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Questionmark heeft tussen november 2014 en april 2015 de elf populairste groenteproducten 
in Nederlandse supermarkten onderzocht en die beoordeeld op twee duurzaamheidsthema’s: 
milieu en mensenrechten. Het onderzoek en de scores worden opgenomen in de database 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 groentesoort zijn de:

Drie slechtst scorende groenteproducten 
(naar soort):

Asperge Score 5
Mais Score 4
Aubergine  Score 6

Drie best scorende groenteproducten
(naar soort):

Ui Score 9
Rode biet  Score 9
Knolselderij Score 9

 

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

 Milieu

Drie slechtst scorende groentesoorten: 
 
Asperges (Peru) Score 1 
Mais (Marokko) Score 1 
Bonen (Kenia, Egypte) Score 1

 Mensenrechten

Drie slechtst scorende groentesoorten: 

Asperge (Peru) Score 3 
Erwten (Marokko) Score 3 
Paprika (Peru) Score 3 

Drie best scorende groentesoorten:  
  
Ui Score 10 
Wortel Score 10 
Rode biet Score 10 

Drie best scorende groentesoorten: 

Aardappel Score 8
Rode biet Score 8
Wortel Score 8
(Duitsland, Belgie, Nederland)

Factsheet Groenten-

onderzoek 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. Dit is met name bij 
arbeidsintensieve vormen van landbouw, bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw in Nederland, of 
bij groenteproducten die niet machinaal geoogst kunnen worden maar met de hand afgesneden 
moeten worden.

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

• 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 
zijn komt nog meer kinderarbeid voor en meer beperking van vakbondsvrijheden.  

Verborgen milieuproblemen bij groenten

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

• Ook teeltmethoden zijn een belangrijke factor voor de milieu-impact en uitstoot van groenten 
en fruit. In verwarmde kassen geteelde sperziebonen uit Nederland hebben vier keer meer 
impact dan Nederlandse sperziebonen uit de volle grond. 

• De teeltmethode staat niet op de verpakking of krat vermeld. 
• Het is alsof Nederland met groente en fruit 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. 

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, op basis van literatuuronderzoek gesprekken met belanghebbenden en deskundigen uit de 
landbouwsector.

Om een gedegen oordeel te kunnen vellen over mensenrechten bij de productie van een 
groentesoort in een specifieke regio, richt is 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 van arbeid

Overal ter wereld, dus ook in Nederland dat vrij goede regelgeving kent, is arbeid een grote 
kostencomponent van de groententeelt. De winstmarge op groente en 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. 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.

0

2

1

Vak
bondsv

erb
od

Kindera
rb

eid

Onleefb
aa

r l
oon

Ongez
ond, o

nve
ilig

 w
er

k

Oneerli
jk 

Behan
delin

g

 M
ig

ra
nte

n
Lan

ge w
er

kd
ag

en

3

4

5

6

7

8

9

10

S
c

h
a

a
l 

v
a

n
 1

 t
o

t
 1

0

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 groenten- en fruitsectoren 
in Nederland wel degelijk meer sociale problemen dan andere economische sectoren. Zo werken 
er bovengemiddeld veel buitenlandse uitzendkrachten in deze sectoren die extra kwetsbaar zijn, 
zijn de lonen laag en de werkdagen tijdens het piekseizoen erg lang. De gewassen waarbij de oogst 
bijna helemaal machinaal plaatsvindt, zoals bij ui, wortel of kool, kennen relatief weinig problemen 
met arbeidsrechten.

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 omdat 
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 worden aangegeven als ze betere arbeidsomstandigheden eisen.

• De slechtst scorende paprika in het onderzoek komt uit Spanje:  Score 5 
• De slechtst scorende tomaat komt uit Spanje en Italië:  Score 5

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.

Ronduit slecht scoren: 
• Asperge (Peru) Score 3 
• Erwten (Marokko) Score 3
• Bonen (Egypte, Kenia, Marokko) Score 4
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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. 

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.
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.

Transport naar de supermarkt

Groente reist naar Nederland vanuit alle werelddelen. Asperges en sperziebonen worden 
bijvoorbeeld vaak ingevlogen. Gelukkig komt groente meestal per vrachtwagen of boot. Binnen 
Europa komt de meeste groente per vrachtauto. Transport, vooral per vliegtuig, kan een groot 
effect hebben op de milieubelasting van het product.  
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Teeltmethode en water

Sperziebonen komen onder andere uit Egypte, Kenia, Marokko of van de Nederlandse kassen en 
akkers. Het verschil in milieuschade is groot.
Het best scoort de Nederlandse of de Marokkaanse sperzieboon van de volle grond. Sperziebonen 
uit de Nederlandse kassen scoren vier keer slechter. Egyptische bonen scoren dubbel slecht omdat 
ze in droge gebieden met grote irrigatiesystemen worden verbouwd en omdat ze per vliegtuig 
worden vervoerd. De sperziebonen uit Kenia spannen de kroon: ze worden over ruim 6600 
kilometer per vliegtuig vervoerd.

Milieu-impact sperziebonen 
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Pesticiden gebruik  

Meststof gebruik  
Energie gebruik  
Water gebruik  
Land gebruik  
Constructie kas 

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 maar rond 2 procent 
van de onderzochte groente producten een keurmerk voor arbeidsrechten. 16 procent van het 
onderzochte groenteproducten heeft een biologisch- of ander milieukeurmerk. 

Milieu keurmerk

Sociaal keurmerk

Milieu en Sociaal keurmerk

Geen of ander keurmerk
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Conclusies en aanbevelingen

• 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 groenten- en 
fruitsectoren en bij winkelketens. Het land van herkomst wordt in Nederland verplicht vermeld, 
maar dat vertelt de consument nog veel te weinig om een echte keuze te kunnen maken. Bij 
conserven is van maar 17 procent het land van de herkomst duidelijk vermeld. 

• 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 om hier ook daadwerkelijk iets mee 
te doen.

• Naast land van herkomst, zijn transport- en teeltmethode voor consumenten de belangrijkste 
kenmerken om te weten, zodat ze zelf de werkelijke milieueffecten van hun groenten en fruit 
kunnen meewegen bij hun aankoop. 

 


