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Questionmark heeft tussen november 2014 en april 2015 de elf populairste fruitproducten in 
Nederlandse supermarkten onderzocht en die beoordeeld op twee duurzaamheidsthema’s: Milieu 
en mensenrechten. Iedereen kan de uitleg en scores voor de aardbei, ananas, appel, banaan, druif, 
hand en perssinaasappel, kiwi, mandarijn, meloen, nectarine, peer, sinaasappel en perzik raadplegen 
op de website en app van Questionmark. Deze factsheet zet de methode en de belangrijkste 
bevindingen van het milieu en mensenrechtenonderzoek op een rij.
 
Als we over het hele assortiment naar de gemiddelde scores kijken per fruitsoort zijn de;

Drie slechtst scorende fruitproducten 
(naar soort):

Ananas Score 5
Mandarijn Score 6
Meloen Score 6

Drie best scorende fruitproducten
(naar soort):

Appel Score 8
Peer Score 7
Kiwi Score 7

 

Als we naar specifieke land-fruit combinaties kijken scoren de volgende producten op de thema’s 
milieu en mensenrechten:

 Milieu

Drie slechtst scorende fruitproducten: 
 
Ananas (Kenia, Thailand) Score 1 
(Pers)sinaasappel (Egypte) Score 2 
Meloen (Panama) Score 4

 Mensenrechten

Drie slechtst scorende fruitproducten:  
  
Banaan (Ecuador) Score 2 
Ananas (Costa Rica, Thailand) Score 3
Meloen (Panama) Score 3 

Drie best scorende fruitproducten: 

Appel (NL, BEL biologisch) Score 9 
Peer (BEL, biologisch) Score 9 
Aardbei (NL, volle grond)  Score 9

Drie best scorende fruitproducten: 

Kiwi (Chili, Fair Trade) Score 8
Nectarine (Chili, Fair Trade) Score 8
Sinaasappel (Uruguay, Fair Trade) Score 8

Factsheet Fruitonderzoek 
Questionmark
Samenvatting van het onderzoek naar groente en 
fruit in de schappen van de supermarkten, april 2015.
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Verborgen mensenrechtenschendingen

• Wereldwijd zijn de meest voorkomende schendingen van mensenrechten het gebrek aan 
een fatsoenlijk ‘leefbaar’ loon, lange en intensieve werkdagen en de slechte behandeling van 
migranten en seizoenarbeiders.

• Bij meer dan de helft van de groente en fruit in de Nederlandse supermarkten spelen 
verschillende zware kwesties op het gebied van mensen- en arbeidersrechten.

• Overal ter wereld, ook in Nederland, worden migrantenarbeiders uitgebuit. Met name bij 
arbeidsintensieve vormen van landbouw, bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw, maar ook in de 
fruitteelt wanneer in de korte oogstperiode veel handen nodig zijn.

• In Nederland blijkt dat werknemers bovengemiddeld lang moeten doorwerken in 
arbeidsintensieve perioden van de landbouw.

• In Zuid-Europa is er sprake van extreme vormen van uitbuiting van illegale migranten uit Afrika 
en Midden-Oosten.

• Buiten de EU komen dezelfde problemen voor. In Afrikaanse landen, Azië en in Zuid-Amerika  
komt nog meer kinderarbeid voor en meer beperking van vakbondsvrijheden.

Verborgen milieuproblemen bij fruit

• De milieuvervuiling en CO2-uitstoot bij transport door vliegtuig, vrachtwagen of schip verschilt 
significant, maar transportwijzen staan nergens op producten aangegeven.

• Ook teeltmethoden zijn een belangrijke factor voor de milieu-impact en uitstoot van groenten 
en fruit. In kassen geteelde aardbeien scoren tien keer slechter dan aardbeien uit de volle grond. 
De teeltmethode staat niet op de verpakking of krat vermeld.

• Het is alsof Nederland met fruit en groenten miljoenen tonnen schaars water importeert. In 
landen met droge gebieden wordt per kilo product veel meer water verbruikt voor irrigatie dan 
in Nederland, waar genoeg water voorhanden is.

• Voor ananasplantages worden grote gebieden tropisch oerwoud omgekapt. De meeste 
ananassen van deze plantages worden in Nederland in blik verkocht.

Onderzoek Mensenrechten

Het onderzoek van Questionmark naar aardappelen, groente en fruit richt zich op tien specifieke 
mensenrechten. Deze thema’s zijn specifiek van toepassing op  de productie van groenten en 
fruit en geselecteerd op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met belanghebbenden en 
deskundigen uit de landbouwsector.

Om een gedegen oordeel te kunnen vellen over mensenrechten bij de productie van een fruitsoort 
in een specifieke regio, richt de methode van Questionmark zich eerst op het wegen van de 
aanwezige risico’s op schending van mensenrechten. Daarna wordt gekeken naar maatregelen die 
bedrijven nemen om deze risico’s te beperken en tevens wordt gekeken naar de effectiviteit en de 
doelmatigheid van deze maatregelen.  

Kosten Op Arbeid
Overal ter wereld, dus ook in Nederland dat vrij goede regelgeving kent, is arbeid een grote 
kostencomponent van de fruitteelt. De winstmarge op fruit is klein. Dat legt een druk op 
boeren en telers om te bezuinigen op arbeid, met vaak nadelige gevolgen voor het loon en de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers. De neerwaartse druk wordt verder vergroot door 
de retail: grote inkoopbedrijven van supermarkten willen de producten zo goedkoop mogelijk 
inkopen. De fruitteelt is doorgaans meer arbeidsintensiever dan groenteteelt. Daarom kleven 
aan fruit meer mensenrechtenproblemen dan aan groenten. Veel populaire fruitsoorten, zoals 
bananen, sinaasappels en ananassen worden hoofdzakelijk geïmporteerd uit landen die grote 
armoede kennen. Dit kostenmechanisme is herkenbaar in de data van het Questionmark onderzoek.
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Nederland, Zuid Europa, Afrika/ Azie En Zuid-Amerika
Mensenrechtenschendingen in de groente- en fruitteelt komen overal in de wereld voor. 
Onderstaande grafiek laat zien hoe de problemen verdeeld zijn over de regio’s.
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Mensenrechtenschendingen Groente en Fruit

Afrika, Azië, Midden- en Zuid Amerika Zuid Europa Noordwest Europa

Mensenrechten In Nederland
In West-Europa en Nederland spelen naar verhouding minder problemen in de groente- en 
fruitsectoren dan in Zuid-Europa en de rest van de wereld. Toch kennen groente- en fruitsectoren 
in Nederland wel degelijk meer sociale problemen dan andere economische sectoren. Zo werken 
er bovengemiddeld veel buitenlandse uitzendkrachten in deze sectoren die kwetsbaar zijn, zijn 
de lonen laag en de werkdagen tijdens het piekseizoen extreem lang. Het onderzochte fruit uit 
Nederland scoort niet hoger dan een 6 of 7.

Mensenrechten In Zuid Europa
Opvallend aan de Staafdiagram die de regio’s vergelijkt is dat Zuid Europa slechter scoort dan de 
landen buiten Europa als het gaat om de behandeling van migrantenarbeiders. Dit komt doordat 
hier veel migranten werken uit Afrika. Deze worden vaak zeer slecht behandeld, en leven vaak 
onder erbarmelijke omstandigheden. De arbeiders die illegaal zijn lopen daarbij nog extra risico om 
opgepakt te worden, of om te worden aangegeven als ze betere arbeidsomstandigheden eisen.

Mensenrechten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
Buiten Europa is het risico veel groter dat de teelt door middel van kinderarbeid heeft 
plaatsgevonden. Het contrast met Zuid-Europa is ook groot op het gebied van ongezond, onveilig 
werk. Er zijn minder veiligheidsmaatregelen en de eisen voor pesticidegebruik zijn minder streng.

Ronduit slecht scoren: 
• Ananas uit Costa Rica, Filipijnen, Kenia, Thailand                  Score: 3
• Meloen uit Honduras, Panama en Costa Rica                          Score: 3, en 4
• Banaan uit Costa Rica, Ivoorkust, Kameroen, Peru, Ecuador en Guatemala Score: 3
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Onderzoek Milieu

Om alle mogelijke invloeden van een product op het milieu mee te kunnen wegen, maakt 
Questionmark gebruik van de levenscyclusanalyse (LCA). Om vergelijkingen te kunnen maken, 
gaan we in alle berekeningen steeds uit van een kilogram eetbaar product. Tientallen processen 
van de teelt tot en met de supermarkt worden meegenomen in de analyse en leiden gezamenlijk 
tot een eindscore voor milieu. De gevolgen of effecten van deze processen worden uitgedrukt in 
verschillende effectcategorieën. Dit zijn er in totaal 21, variërend van effecten als klimaatverandering 
of boskap tot waterschaarste.

Voorbeelden van processen die zijn meegenomen in het onderzoek:

• Gebruik van (verwarmde) kassen;
• Transport van locatie van teelt tot supermarkt;
• Benodigde energie voor het bewerken van het land;
• De productie en gebruik van pesticiden; 
• De productie en gebruik van (kunst)mest;
• Het gebruik van water;
• Het beslag op land;
• De productie en afvalverwerking of hergebruik van de verpakking;
• Koeling in de opslag;
• Koeling in de supermarkt.

NB: In de vergelijking is het aandeel van de consument buiten beschouwing gebleven: transport, 
bereiding en bederf of afval. Van verpakkingen worden zowel de milieueffecten van productie, als 
vervoer en hergebruik of vernietiging meegewogen.

Transport Naar De Supermarkt
Fruit reist naar Nederland vanuit alle werelddelen. Hoewel we het niet veel zijn tegengekomen, kan 
fruit worden ingevlogen. Maar meestal komt het per vrachtwagen of boot. Binnen Europa komt 
het meeste fruit per vrachtauto. Transport, vooral per vliegtuig, kan een groot effect hebben op de 
milieubelasting van het product.  
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Teeltmethode
Fruit uit Nederland kan zowel in de verwarmde kas als in de volle grond worden verbouwd. Het 
verschil in milieubelasting is enorm. Een goed voorbeeld hiervan is de Nederlandse aardbei. In het 
zomerseizoen, van juni tot september, groeien aardbeien in de volle grond. Maar in het voor- en 
naseizoen komen Nederlandse aardbeien uit kassen, die energie slurpen.
In de vergelijking tussen kas-aardbeien (Greenhouse) en aardbeien van de volle grond zie je dat de 
impact van het gasverbruik enorm is.
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Keurmerken

Keurmerken spelen een belangrijke rol in het definiëren van minimale mensenrechten-standaarden 
van consumentenproducten en het toezicht daarop. Voor consumenten zijn keurmerken vaak 
het enige kenmerk dat hen iets vertelt over de productie. Toch heeft nog geen 2 procent van de 
onderzochte fruitproducten een keurmerk voor arbeidsrechten.
14 procent van het onderzochte fruit en afgeleide groente en fruitproducten heeft een biologisch- 
of ander milieu keurmerk.

Milieu keurmerk

Sociaal keurmerk

Milieu en Sociaal keurmerk

Geen of ander keurmerk

Conclusies en aanbevelingen
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• Loon en arbeidsomstandigheden staan overal ter wereld onder druk. Loon blijkt bij groenten en 
fruit het meest kwetsbaar door de neerwaartse druk op de prijzen. Zowel telers als winkelketens 
drukken de prijs. Vooral bij de fruitteelt zijn de nadelen voor mensen die er werken erg groot.

• Werkelijke transparantie over de sociale en milieueffecten ontbreekt nog in de groente- en 
fruitsectoren en bij winkelketens. Vaak is zelfs het land van herkomst niet eens vermeld. En als 
dat vermeld is dan geeft dat  de consument nog te weinig informatie om een duurzame keuze 
te kunnen maken.

• Onderlinge verschillen tussen fruitproducten zijn enorm. De Questionmark scores per product  
kunnen bijdragen aan transparantie en zo bewust inkopen voor consumenten makkelijker 
maken.

• De groente- en fruitsector of supermarkten hebben data over teelt en transport in een 
handomdraai beschikbaar, maar het is nog niet gebruikelijk dat ze hier daadwerkelijk iets mee 
doen.

• Land van herkomst, transport- en teeltmethode zijn de belangrijkste componenten om de 
werkelijke milieueffecten van fruit te kunnen wegen en vergelijken.


