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De Ellen MacArthur Foundation heeft in samenwerking met Ansys Granta een gedegen 
raamwerk opgesteld om de circulariteit van een product systeem te berekenen. Dit 
raamwerk is gepubliceerd in een aantal documenten waarvan het methodologie rapport 
uit 2019 voor INSIDE/INSIDE nu de belangrijkste is, deze is hier te downloaden.  
 
Deze benadering van deze methode om tot de Material Circularity Indicator (MCI) te 
komen is gebaseerd op een onderscheid tussen een technische en biologische kringloop, 
schematisch weergegevens in Figure 1. 
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Voor een goed begrip van de methode raden wij aan het methodologie rapport goed 
door te lezen. In de berekening van de mate van circulariteit van een product zullen we 
in INSIDE/INSIDE integraal gebruik maken van de MCI. Hierbij maken wij wel enkele 
verschillen ten opzichte van de methode zoals gepresenteerd in het methodologie 
rapport: 
 

1. In de beschrijving van de input paramaters gaat het methodologie rapport vaak uit van 

massafracties, bijvoorbeeld de massafractie gerecycled materiaal in de input stromen (Fr). Om de 

aansluiting met Levencyclusanalyse beter te maken hanteren wij voor alle invoerparamaters de 

eenheid massa [kg]. Dus de massa gerecylced materiaal in de input stroom in [kg] wordt 

opgevraagd als invoerparameter, deze is dan gelijk aan de fractie vermenigvuldigd met het 

gewicht van het product=Fr x M. Bijlage A (onderaan dit document) laat alle gevraagde invoer 
parameters zien. 

2. Het methodologie rapport geeft voorwaarden waaronder compostering en verbranding van 

duurzaam geproduceerd biologisch materiaal als circulair mogen tellen in de berekening van de 

MCI. De voorwaarden zijn duidelijk, maar in de praktijk zal het lastig zijn om dit goed aan te 

tonen. Voorlopig hebben we ervoor gekozen om deze eerst goed te bestuderen en in ons 

platform met de deelnemers te bespreken en te testen, alvorens we zullen invoeren. 
3. De Utility en levensduur factoren, samengevat in de factor X, gebruiken wij in onze berekening 

nog niet. Er is op dit moment onvoldoende basis om de inschatting voor levensduur en gebruik 

verlenging voor producten mee te onderbouwen. 

4. Om de aansluiting met LCA te maken wordt door ons wel onderscheid gemaakt in afval dat naar 

verbranding gaat en afval dat wordt gestort. Een LCA geeft deze informatie altijd als resultaat. 

De stroom W0 in het model van Ellen MacArthur wordt bij ons dus opgesplitst in een Wlf voor 

stort (landfill) en Wer voor verbranding (energy recovery). 
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Berekening van de MCI 
De basis van de berekening van de MCI wordt in het methodologie rapport uitvoering 
besproken en toegelicht. Hier vatten we het kort samen. 
 

 
Figure 4 laat de noodzakelijke stromen en hun formulering zien. Alle stromen hebben in 
deze opzet de eenheid [kg]. De invoer stroom duurzaam geproduceerd biologisch 
materiaal (Fs) is in deze figuur niet afzonderlijk weergegeven, maar wordt in de 
formules wel meegenomen.  
 
De belangrijkste formules om de MCI te berekenen zijn: 
 

 
Voor de bepaling van de input stroom virgin materiaal [kg]. 

 
Voor de bepaling van de hoeveelheid afval, direct uit het productiesysteem. De 
parameters Cc en CE staan voor compostering en energieterugwinning uit duurzaam 
geproduceerd biologisch materiaal. Deze hanteert INSIDE/INSIDE voorlopig dus nog 
niet. 
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Voor de bepaling van de afvalstroom die ontstaat uit recycling van materialen uit ons 
product. 

 
Voor de bepaling van de afvalstroom, die ontstaat voor de productie van de 
gerecyclede grondstoffen, die in ons product gebruikt worden. 
 

 
Wordt dan tenslotte gebruikt om de totale afvalstroom voor het product te berekenen. 
Waarom deze formulering is gekozen wordt in het methodologie rapport in detail 
uitgelegd. 
 
 
Uit deze parameter is vervolgens de MCI te berekenen, wanneer we de factor X=1 
hanteren. 
 

𝑀𝐶𝐼 = 1 − 𝐿𝐹𝐼 ∗ 0,9 
 
Voor de Lineair Flow Index (LFI) geldt: 
 

 
 
De Ellen McArthur Foundation biedt op haar website een online rekeninstrument aan. 
Door de vereenvoudigingen die we doorvoeren op de methode is het niet aan te raden 
om dat rekeninstrument te gebruiken. Als alternatief bieden we een Excel rekentool 
(INSIDE INSIDE Invulsheet MCI Circulaire indicatoren.xlsx) aan via INSIDE/INSIDE 
voor de berekening. 
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Bijlage A 
Lijst met de invoer parameters voor import naar de database van INSIDE/INSIDE 
 
Invoer 

   

Category Code Name Unit 
MCI total_mass_of_product Total mass of the product kg 
MCI input_feedstock_recycled Mass of a product’s feedstock from 

recycled sources 
kg 

MCI input_feedstock_reused Mass of a product’s feedstock from 
reused sources 

kg 

MCI input_feedstock_biobased Mass of a product’s feedstock from 
biobased (virgin) sources 

kg 

MCI input_feedstock_virgin Mass of virgin feedstock used in a 
product 

kg 

MCI output_collected_for_recycling Mass of a product being collected to 
go into a recycling process 

kg 

MCI output_collected_for_reuse Mass of a product going into 
component reuse 

kg 

MCI output_waste_energy_recovery Mass of unrecoverable waste through a 
product’s material going to energy 
recovery 

kg 

MCI output_waste_landfill Mass of unrecoverable waste through a 
product’s material going into landfill 
recoverable 

kg 

MCI waste_recycling Mass of unrecoverable waste 
generated in the process of recycling 
parts of a product 

kg 

MCI waste_producing_recycled_fee
dstock 

Mass of unrecoverable waste 
generated when producing recycled 
feedstock for a product 

kg 

 
 
 
 


