
Consumenten in Europa gooien elk jaar voor 30 miljard euro aan voedsel 
weg. In de productie en distributie van voedsel gaat nog eens voor 60 miljard 
euro verloren. Dat hebben onderzoekers van Rabobank Food & Agribusiness 
Research in kaart gebracht. In niet-westerse landen gaat veel voedsel verloren 
op het land en na de oogst. Of het nu gaat om een boerderij, een supermarkt 
of een huishouden, het weggooien van voedsel betekent het weggooien van 
geld. Het betekent ook dat de grondstoffen voor niets zijn gebruikt en dat de 
CO₂-uitstoot die met de productie gepaard ging, voor niets was.

Rol Rabobank
Rabobank is nationaal en internationaal een vooraanstaande bank in de landbouw en voedingsindustrie. De bank wil klanten 
ondersteunen bij het antwoord op het voedselvraagstuk in de wereld: het duurzaam voeden van negen miljard mensen in 
2050. Terugdringen van de voedselverspilling is belangrijk om het beschikbare land en de beschikbare grondstoffen zo goed 
mogelijk in te zetten voor het voeden van de wereldbevolking die groeit en welvarender wordt. Daarom wil Rabobank onderne-
mers stimuleren om voedsel op een duurzame manier te produceren, met minder gebruik van land- en grondstoffen.
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Hogere prijzen 
levensmiddelen

wordt er per jaar in Nederland verspild. 
Consumenten zijn verantwoordelijk voor 
± de helft 

Voedselafval (nl)

€5 miljard 

2 miljoen ton

volgens Nederlanders

Een prijsstijging van 
levensmiddelen; dit zou 
voor twaalf procent 
van de huishoudens een 
motivatie zijn om minder 
voedsel te verspillen.

Pasta, rijst en aardappelen 
afwegen in de juiste hoe-
veelheden.

Kleinere porties en 
verpakkingsgroottes 
zorgen ervoor dat er 
minder weggegooid 
wordt.

Twee derde van de huishoudens 
probeert voedingsmiddelen  
bewust op de goede plek te  
bewaren zoals in de koelkast/ 
vriezer of donkere voorraadkast.
Ook helpt het om bv de koelkast 
op 4°C te zetten.

Uitleg over het verschil 
tussen de ‘ten minste houd-
baar-datum’ (THT) en de ‘te 
gebruiken tot-datum’ (TGT) 
kan helpen omdat veel 
producten na het verstrijken 
van de THT-datum nog prima 
genuttigd kunnen worden. 

We zijn ons minder bewust van  
hoeveel voedsel we weggooien:

We zijn ons minder bewust van 
hoeveel voedsel we weggooien:

Voedselverspilling: zonde!

Belang mondiaal

Nederland

1/3    van het wereldwijd 
 geproduceerde voedsel in kg 

gaat verloren, onder andere door 
gebrek aan kennis en verkeerde 
 behandeling, vervoer of opslag.

van alle geproduceerde 
KCAL wordt verspild.¼

Ruim de helft van de Nederlanders gooit meerdere 
keren per week of zelfs iedere dag eten weg.

6 op de 10 huishoudens voelt zich slecht als ze eten weggooien.

Hoofdzakelijk:

Paradox:

84% van de  
Nederlanders
gooit wel eens  
eten weg.

41% vindt dat hij/zij minder eten & drinken moet 
weggooien. Waarom doen ze het toch? Meestal is 
men er zich niet van bewust.

86% van de Nederlanders
heeft van huis uit mee-
gekregen dat verspilling 
‘zonde‘ is.

Een gedeelde verantwoordelijkheid, 
gezamenlijke oplossingen

3,3  miljard  
ton44%            daarvan betreft 

groenten & fruit.

Jongeren 
< 30 jaar

vs.

Zou voedselverspilling een land 
zijn, dan was het de derde grootse 
vervuiler, na de VS en China.

Gezinnen

4°C

CO₂

THT
of 

TGT?

70% van de 
huishoudens heeft 
de intentie verspilling 
te verminderen.


