een energie-intensief proces, waarbij 4,12 kWh aan 
elektriciteit en 1,2 m3 aan gas wordt verbruikt in Italië voor het volledige proces van materiaal tot 
moederrol tissuepapier. Hierbij veroorzaakt gas het grootste deel van de CO2-uitstoot bij het 
vermalen.  

8.1.1.2 Vergelijkende interpretatie voor Save Plus   
In het diagram wordt voor Save Plus de relatief hoge impact van het vermalen, iets meer dan 50%, 
weergegeven. Het materiaal draagt hier voor meer dan 25% aan bij, wat betekent dat deze twee fases 
in de levenscyclus ongeveer 75% van de impact in CO2-eq. veroorzaken.  

8.1.1.2.1 Vermalen 

Het vermalen van materiaal tot tissuepapier is een energie-intensief proces, waarbij 4,23 kWh aan 
elektriciteit en 1,2 m3 aan gas wordt verbruikt in Italië voor het volledige proces van materiaal tot 
moederrol tissuepapier. Hierbij veroorzaakt gas het grootste deel van de CO2-uitstoot bij het .    

Het materiaal voor het product Save Plus bestaat voornamelijk uit gerecycled papier van hoge 

kwaliteit uit de regio Lucca. Door de hoge restwaarde van gerecycled papier wordt een aanzienlijk 

deel van de oorspronkelijke impact van het papier (bijv. bosbouw en eerste vermaling) toegeschreven 

aan het gerecyclede product. Daarnaast bestaat het product voor slechts een klein gedeelte uit 

snijresten die afkomstig zijn van het primaire product. De impact van de snijresten wordt 

toegeschreven aan het product Pure Cellulose, omdat ze noodzakelijk zijn om het product Pure 

Cellulose te produceren. Dit houdt in dat de snijresten niet zouden verdwijnen als het product Save 

Plus niet zou bestaan – het zou dan afval zijn geweest. Om die reden is de impact van de snijresten 

van het primaire product niet toegewezen aan het product Save Plus   
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8.1.1.3 Vergelijkende interpretatie voor E-Tissue   
In het diagram wordt voor Save Plus de relatief hoge impact van het vermalen, iets meer dan 50%, 
weergegeven. Het materiaal draagt hier voor meer dan 25% aan bij, wat betekent dat deze twee fases 
in de levenscyclus ongeveer 75% van de impact in CO2-eq. veroorzaken.   

8.1.1.3.1 Vermalen 

Het vermalen van materiaal tot tissuepapier is een energie-intensief proces, waarbij 4,84 kWh aan 
elektriciteit en 1,37 m3 aan gas wordt verbruikt in Italië voor het volledige proces van materiaal tot 
moederrol tissuepapier. Hierbij veroorzaakt gas het grootste deel van de CO2-uitstoot bij het     

8.1.1.3.2 Materiaal voor E-Tissue  
Het materiaal voor het product E-Tissue bestaat voornamelijk uit gerecycled papier van hoge kwaliteit 

uit de regio Lucca. Door de hoge restwaarde van gerecycled papier wordt een aanzienlijk deel van de 

oorspronkelijke impact van het papier (bijv. bosbouw en eerste vermaling) toegeschreven aan het 

gerecyclede product. Het tweede materiaal gebruikt voor het product is gerecycled kraftpapier. De 

hoeveelheid van dit materiaal in het eindproduct is laag en dit geldt ook voor de impact van 

kraftpapier in vergelijking met de andere materialen. Vanwege de lage restwaarde van kraftpapier is 

er slechts een klein gedeelte van het oorspronkelijke papierproces toegewezen aan dit materiaal. Het 

product bestaat maar voor een klein gedeelte uit snijresten die afkomstig zijn van het primaire 

product. De impact van die snijresten wordt toegeschreven aan het product Pure Cellulose, omdat ze 

noodzakelijk zijn om het product Pure Cellulose te produceren. Dit houdt in dat de snijresten niet 

zouden verdwijnen als het product Save Plus niet zou bestaan – het zou dan afval zijn geweest. Om 

die reden is de impact van de snijresten van het primaire product niet toegewezen aan het product 

Save Plus.   

8.2 Aannames en beperkingen 
8.2.1 Vermalen van papierweefsel   
Alle materialen worden door de fabriek hergebruikt, zodat er in deze fase van het product geen 
afvalstroom is. Wij achten het echter mogelijk dat er een zekere stroom van restafval is. Dit kan al dan 
niet van belang zijn voor de resultaten. 

8.2.2 Materialen  

De partners in de toeleveringsketen hebben geen gedetailleerde LCA kunnen verstrekken van de 
materialen die zij hebben gebruikt. Op dit moment is de chemische samenstelling gebaseerd op twee 
componenten die vaak aanwezig zijn in de chemische stoffen die in papiervermalingsprocessen 
worden gebruikt. Er is een specifieke lijst van chemische stoffen verstrekt, maar dit viel niet onder de 
EPD, zodat een maatstaf moest worden gehanteerd. Deze maatstaf is voor alle productsoorten gelijk, 
het enige verschil is het gebruikte gewicht per kg tissuepapier. Zou deze informatie wel beschikbaar 
zijn, dan zou MTS Euro Products een beter inzicht kunnen krijgen in de milieu-impact die verband 
houdt met de productie van materialen 

8.2.3 Energie  

De partners in de toeleveringsketen hebben niet alle specifieke energiebronnen kunnen verstrekken. 
Daarom is er een op locatie gebaseerde methode gebruikt om de impact van het gebruikte gas en 
elektriciteit in te schatten. 
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Het achterhalen van op de markt gebaseerde informatie zou de LCA nauwkeuriger kunnen maken. 
Mocht deze energie hernieuwbaar zijn, zou het de negatieve impact van de papierrollen kunnen 
verminderen.

8.2.4 Afval 
Hoe productieafval en productafval wordt verwerkt, is moeilijk te beoordelen. MTS Euro Products zou 
zich kunnen richten op het efficiënt gebruik van hulpbronnen binnen hun toeleveringsketen om de 
milieu-belasting te verminderen. 

8.2.5 Einde levensduur 
De fase einde levensduur zou aan dit onderzoek kunnen worden toegevoegd om een beter inzicht te 

krijgen in de milieu-impact van het product wanneer de consument het product weggooit. Dit is 

belangrijk, omdat de materialen die bij de ontwikkeling van papieren handdoekjes worden gekozen, 

aan het eind van de levenscyclus effect hebben op het milieu. Verschillende bedrijfsmodellen 

(innamesysteem) of andere materialen kunnen een positief effect hebben op de fase aan het einde 

van de levensduur. Aangezien de verwerking van afval per land of organisatie buiten de invloedssfeer 

van MTS Euro Products ligt en er geen gegevens beschikbaar zijn die specifiek betrekking hebben op 

de einde levensduurfase van de papieren handdoekjes, is dit buiten beschouwing gelaten voor dit 

onderzoek. Wij realiseren ons echter dat dit een belangrijk onderdeel van de cyclus is en adviseren 

om dit wel mee te nemen in toekomstig onderzoek. 

8.3 Beoordeling gegevenskwaliteit 

8.3.1 Gegevens afkomstig van leveranciers  

De gegevens afkomstig van de leveranciers waren actueel en specifiek voor die bepaalde leverancier. 

Hierdoor zijn ze zowel geografisch als in de tijd representatief. Deze gegevens hebben voornamelijk 

betrekking op het gewicht van de gebruikte materialen, de transportafstanden tussen de bedrijven en 

het gebruik van nutsvoorzieningen en zijn consistent.  

8.3.2 Materialen 

Gegevens van Ecoinvent zijn gebruikt voor de inventarisatie van elke fase in de levenscyclus. Idealiter 
worden de gegevens iteratief vervangen door actuele specifieke gegevens over de materialen.
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Bijlage 1

1.1 1.1 Impact per pak 

De meeteenheid wordt tussen haakjes vermeld. 
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1.2 1.2 Impact per kilogram 

De meeteenheid wordt tussen haakjes vermeld. 
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