
Factsheet Consumentenonderzoek

Duurzaamheidsinformatie in de supermarkt 

In hoeverre is duurzaamheid voor u persoonlijk van belang?

Waar let u op als u wilt weten of een product duurzamer is? 
 (Meerdere antwoorden mogelijk)

Geef per stelling aan in hoeverre u het hiermee eens bent.

Welke duurzaamheidsaspecten vindt u belangrijk? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Logo’s op de verpakking (zoals ‘biologisch’)
Keurmerken (zoals ‘FairTrade’, ‘EKO’ of ‘Beter Leven’)
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Ik ga uit van mijn eigen ervaring
Informatie van de verkoper/aanbieder
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Over dit onderzoek

• De vragenlijst is ‘anoniem’ uitgezet onder een extern panel. D.w.z. de respondent kon 

niet zien dat de Consumentenbond de initiatiefnemer van het onderzoek was. 

• Resultaten representatief voor samenstelling Nederlandse bevolking op leeftijd 

(18+), geslacht en regio.

• Er zijn 7.925.000 huishoudens. CB heeft in 2021 408.000 betalende leden.  

Dat komt op 5,15%.  
 

Bent u bereid 
meer te betalen

voor een product waarop 
u direct kunt zien dat het 

een duurzaam 
product is?

 Ja (12%)

 Waarschijnlijk 
        wel (42%)     

  
 Waarschijnlijk 
         niet (21%)     

 Nee (17%)

 Weet ik niet (7%)

 Anders (1%)

Helemaal 
mee eens Mee eens Neutraal Oneens

Helemaal 
oneens

Weet ik 
niet/geen 
mening 

Ik vind het belangrijk om meer te weten over de 
milieubelasting van een product/voedingsmiddel

12% 45% 28% 7% 5% 2%

Een eco-label mag alleen worden ingevoerd door 
een onafhankelijke instantie

34% 37% 18% 4% 2% 5%

Een eco-label helpt mij om een goede keuze te 
kunnen maken

16% 43% 27% 5% 6% 3%

Een eco-label op de verpakking vind ik betuttelend 6% 11% 24% 32% 23% 3%

Fabrikanten zetten misleidende informatie over d
uurzaamheid op hun producten

16% 39% 30% 6% 2% 7%

 Man (49%)
 Vrouw (51,0%)     

U bent

Een paar uitspraken van de respondenten 

1   
   

 In de supermarkt kijk ik 
naar de logo’s op 

verpakkingen, maar er 
zijn er zo veel 
verschillende  

2   
   

 Als alle producten een 
duurzaamheidsscore 

op hun verpakking 
hebben staan, kun je 

hier echt rekening 
mee houden in de 

supermarkt 

3
Ik wil zeker weten dat de 

keuze die ik maak een 
duurzamere keuze is 

4   
   

 Veel bedrijven bieden 
producten en diensten 

die ‘duurzamer’ zijn 
waardoor het lastig is om 

de juiste te kiezen 

1

2

3

4

5



 20% 
‘Ik zie wel eens iets over 

duurzaamheid voorbijkomen 
maar ben hier zelf eigenlijk 
helemaal niet mee bezig in 

mijn dagelijkse leven en bij mijn 
aankopen.’

     

   8%
‘Geen van bovenstaande 

uitspraken past bij mij.’ 

De 
‘duurzaam 
praktische 

consument’ 

De 
‘duurzaam 
zoekende 

consument’ 

De 
‘bewust 

onbewuste 
consument’ 


 

 

44% 
‘Ik vind duurzaamheid wel 

belangrijk maar weet niet 
zo goed hoe ik dit nu in mijn 

dagelijkse leven en bij aankopen 
ook kan toepassen.’



29%
‘Ik vind duurzaamheid belangrijk 

en ga hier ook zo bewust mogelijk 
mee om in de praktijk in mijn 

leven en bij aankopen.’
 


