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Presentatie van het onderzoek 
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1. Context en doelstellingen van het onderzoek 

 De biodiversiteit omvat: 

 alle levende soorten (planten, dieren, paddenstoelen, micro-organismen en natuurlijk ook de 

mens), 

 hun genen (die borg staan voor verscheidenheid tussen de soorten), 

 hun ecosystemen (de manier waarop levende organismen in interactie treden met hun 

leefmilieu, zoals in wouden, woestijnen, waterrijke gebieden, koraalriffen, enz.).* 

 De biodiversiteit vormt een ingewikkeld netwerk dat voor onze planeet natuurlijke functies 

verzekert die even onontbeerlijk zijn als de productie van zuurstof of de waterzuivering. 

Biodiversiteit verschaft de mens bovendien talrijke diensten. Denk bv. maar aan onze voeding, 

geneesmiddelen, grondstoffen,… Het verlies aan biologische verscheidenheid is verontrustend 

want die speelt een wezenlijke rol in de sociale en economische ontwikkeling. Inderdaad, 40% 

van de wereldeconomie steunt op biologische producten en processen*, en 60% van de 

kankerbestrijdende en infectiewerende middelen die in 1989 en 1995 werden ontwikkeld, waren 

van natuurlijke oorsprong**. 

 

* http://www.unep.org/AnnualReport/2004/french/14.pdf  

Gadbow, R.M.;Richards, T.J., ed. 1990. Intellectual property rights — global consensus, global conflict? Westview Press, Boulder, CO, EE.UU. 

http://www.lentevanhetleefmilieu.be/NL/index.php?page=11 

 

** http://www.lentevanhetleefmilieu.be/NL/index.php?page=11 

http://www.unep.org/AnnualReport/2004/french/14.pdf
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/NL/index.php?page=11
http://www.lentevanhetleefmilieu.be/NL/index.php?page=11
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1. Context en doelstellingen van het onderzoek 

 Onze huidige productie- en consumptiewijzen brengen onze toekomst in gevaar. Ze zijn 

verantwoordelijk voor de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en de achteruitgang van de 

biodiversiteit, de basis van het leven op aarde en van onze sociale en economische activiteiten. 

Met als gevolg een sociale ongelijkheid in een situatie van versnelde en onomkeerbare 

degradatie, vernieling en uitputting. 

 Dit behoud van de biodiversiteit is veel ruimer dan alleen maar natuurbescherming en -behoud. 

Het betekent ook dat we onze ecosystemen duurzaam moeten gebruiken en een billijke verdeling 

moeten verzekeren van de voordelen en opbrengsten die uit de exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen worden gehaald.   

 Om dit te verhelpen, moeten we produceren en verbruiken op een wijze die tegelijk duurzaam 

(zonder de toekomst van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen) en billijk is (met 

eerbied voor iedereen).  

 Voortgaand op de conferentie die in 2010 werd georganiseerd ter afsluiting van het Internationale 

Jaar van de Biodiversiteit tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en op de 

discussie die hieruit is voortgevloeid; en voortgaand op de uitvoering van het beleidsplan 2009-

2013 voor integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren; wou de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (« DG5 » genaamd) een 

onderzoek uitvoeren naar de consumptiewijzen van consumenten en hun kennis en 

engagement betreffende biodiversiteit.  
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1. Context en doelstellingen van het onderzoek 

 De globale doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens waardoor 

aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om maatregelen te identificeren die door de federale 

regering dienen te worden uitgevoerd (meer bepaald door de DG5) om de vraag onder de 

consumenten te gidsen/te wijzigen ten gunste van de bescherming en het herstel van de 

biodiversiteit, de ecosystemen en de ecosystemische diensten. 

 De voornaamste doelstellingen van dit onderzoek waren onder meer de volgende: 

 Het bepalen van het huidige kennisniveau en het begrip van biodiversiteit. 

 Het identificeren van de voornaamste (huidige en gewenste) informatiebronnen. 

 Het identificeren van de voornaamste bezorgdheden van Belgen op het vlak van biodiversiteit. 

 Het meten van de mate aan betrokkenheid en engagement (huidige en potentiële) op het vlak van 

biodiversiteit (dagelijkse overwegingen, persoonlijke acties, …). 

 Het bepalen van de mate aan kennis over de merken, ketens en labels die actief zijn op het vlak 

van het behoud van de biodiversiteit, alsook het vertrouwensniveau dat eraan wordt toegekend. 

 Het naar voren brengen van de voornaamste (huidige en potentiële) motieven en de voornaamste 

remmingen om een « meer verantwoordelijk » consumptiegedrag aan te nemen.  

 ... 
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[Context en doelstellingen van het onderzoek] 

 Dit onderzoek is opgebouwd uit 2 complementaire fasen: 

 Een verkennende (kwalitatieve) fase ter identificatie van de statistisch te valideren 

thema’s/doelstellingen voor de kwantitatieve fase. De verkennende fase dient kortom als 

pijler voor het « opbouwen » van de meettool (de vragenlijst) van de kwantitatieve fase.  

 Een kwantitatieve fase (het kernonderzoek) die op een statistisch significante manier de 

voornaamste indicatoren dient te meten betreffende de globale doelstellingen van het 

onderzoek (die eerder werden vermeld). 

Onderhavig document rapporteert de 

voornaamste resultaten van de 

kwantitatieve fase van het onderzoek 
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2. Methodologie 

 In het kader van deze opiniepeiling hebben we een bruikbare steekproef van 1.219 Belgische 

inwoners bevraagd:  

 De respondenten werden uitgenodigd om de vragenlijst via internet in te vullen (zelf in te 

vullen vragenlijst) volgens de CAWI-methode,  

 De respondenten werden willekeurig gerekruteerd en geselecteerd op basis van een 

rekruteringsvragenlijst met de verschillende criteria en representativiteitsquota (vermeld in de 

steekproefbeschrijving op de volgende pagina), 

 De vragenlijst werd ter goedkeuring voorgelegd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu ( « DG5 » genaamd), 

 De gemiddelde duur nodig voor het invullen van de enquêtes bedroeg 21 minuten, 

 Om zo neutraal mogelijke antwoorden te verkrijgen, werd de naam van de opdrachtgever van 

het onderzoek nergens in de enquête bekend gemaakt, 

 De enquêtes werden uitgevoerd met strikt respect voor de EMRQS-kwaliteitsnormen (Efamro 

Market Research Quality Standards), normen waarvoor Dedicated is gecertificeerd, alsook 

voor de ESOMAR-gedragscode. 
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De geanalyseerde steekproef kan als volgt worden beschreven: 

3. Beschrijving van de steekproef 

  
Ruwe 

  FR NL   
Gewogen 

steekproef steekproef 
                  

Geslacht                   

Mannen   594 49%   403 50% 191 46%   597 49% 

Vrouwen   625 51%   399 50% 226 54%   622 51% 
                  

Leeftijdsgroepen                   

Jonger dan16 jaar   -  -    -  -  -  -    -  -  

16 tot 24 jaar   175 14%   99 12% 76 18%   172 14% 

25 tot 34 jaar   231 19%   176 22% 55 13%   203 17% 

35 tot 44 jaar   260 21%   186 23% 74 18%   233 19% 

45 tot 54 jaar   257 21%   162 20% 95 23%   228 19% 

55 tot 79 jaar   296 24%   179 22% 117 28%   383 31% 

Ouder dan 79 jaar   -  -    -  -  -  -    -  -  
                  

Sociale categorie                   

CIM 1-2   339 28%   245 31% 94 23%   305 25% 

CIM 3-4    323 26%   196 24% 127 30%   305 25% 

CIM 5-6    304 25%   206 26% 98 24%   305 25% 

CIM 7-8    253 21%   155 19% 98 24%   304 25% 
                  

Gewest   

Brussel 347 28% 342 43% 5 1% 122 10% 

Vlaanderen 427 35% 15 2% 412 99% 707 58% 

Wallonië 445 37% 445 55% - - 390 32% 

TOTAAL 1.219 802 417 1.219 



11 © Dedicated 

   Referentiepopulatie en specifieke rekruteringscriteria 

Belgische bevolking van 16 tot 79 jaar 

   Grootte van de referentiepopulatie niet geschat 

geschat op 8.200.000 personen 

   Basis voor rekrutering en rekruteringswijze uit het bestand van Dedicated 

uit telefoongidsen 

willekeurig in stadscentra 

willekeurig deur-aan-deur 

andere 

   Antwoordpercentage (% gecontacteerde personen dat bereid was om deel te nemen 

aan de peiling) 

7% 

 

   Steekproefgrootte - voorziene steekproef 1.200 personen 

 - bereikte steekproef 1.219 personen 

 

De maximale foutenmarge, m.a.w. voor de geobserveerde frequenties die dicht bij 50% liggen, bedraagt ±  

2,8 %  

4. Technische fiche 
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   Gemiddelde duur nodig voor het invullen van de vragenlijst 21 minuten 
 

   Methode ter gegevensverzameling face to face 

telefoon 

triades / groepen 

internet / e-mail 

andere 

  Wegingsmethode Representativiteit wat betreft het geslacht, 

de leeftijd, de provincie en de socio-

professionele categorie 

   Gebruikte versie van de vragenlijst Versie 7 van februari 2013 
 

 

   Gebruikte vragenlijst 
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 Om de lectuur van dit rapport te vereenvoudigen, werd elk hoofdstuk op de volgende 

manier in twee subdelen onderverdeeld: 

 Het eerste deel van elk hoofdstuk (met de titel « Samenvattend ») omvat een 

tussentijdse synthese met de belangrijkste resultaten van dat hoofdstuk (wat een 

snelle lectuur van het rapport mogelijk maakt). 

 Het tweede deel van elk hoofdstuk bevat alle cijfermatige analyses (waardoor 

men dieper kan ingaan op de details van het rapport). 

5. Structuur van het rapport 
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Belangrijkste resultaten 
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1. Bezorgdheden en percepties  van de Belgen 

Samenvattend 

 Binnen een context van economische « crisis » zijn de Belgen (logischerwijs) in de eerste plaats bezorgd om de  

economische situatie (62% van de respondenten meent dat hun mate aan bezorgdheid hierover hoger of gelijk 

is aan 8/10), maar ook om de gezondheid (55% van de respondenten meent dat hun mate aan bezorgdheid 

hierover hoger of gelijk is aan 8/10). 

 Het milieu en de biodiversiteit staan wat lager in de lijst met bezorgdheden van Belgen en deelt (nagenoeg) de 

3de plaats met het onderwijs, de onveiligheid, de armoede en de kwaliteit van voedingsproducten (voor al 

deze thema’s observeren we tussen 43% en 45% scores die hoger of gelijk zijn aan 8/10 voor de mate aan 

bezorgdheid hierover). 

 Op het vlak van de globale mate aan bezorgdheid over milieukwesties bij de Belgen (berekend op basis van de 

antwoorden op meerdere vragen hierover om een globale score op 100 te verkrijgen) lijken de meningen tamelijk 

verdeeld en transversaal over alle bevolkingscategorieën; 

 een derde (33%) van de respondenten vertoont een bezorgdheidsscore die hoger is dan 65/100, 

 33% van de respondenten vertoont een bezorgdheidsscore die lager of gelijk is aan 50/100, 

De Brusselaars lijken iets minder bezorgd te zijn over deze kwesties dan de Vlamingen en de Walen. 

 De deelnemers kennen een zeer belangrijke plaats toe aan de natuur binnen de economie (op een volkomen 

transversale manier over de verschillende bevolkingscategorieën). 83% van de deelnemers vindt dat de goederen 

en diensten die door de natuur worden geleverd een belangrijk fundament (37%) of een zeer belangrijk fundament 

(46%) van de economie vormen. 

 Over het geheel genomen, lijken de percepties van de respondenten eerder gunstig (of zelfs zeer gunstig) 

tegenover een « milieuvriendelijkere » aanpak. 

  De meerderheid is het eens (eerder of volkomen mee eens) met de beweringen met een positieve conotatie: 

 Voor 89% van de respondenten « verschaft de natuur inspiratie, welzijn en ontspanning » en 84% 

vindt dat « we tegenover de aarde de verantwoordelijkheid hebben om elke vorm van leven te 

beschermen », 

 74% vindt dat « bijna alles wat we in het moderne leven doen, het milieu schaadt ». 
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 De meerderheid is het niet eens (eerder oneens of helemaal oneens) met de beweringen met een negatieve 

conotatie. Bijvoorbeeld: 

 Slechts 12% van de respondenten vindt dat « we ons niet al te veel zorgen moeten maken over de 

milieuproblemen, want deze hebben niet echt een directe impact op ons dagelijkse leven », 

 15% is van mening dat « de wereld het niet slechter zou maken, mochten bepaalde soorten (dier- 

en/of plantensoorten) verdwijnen » en 18% dat « we ons niet al te veel zorgen moeten maken over de 

milieuproblemen, want deze zullen door nieuwe technologieën kunnen worden opgelost ». 

 De 2 percepties waarover de meningen het meest verdeeld zijn: 

 De prioriteit van problemen die verband houden met de economische situatie. Hoewel de 

meerderheid van de respondenten vindt dat we ons zorgen moeten maken over milieuproblemen, 

geeft 43% echter de prioriteit aan problemen die verband houden met de economische situatie en is 

het eens met de volgende bewering: « we maken ons te veel zorgen over het milieu en maken ons 

onvoldoende zorgen over de kost van het leven en de werkgelegenheid », 

 De vrees om de eigen vrijheid te moeten inperken (beperkingen voor de burgers). 31% vindt dat 

« de grotere bescherming van natuurgebieden en woongebieden van dieren zal leiden tot te veel 

beperkingen voor de burger ». 

 

 De deelnemers lijken een zeer « allround » perceptie van het milieu te hebben (een globale in plaats van een 

specifieke mening)  geen onderscheid tussen de verschillende aspecten (vervuiling, afval, uitputting van de 

natuurlijk hulpbronnen, enz.): « alles is erg dringend » (alles bevindt zich op bijna hetzelfde niveau van 

dringendheid: tussen 50% en 60% van de deelnemers beschouwt elk van deze punten als « erg dringend »). 

[Bezorgdheden en percepties  van de Belgen] 
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 Globaal gezien vinden de deelnemers dat de verschillende marktspelers (consumenten, openbare instellingen, 

ondernemingen, andere landen) van een lage inzet getuigen op het vlak van de bescherming van het milieu en 

de biodiversiteit. 

 De gepercipieerde engagementscores voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit (som van de 

scores van 8 tot 10) zijn tussen de verschillende spelers gelijkaardig: tussen 15% en 20% (wat een gevoel 

van een « gedeelde verantwoordelijkheid » onder de verschillende spelers kan reflecteren). 

 De scores voor een « gebrek aan inzet » daarentegen (som van de scores van 1 tot 5) lijken iets meer 

uitgesproken voor wat de andere landen (54%) en de ondernemingen (53%) betreft. 

 

 Op individueel vlak verklaart 44% van de respondenten vaak (of altijd) op zijn/haar ecologische voetafdruk te 

letten. Deze tendens (op basis van wat men zelf verklaart) lijkt iets meer uitgesproken bij: 

 de oudste deelnemers (ouder dan 54 jaar), 

 de Walen, 

 de Brusselaars. 

 

 Globaal gezien verklaart iets meer dan de helft van de deelnemers om bereid te zijn bepaalde gedragingen aan te 

nemen die het milieu beschermen (tendens die iets meer uitgesproken is bij de oudere deelnemers): 

 We constateren evenwel een aanzienlijk grotere neiging om vrijwillig gedrag aan te nemen ... 

 62% zou waarschijnlijk of zeker bereid zijn om « minder te consumeren », 

 52% zou waarschijnlijk of zeker bereid zijn om « iets meer te betalen voor producten en/of diensten 

die minder schadelijk zijn voor het milieu en de biodiversiteit »; 

  

 ...dan gereglementeerd gedrag ...  

 Grotere afwijzing van een eventuele belasting op vervuilende producten en/of producten die schadelijk 

zijn voor de biodiversiteit (49% zou waarschijnlijk niet of zeker niet bereid zijn om een dergelijke 

milieubelasting te betalen). 

[Bezorgdheden en percepties  van de Belgen] 
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1. Bezorgdheden en percepties  van de Belgen 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

1.1. Voornaamste bezorgdheden 

V2a. Om te beginnen vragen wij u om op een schaal van 1 tot 10 aan te duiden in hoeverre u bezorgd bent 

over de volgende thema's.  

La situation économique (crise, chômage, 
coût de la vie...) 5%9% 22% 24% 16% 23%

La santé (qualité et accessibilité des soins 
médicaux) 7%10% 24% 23% 15% 22%

La qualité de l’enseignement, de l’éducation 8% 17% 25% 22% 12% 15%

L’insécurité (violence, guerre, terrorisme, 
extrémisme...) 9% 13% 29% 21% 12% 16%

La pauvreté (situations précaires, famines...) 7% 15% 29% 21% 11% 16%

La qualité des produits alimentaires (OGM, 
additifs/composants nocifs...) 10% 14% 28% 20% 10% 17%

L’environnement et la biodiversité (pollution, 
réchauffement climatique, disparition des 
espèces...)

9% 14% 30% 23% 10%13%

Les problèmes communautaires en Belgique 19% 28% 27% 12% 6%6%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

62% 

55% 

45% 

45% 

45% 

44% 

43% 

22% 

8 tot 10 

■ 10  ■ 1 tot 3 ■ 8 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7 ■ (?) ■ 9  

De economische situatie (crisis, werkloosheid, 

kost van het leven, …)  

De gezondheid (kwaliteit en toegankelijkheid 

van medische zorgen) 

De kwaliteit van het onderwijs, van de scholing 

De onveiligheid (geweld, oorlogen, terrorisme, 

extremisme, …)  

De armoede (precaire situaties, hongersnood, …)  

De kwaliteit van voedingsproducten (ggo, 

schadelijke bestanddelen/additieven, …)  

Het milieu en de biodiversiteit (vervuiling, 

klimaatopwarming, het verdwijnen van 

soorten, …)  

De communautaire problemen in België 
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1.2. Globale mate aan bezorgdheid over milieukwesties 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Berekening van de bezorgdheidsscore op basis van de vragen V2a(3), V2b(3), V2c en V5b* 

Total 3% 30% 34% 6% 27%

.

BXL 4% 33% 39% 5% 19%

FLA 4% 31% 31% 6% 28%

WAL 1% 28% 38% 6% 27%

.

<35 3% 34% 30% 6% 28%

35-54 4% 30% 35% 7% 24%

>54 2% 27% 37% 5% 29%

.

CSP 1-4 4% 28% 34% 4% 30%

CSP 5-8 3% 32% 34% 8% 24%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

■ Minder dan 35 op 100 

■ Tussen 35 en 50 op 100 

■ Tussen 66 en 80 op 100 

■ Meer dan 80 op 100 

■ Tussen 51 en 65 op 100 

Helemaal niet bezorgd Erg bezorgd 

** 

** 

* Vragenlijst in bijlage 

** SPC= Socio-professionele categorie volgens de CIM-methodologie (categorie1 is de hoogste en categorie 8 is de laagste. De Belgische bevolking is gelijk opgedeeld in 8 categorieën). De 

beschrijving van de methode om de socio-professionele categorieën te berekenen, vindt u in bijlage.  
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1.3. Belang van de natuur binnen de economie 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V3c. In hoeverre vindt u dat de goederen en diensten die door de natuur worden geleverd 

belangrijk zijn voor de economie?  

Total 10% 6% 37% 46%

.

BXL 12% 8% 31% 46%

FLA 10% 45% 40%

WAL 9% 34% 51%

R9 .

<35 14% 8% 35% 41%

35-54 10% 36% 49%

>54 5%5% 41% 48%

R13 .

CSP 1-4 7% 40% 48%

CSP 5-8 14% 8% 33% 44%

Vous ne savez pas
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature ne sont pas du tout une base importante de l’économie
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base peu importante de l’économie

Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base assez importante de l’économie
Vous trouvez que les biens et services fournis par la nature sont une base très importante de l’économie

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

■ U vindt dat de goederen en diensten 

die door de natuur worden geleverd 

helemaal geen belangrijk fundament 

van de economie zijn 

■ U vindt dat de goederen en diensten 

die door de natuur worden geleverd 

een weinig belangrijk fundament van 

de economie zijn 

■ U vindt dat de goederen en diensten die 

door de natuur worden geleverd een 

tamelijk belangrijk fundament van de 

economie zijn 

■ U weet het niet 

■ U vindt dat de goederen en diensten 

die door de natuur worden geleverd 

een zeer belangrijk fundament van de 

economie zijn 
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1.4. Percepties van de Belgen op het vlak van milieu 

V2c. In hoeverre bent u het met de volgende beweringen eens? 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

1.4.1. Gunstige percepties 

La nature procure inspiration, bien-être et 
détente 7% 37% 53%

Nous avons, à l’égard de la Terre, la 
responsabilité de protéger toute vie 10% 38% 46%

Presque tout ce que nous faisons dans la vie 
moderne dégrade l’environnement 21% 52% 22%

?
--
-

+
++■ Helemaal niet mee eens (--) ■ Helemaal mee eens (++) ■ Eerder niet mee eens (-) ■ Eerder mee eens (+) ■ Geen mening (?) 

89% 

84% 

74% 

++ en + 

1
 

1
 

1
 

1 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

GUNSTIGE PERCEPTIES 

9% 

13% 

23% 

- - en - 

De natuur verschaft inspiratie, welzijn en 

ontspanning 

We hebben, tegenover de aarde, de 

verantwoordelijkheid om elke vorm van leven te 

beschermen 

Bijna alles wat we in het moderne leven 

doen, schaadt het milieu 
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1.4.2. Ongunstige percepties 

V2c. In hoeverre bent u het met de volgende beweringen eens? 

43% 

15% 

12% 

++ en + 

31% 

18% 

Nous nous soucions trop de l’environnement et pas assez 
du coût de la vie et de l’emploi 20% 36% 31% 12%

La protection accrue des habitats/espaces naturels et des 
animaux aboutira à un surplus de restrictions pour le 
citoyen

26% 37% 23% 8%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ceux-ci pourront être 
résolus par de nouvelles technologies

5% 40% 37% 13%

Le monde ne se porterait pas plus mal si certaines espèces 
(animales et/ou végétales) venaient à disparaître 6% 55% 24% 12%

Nous ne devons pas nous faire trop de soucis pour les 
problèmes environnementaux car ils n’ont pas vraiment 
d’impact direct sur notre vie quotidienne

58% 26% 9%

?
--
-

+
++

5% 

4% 

4% 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

1
 

1
 

1
 

1
 

GUNSTIGE PERCEPTIES 

56% 

79% 

84% 

- - en - 

63% 

77% 

■ Helemaal niet mee eens (--) ■ Helemaal mee eens (++) ■ Eerder niet mee eens (-) ■ Eerder mee eens (+) ■ Geen mening (?) 

We maken ons te veel zorgen over het milieu en 

maken ons onvoldoende zorgen over de kost van 

het leven en de werkgelegenheid  

De grotere bescherming van natuurgebieden 

en woongebieden van dieren zal leiden tot te 

veel beperkingen voor de burger  

We moeten ons niet al te veel zorgen maken over 

de milieuproblemen, want deze zullen door 

nieuwe technologieën kunnen worden opgelost 

We moeten ons niet al te veel zorgen maken over 

de milieuproblemen, want deze hebben niet echt 

een directe impact op ons dagelijkse leven 

De wereld zou het niet slechter maken, 

mochten bepaalde soorten (dier- en/of 

plantensoorten) verdwijnen  
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1.5. Perceptie van de prioriteiten op het vlak van milieu 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V5b. Wanneer u denkt aan de volgende milieuproblemen; in hoeverre moet er hier volgens u dringend iets 

aan worden gedaan?   

Gelieve met behulp van een schaal van 1 tot 5 te antwoorden
1
: 

La pollution 8% 28% 60%

Les déchets 11% 34% 50%

La diminution des forêts tropicales 9% 23% 60%

La surexploitation des ressources 
naturelles 10% 25% 57%

Les dommages causés aux océans 11% 27% 53%

L’extinction d’espèces animales et 
végétales 12% 25% 55%

Le réchauffement climatique 14% 26% 50%

Sans réponse
1
2
3

4
5

■ Helemaal niet dringend 

■ Eerder niet dringend 

■ Eerder dringend 

■ Het is te laat om het probleem 

nog te kunnen oplossen 

■ Zeer dringend 5 

4 

3 

2 

1 

88% 

86% 

85% 

82% 

81% 

80% 

76% 

4 en 5 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

De vervuiling 

Het afval 

De afname van tropische 

wouden 

De uitputting van de 

natuurlijk hulpbronnen 

De schade die aan de oceanen 

werd toegebracht 

Het uitsterven van dier- en 

plantensoorten 

De klimaatopwarming 
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1.6. Gepercipieerde inzet van de verschillende spelers 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V6c. In hoeverre vindt u dat de volgende spelers (de consumenten, de ondernemingen, de openbare instellingen of de 

andere landen) zich momenteel inzetten voor het beschermen van het milieu en de biodiversiteit?   

Gelieve op een schaal van 1 tot 10 de inzet te evalueren van de volgende spelers voor het beschermen van het milieu 

en de biodiversiteit. 

Les consommateurs 13% 28% 38% 11% 5%

Les institutions publiques 14% 29% 37% 11%

Les entreprises 18% 34% 31% 6% 6%

Les autres pays (considérés globalement) 24% 35% 26% 8% 5%

Sans réponse
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

20% 

16% 

15% 

8 tot 10* 

19% 

41% 

53% 

59% 

1 tot 5* 

44% 

* De scores van 8 tot 10 worden gewoonlijk « excellentiescores » genoemd en reflecteren een positieve (of gunstige) stellingname bij de desbetreffende vraag 

* De scores van 1 tot 5 worden gewoonlijk « verwerpingsscores » genoemd en reflecteren een negatieve (of ongunstige) stellingname bij de desbetreffende vraag 

* De scores 6 tot 7 zijn gewoonlijk « mossel noch vis » en reflecteren de afwezigheid van een werkelijke stellingname (antwoorden die als neutraal worden gezien) 

■ 10  ■ 1 tot 3 ■ 8 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7 ■ (?) ■ 9  

De consumenten 

De openbare instellingen 

De ondernemingen 

De andere landen (globaal gezien) 
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Total 12% 36% 35% 9%

.

BXL 10% 31% 33% 18%

FLA 7%14% 39% 30% 7%

WAL 8% 32% 45% 11%

R9 .

<35 6%14% 43% 23% 10%

35-54 7%11% 38% 34% 8%

>54 10% 28% 50% 10%

R13 .

CSP 1-4 12% 37% 37% 8%

CSP 5-8 5%12% 36% 34% 10%

Vous ne savez pas
Vous n'y faites (presque) jamais attention
Vous y faites rarement attention
Vous y faites parfois attention

Vous y faites souvent attention
Vous y faites toujours attention (ou presque)

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

■ U let hier nooit op (of toch bijna 

nooit) 

■ U let hier soms op 

■ U let hier vaak op 

■ U weet het niet 

■ U let hier altijd op (of toch bijna 

altijd) 

■ U let hier zelden op 

1.7. Mate aan bewustzijn van de persoonlijke ecologische voetafdruk 

V5a. Over het algemeen genomen, in hoeverre let u "persoonlijk" op de ecologische voetafdruk (met andere 

woorden: de impact op het milieu) van de producten en diensten die u koopt of consumeert?
1 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 
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1.8. Potentieel persoonlijk engagement 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V9a. In hoeverre zou u bereid zijn om de volgende gedragingen aan te nemen?
1 

Consommer moins 10% 24% 44% 18%

Payer un peu plus cher pour des produits-services qui sont 
moins néfastes pour l’environnement et la biodiversité 16% 28% 39% 13%

Payer un peu plus cher pour des produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique 17% 30% 38% 12%

Payer une taxe environnementale pour les produits 
polluants et ou néfastes pour la biodiversité 26% 23% 34% 14%

?
--
-

+
++

62% 

50% 

47% 

++ en + 

52% 

■ zeker ■ zeker niet ■ waarschijnlijk niet ■ waarschijnlijk wel  ■ WHN-GA 

34% 

47% 

49% 

- - en - 

44% 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

Iets meer betalen voor producten en/of 

diensten die minder schadelijk zijn voor 

het milieu en de biodiversiteit 

Iets meer betalen voor voedingsmiddelen 

afkomstig uit biologische landbouw  

Een milieubelasting betalen voor vervuilende 

producten en/of producten die schadelijk zijn 

voor de biodiversiteit  

Minder consumeren 
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Consommer moins

Payer un peu plus cher pour des 
produits-services qui sont moins 

néfastes pour l’environnement et la 
biodiversité

Payer un peu plus cher pour des 
produits alimentaires issus de 

l’agriculture biologique

Payer une taxe environnementale pour 
les produits polluants et ou néfastes 

pour la biodiversité

Total . BXL FLA WAL R9 . <35 35-54 >54 R13 . CSP 
1-4

CSP 
5-8

62% 70% 57% 71% 59% 60% 70% 65% 59%

52% 61% 51% 52% 49% 47% 62% 55% 49%

50% 56% 48% 50% 44% 43% 64% 52% 48%

47% 49% 49% 43% 49% 40% 54% 53% 42%

[Potentieel persoonlijk engagement] 

« Opsplitsing naargelang het respondentenprofiel (som van de ++ en +) »  

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V9a. In hoeverre zou u bereid zijn om de volgende gedragingen aan te nemen?
1 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

Iets meer betalen voor producten en/of 

diensten die minder schadelijk zijn voor 

het milieu en de biodiversiteit 

Iets meer betalen voor 

voedingsmiddelen afkomstig uit 

biologische landbouw  

Een milieubelasting betalen voor 

vervuilende producten en/of producten 

die schadelijk zijn voor de biodiversiteit  

Minder consumeren 
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2. Bekendheid van en kennis over verschillende begrippen 

Samenvattend 

 De grote meerderheid (tussen 97% en 88%) van de respondenten verklaart « minstens » te hebben gehoord over 

de verschillende begrippen met betrekking tot het milieu (duurzame ontwikkeling, bestuiving, ecosysteem, 

biodiversiteit, ...). 

 Bepaalde begrippen blijken bekender te zijn, bijvoorbeeld: 61% van de respondenten verklaart aan iemand te 

kunnen uitleggen wat duurzame ontwikkeling is en 60% wat bestuiving is.  

 Anderen zijn daarentegen minder bekend, zoals: minder dan de helft van de respondenten (48%) verklaart 

aan iemand te kunnen uitlegen wat de door de natuur geleverde diensten zijn; 11% heeft er echter nog nooit 

over gehoord. Op dezelfde wijze verklaart 48% te kunnen uitleggen wat de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van bedrijven is, maar 12% heeft hierover nog nooit gehoord. 

 Meer specifiek, getuigden de respondenten van een goed kennisniveau wat de biodiversiteit betreft 

Bijvoorbeeld: 

 86% weet dat « de insecten die bestuiven (bijen, vlinders, …) essentieel zijn voor onze voeding en voor het 

overleven van de meerderheid van de planten », 

 78% weet dat de tropische wouden deel uitmaken van de biodiversiteit, 

 63% weet dat de biodiversiteit zich niet beperkt tot alle « bioproducten ». 

Bepaalde begrippen in verband met de biodiversiteit blijven echter vager in de geest van de respondenten: 

 44% denkt dat « de biodiversiteit een synoniem is voor het woord natuur » (tegenover 33% die dit niet 

denkt), 

 34% denkt dat «  huisdieren en tuinplanten  » geen deel uitmaken van de biodiversiteit (tegenover 42% die 

het tegengestelde denkt), 

 37% verklaart niet te weten dat we dankzij de biodiversiteit jeans kunnen dragen en 45% denkt dat dit niet 

het geval is. 

 Globaal gezien, vertoont bijna de helft van de respondenten (49%) een goed kennisniveau (berekend op basis 

van de antwoorden op verschillende vragen hierover om een globale score op 100 te verkrijgen) over milieuzaken 

(score hoger dan 65/100). Dit kennisniveau is significant hoger bij de zogenaamde « hogere » socio-professionele 

categorieën. 
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2. Bekendheid en kennis 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

2.1. Bekendheid van verschillende begrippen 

V3a. Hebt u al over de volgende begrippen gehoord?
 

■ Neen, ik heb er nog nooit over gehoord 

■ Ja, ik heb er al over gehoord en ik weet goed wat dit betekent (ik zou het 

aan iemand kunnen uitleggen) 

■ Ja, ik heb er al over gehoord, maar ik ken dit begrip niet goed (ik weet niet 

zeker wat dit betekent) 

+ = -

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135% 145%

61% 36% 3%Le développement durable

60% 27% 12%La pollinisation

56% 41% 3%Les écosystèmes

56% 37% 7%La biodiversité

48% 41% 11%Les services rendus par la nature

48% 41% 12%
La responsabilité sociétale des 

entreprises

2 

2 

1-2 

2 

1 
 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen 
2 

 Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit de barometer 2013 (FR-versie van 26/01/2013) van de Union for Ethical Biotrade  

De biodiversiteit 

De bestuiving 

De ecosystemen 

Duurzame ontwikkeling 

De door de natuur geleverde diensten 

De maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van bedrijven 
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2.2. Specifieke kennis over de biodiversiteit 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V3b. Hier ziet u verschillende beweringen over de biodiversiteit. Gelieve voor elke bewering aan te duiden of 

deze volgens u waar of onwaar is. 

Les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) sont 
essentiels pour notre alimentation et pour la survie de la 9%5% 86%

Les forêts tropicales font partie de la biodiversité 16% 7% 78%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces, des 
gènes et des écosystèmes à travers le monde 21% 7% 72%

La biodiversité, c’est l’ensemble des produits « bio » 22% 15% 63%

L’énergie nucléaire fait partie de la biodiversité 25% 12% 63%

Je fais partie de la biodiversité 29% 16% 55%

Grâce à la biodiversité, nous pouvons fabriquer des 
assiettes en porcelaine 41% 11% 48%

La biodiversité, c’est l’ensemble des agriculteurs qui 
cultivent de façon durable 23% 30% 47%

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces 
d'animaux, de plantes et de champignons à l’exception des 24% 34% 42%

La biodiversité est un synonyme du mot nature 23% 44% 33%

Grâce à la biodiversité, je peux porter des jeans 37% 45% 18%

?
Réponse incorrecte

Réponse correcte

■  Fout antwoord ■  Juist antwoord ■  WHN-GA 

WAAR 

WAAR 

WAAR 

ONWAAR 

ONWAAR 

WAAR 

ONWAAR 

ONWAAR 

ONWAAR 

ONWAAR 

WAAR 

Correcte  

antwoorden 

De insecten die bestuiven (bijen, vlinders, …) zijn essentieel voor onze 

voeding en voor het overleven van de meerderheid van de planten  

De tropische wouden maken deel uit van de biodiversiteit 

De biodiversiteit groepeert alle dieren, planten en zwammen; met 

uitzondering van huisdieren en tuinplanten 

Biodiversiteit is een synoniem voor het woord natuur 

Ik maak deel uit van de biodiversiteit 

De kernenergie maakt deel uit van de biodiversiteit 

De biodiversiteit, dat zijn alle "bio"-producten 

De biodiversiteit groepeert alle soorten, genen en ecosystemen over de 

hele wereld 

Biodiversiteit is het geheel van landbouwers die op een 

duurzame wijze kweken  

Dankzij de biodiversiteit kunnen we porseleinen borden maken 

Dankzij de biodiversiteit kan ik een jeans dragen 
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2.3. Globaal kennisniveau op het vlak van milieu 

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

Total 12% 16% 23% 31% 18%

.

BXL 11% 18% 27% 32% 12%

FLA 14% 17% 21% 29% 19%

WAL 8% 13% 27% 33% 19%

R9 .

<35 10% 21% 23% 25% 21%

35-54 18% 12% 20% 34% 17%

>54 7% 16% 27% 33% 17%

R13 .

CSP 1-4 9% 10% 20% 37% 24%

CSP 5-8 15% 22% 27% 24% 13%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

49% 

44% 

51% 

51% 

37% 

61% 

48% 

45% 

Globale kennis 

52% 

Zwakke kennis Sterke kennis 

45% 

41% 

46% 

43% 

33% 

57% 

43% 

45% 

Specifieke  

kennis over 

biodiversiteit 

50% 

Kennisniveau berekend op basis van de vragen V3a, V3b en V6a* 

■ Minder dan 35 op 100 ■ Tussen 35 en 50 op 100 ■ Tussen 66 en 80 op 100 ■ Meer dan 80 op 100 ■ Tussen 51 en 65 op 100 

* Vragenlijst in bijlage 
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3. Consumptiegedragingen en -gewoonten 

Samenvattend 

 Wanneer we kijken naar de verschillende geteste acties/stappen, dan zien we dat het betrokkenheidsniveau (de 

neiging om acties uit te voeren ter bescherming van het milieu en de biodiversiteit) tamelijk laag is, met een 

gemiddelde betrokkenheidsscore = 47/100 (berekend op basis van de antwoorden op verschillende vragen 

hierover om een globale score op 100 te verkrijgen), met geen enkele score hoger dan 80/100. 

 Deze trend is tamelijk transversaal over alle respondenten. 

 Toch merken we een iets hoger globaal betrokkenheidsniveau op bij de oudste deelnemers en bij de Walen. 

 Bepaalde acties lijken al duidelijk tot het gedrag van de deelnemers te behoren (hoog uitvoeringspercentage) ... 

 Een object proberen te herstellen (of laten herstellen) vooraleer het te vervangen (39% van de respondenten 

verklaart dit regelmatig te doen). 

 Nadenken over de werkelijke noodzaak van een product (36% van de respondenten verklaart dit regelmatig 

te doen). 

 Seizoensgroenten en -fruit kopen (42% van de respondenten verklaart dit regelmatig te doen). 

 De aanwijzingen opvolgen van fabrikanten van wasmiddelen en huishoudproducten (31% van de 

respondenten verklaart dit regelmatig te doen). 

 ...Terwijl dit voor andere veel minder het geval is:  

 Zelf onderhoudsproducten of cosmetica bereiden (48% van de respondenten doet dit nooit en is niet van 

plan om het te doen). 

 Bioproducten kopen (tijdens de kwalitatieve fase zagen we dat de prijs een remming is om deze producten 

aan te kopen). 

 Investeren in groene fondsen. 
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 De categorie « gedrag » lijkt momenteel het sterkste potentieel voor betrokkenheid te hebben, op de voet 

gevolgd door de categorie « voeding ». Terwijl de categorie « non-food (chemische producten) » achterblijft (de 

kwalitatieve fase van het onderzoek onthulde dat de categorie « chemie » en meer bepaald « cosmetica » een 

potentieel actiepunt kon zijn op voorwaarde dat de prijs-kwaliteitsverhouding van milieuvriendelijke producten 

gelijkaardig is aan deze van gewone producten). 

 We merken een sterke correlatie op tussen de gepercipieerde positieve impact van de verschillende 

stappen/acties en het feit deze stappen/acties uit te voeren. 

 Verder zien we ook dat het perceptieniveau van de positieve impact van de verschillende geteste acties duidelijk 

verbeterd kan worden (globaal gemiddelde over alle geteste acties = 6,5/10). 

Potentieel actiepunt:  

  communicatie over de positieve impact van acties 

   versterken van de gepercipieerde positieve impact 

   bevorderen van het uitvoeren van de acties 

[Consumptiegedragingen en -gewoonten] 
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3. Consumptiegedragingen en -gewoonten 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

3.1. Methodologie 

Voor elk van de besproken thema’s kregen de deelnemers de volgende instructies: 

 Hier ziet u een lijst met acties. Gelieve voor elke actie: 

 In eerste instantie aan te duiden of ... 

 (++)  U dit regelmatig doet (dit maakt deel uit van uw gewoonten)  

 (+)  U dit af en toe doet (wanneer u eraan denkt)  

 (-)  U dit niet doet, maar u zou kunnen overwegen om dit te doen 

 (--)  U dit nooit doet en dit niet zou overwegen te doen  

 (?)  U weet het niet; of dit type actie is niet op u van toepassing 

 Gelieve daarna op een schaal van 1 tot 10 aan te duiden in hoeverre u vindt dat deze 

actie een positieve impact heeft op de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. 

 10 betekent dat deze actie een zeer positieve impact heeft op de bescherming van het 

milieu en de biodiversiteit; 

 1 betekent dat deze actie geen enkele impact heeft op de bescherming van het milieu 

en de biodiversiteit; 

 met de tussenliggende cijfers kunt u uw antwoord nuanceren. 
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3.2. Globaal betrokkenheidsniveau 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

De betrokkenheidsscore werd berekend op basis van de vragen V4a1, V4b1, V4c1, V5a en V7a* 

1  AUCUNE IMPLICATION (OU TRES 
FAIBLE) (Moins de 35/100)

2  IMPLICATION FAIBLE (Entre 35/100 et 
50/100)

3  IMPLICATION MOYENNE (Entre 
51/100 et 65/100)

4  IMPLICATION ELEVEE (Plus de 
65/100)

Total . BXL FLA WAL R9 . <35 35-54 >54 R13 . CSP 
1-4

CSP 
5-8

20% 15% 25% 13% 27% 22% 10% 19% 20%

44% 42% 48% 37% 46% 47% 38% 45% 42%

29% 30% 22% 41% 23% 24% 41% 30% 28%

7% 12% 5% 10% 4% 7% 11% 6% 9%

Geen enkele betrokkenheid 

(of zeer laag) 

(Minder dan 35 op 100) 

Gemiddelde betrokkenheid 

(Tussen  51 en 65 op 100) 

Hoge betrokkenheid 

(Meer dan 65 op 100) 

Lage betrokkenheid  

(Tussen 35 en 50 op 100) 

Gemiddelde betrokkenheidsscore = 47 sur 100 

* Vragenlijst in bijlage 
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AXE COMPORTEMENTAL 11% 21% 34% 22% 12%

FILIERE ALIMENTAIRE 16% 28% 27% 20% 10%

FILIERE NON-ALIMENTAIRE (CHIMIQUE) 10% 34% 34% 17% 5%

Moins de 35 sur 100
Entre 35 et 50 sur 100
Entre 51 et 65 sur 100

Entre 66 et 80 sur 100
Plus de 80 sur 100

3.3. Globaal betrokkenheidspotentieel voor elke categorie 

De betrokkenheidsscore werd berekend op basis van de vragen V4a, V4b en V4c* 

Lage betrokkenheid Hoge betrokkenheid  

De categorie « voeding » 

De categorie « non-

food » (chemie) 

De categorie « gedrag » 

* Vragenlijst in bijlage 

■ Minder dan 35 op 100 

■ Tussen 35 en 50 op 100 

■ Tussen 66 en 80 op 100 

■ Meer dan 80 op 100 

■ Tussen 51 en 65 op 100 
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3.4. Potentieel van de categorie « gedrag » 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Avant de remplacer un objet cassé, je tente de le 
réparer ou de le faire réparer 13% 42% 39%

Avant d’acheter quelque chose, je réfléchis à la réelle 
nécessité de cet achat (Est-ce indispensable ? En 
ai-je vraiment envie-besoin ?)

5%16% 40% 36%

J'évite d’acheter des produits avec beaucoup 
d'emballage 7% 27% 39% 24%

J'achète des produits de 2ème main, des produits 
recyclables ou  à base de produits recyclés 14% 28% 38% 17%

Je privilégie des produits et objets certifiés (labels 
bio, respect de l’environnement, bois durable, 
commerce équitable...)

13% 33% 35% 16%

Avant d’acheter un produit, je suis attentif au 
caractère « réparable » (facile à réparer) de celui-ci 13% 35% 33% 15%

J'investis dans des "fonds verts" favorisant les 
entreprises respectueuses de l'environnement 9% 28% 38% 19% 7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

82% 

77% 

63% 

55% 

51% 

48% 

26% 

++ en + 

54% 

52% 

50% 

38% 

36% 

33% 

23% 

Gepercip. 

impact 
(% scores 8 tot 10) 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

V4a. Frequentie en gepercipieerde positieve impact van de stappen 

Vooraleer ik iets koop, denk ik na over de werkelijke nood van 

deze aankoop (Is dit onmisbaar? Heb ik er echt zin in; heb ik 

dit echt nodig?) 

Ik koop tweedehandsproducten, recycleerbare producten of 

producten op basis van gerecycleerde producten 

Ik geef de voorrang aan gecertificeerde producten en 

objecten (biologische labels, milieulabel, duurzaam hout, 

eerlijke handel, ...)  

Ik vermijd om producten met veel verpakking te kopen 

Vooraleer een product te kopen, let ik op het "herstelbare" 

karakter ervan (d.i. gemakkelijk te herstellen)  

Ik investeer in "groene fondsen" die 

ondernemingen steunen die het milieu respecteren 

Vooraleer een object dat stuk is te vervangen, probeer ik het te 

herstellen of het te laten herstellen 



38 © Dedicated 

3.5. Potentieel van de categorie « voeding » 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 42%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à 
proximité) 9% 28% 40% 21%

Je limite ma consommation de viande 19% 27% 31% 21%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 5%16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 14% 33% 28% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 34% 11%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 21% 36% 29% 11%

Je cultive un potager 7% 35% 26% 15% 16%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

84% 

60% 

52% 

52% 

49% 

45% 

42% 

64% 

46% 

35% 

36% 

47% 

30% 

42% 

40% 30% 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

V4b. Frequentie en gepercipieerde positieve impact van de stappen 

J'achète des fruits et légumes de saison 12% 41% 45%

J'achète des produits locaux (produits cultivés à proximité) 8% 27% 41% 22%

Je limite ma consommation de viande 16% 28% 33% 22%

J’évite de consommer des aliments contenant des 
ingrédients controversés (OGM, huile de palme...) 16% 27% 26% 26%

J’évite de manger des espèces menacées ou en voie 
d’extinction (thon rouge, sole, cabillaud...) 12% 35% 29% 21%

J’achète des produits issus du commerce équitable 15% 35% 35% 12%

J'achète des produits "bio" (issus de l'agriculture 
biologique) 20% 36% 30% 12%

Je cultive un potager 29% 25% 19% 23%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Basis: Hebben een tuin (N=761) 

1 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

1
 

++ en + 
Gepercip. 

impact 
(% scores 8 tot 10) 

Ik vermijd om bedreigde of uitstervende soorten te 

eten (rode tonijn, zeetong, kabeljauw, …)  

Ik koop seizoensfruit en -groenten 

Ik koop "bioproducten" (uit biologische landbouw) 

Ik koop lokale producten (producten die in de buurt werden 

geteeld) 

Ik beperk mijn vleesconsumptie 

Ik vermijd om voedingsmiddelen met omstreden 

ingrediënten (ggo, palmolie, ...) te consumeren 

Ik koop producten uit eerlijke handel 

Ik bebouw een moestuin 
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3.6. Potentieel van de categorie « non-food » (chemie) 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Je suis correctement les consignes indiquées par les 
fabricants de lessive et produits ménagers 6%19% 41% 31%

J’évite d’utiliser des pesticides (insecticides, 
herbicides) et des engrais chimiques 6%11%22% 28% 33%

Pour les produits cosmétiques (hygiène, soins, 
maquillage...) je privilégie les produits à base 
d'ingrédients naturels

7%10% 27% 33% 22%

J'utilise des produits écologiques pour le nettoyage 
et l'entretien de mon habitation 12% 34% 34% 16%

Je privilégie l’usage de l’eau de javel 7%23% 32% 27% 12%

Je prépare certains produits d’entretien et-ou 
cosmétiques moi-même 9% 48% 26% 10%7%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

72% 

61% 

56% 

50% 

39% 

17% 

42% 

58% 

39% 

39% 

23% 

20% 

■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) 

V4c. Frequentie en gepercipieerde positieve impact van de stappen 

1
 

1 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

++ en + 
Gepercip. 

impact 
(% scores 8 tot 10) 

Voor cosmetica (hygiëne, verzorging, make-up …) geef 

ik de voorrang aan producten op basis van natuurlijke 

ingrediënten  

Voor het schoonmaken en onderhouden van mijn woning 

gebruik ik milieuvriendelijke producten 

Ik vermijd om pesticide (insectenverdelger, onkruidverdelger) en 

kunstmeststof te gebruiken 

Bepaalde onderhoudsproducten en/of 

cosmetica bereid ik zelf 

Ik geef de voorrang aan het gebruik van bleekwater 

Ik volg correct de aanwijzingen op die worden vermeld door de 

fabrikanten van wasmiddelen en huishoudproducten  
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HOGE GERPERCIPIEERDE POSITIEVE IMPACT VAN DE STAP (% scores van 8 tot 10) 

 U
IT

V
O

E
R

IN
G

S
F

R
E

Q
U
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T
IE

 V
A

N
 D

E
 S

T
A

P
 (

%
 a

n
tw

o
o

rd
e
n

 +
+

 e
n

 +
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Lage gepercipieerde impact 

Lage frequentie 

Hoge gepercipieerde impact 

Lage frequentie 

Hoge gepercipieerde impact 

Hoge frequentie 

Lage gepercipieerde impact 

Hoge frequentie 

De assen kruisen elkaar in hun gemiddelden 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Ik probeer een object 
te herstellen vooraleer 

het te vervangen 
Ik koop seizoensfruit 

en -groenten 

Ik denk na over de 
werkelijke nood van mijn 
aankopen 

Ik volg correct de aanwijzingen op die worden 
vermeld door de fabrikanten van wasmiddelen en 

huishoudproducten  

Ik vermijd om producten met 
veel verpakking te kopen 

Ik vermijd om pesticide en 
kunstmeststof te gebruiken* Ik koop lokale producten 

Ik vermijd om bedreigde of 
uitstervende soorten te eten* 

Ik koop tweedehandsproducten / recycleerbare producten 
/producten op basis van gerecycleerde producten 

Voor cosmetica geef ik de voorrang  
aan producten op basis van natuurlijke ingrediënten 

Ik geef de voorrang aan gecertificeerde producten 
Ik beperk mijn vleesconsumptie 

Voor het schoonmaken en onderhouden gebruik ik 
milieuvriendelijke producten 

Ik let op het "herstelbare" karakter 

Ik vermijd om 
voedingsmiddelen met 
omstreden ingrediënten 
(ggo, palmolie, ...) te 
consumeren Ik koop « bioproducten » 

Ik koop producten uit 
eerlijke handel 

3.7. Invloed van de gepercipieerde positieve impact op het gedrag 

* De punten in groen wijken iets af van de logica 
en werden in bijlage aan een specifieke analyse 
onderworpen (p.62-63-64) 

5
8

,1
%

 

41,1% 
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4. Remmingen en motieven om verantwoordelijk te consumeren 

Samenvattend 

 80% van de respondenten verklaart al gehoord te hebben over « verantwoordelijk consumeren » (32% zegt in 

staat te zijn om aan iemand uit te leggen wat dit betekent). 

 Verschillende elementen lijken stimulansen (motieven) om meer « verantwoordelijk » te consumeren: 

 Het feit dat de kinderen op school over dit begrip worden bewustgemaakt (werd al naar voren gebracht 

tijdens het kwalitatieve luik van dit onderzoek) 

 Het gevoel te « moeten » tegenover de komende generaties 

 Het gevoel een goede daad te doen 

 De 2 voornaamste remmingen om een meer verantwoordelijke manier van consumeren aan te nemen, hebben 

vooral te maken met de overtuiging dat: 

 Verantwoordelijk consumeren duurder is 

 Verantwoordelijk consumeren lastig is 

 Bij het analyseren van de impact van de remmingen en motieven op het betrokkenheidsniveau komen er 

verschillende sleutelelementen naar voren die een positieve invloed op het consumentengedrag kunnen hebben: 

 De voornaamste troeven liggen bij de sterke overtuigingen over « globale » overwegingen (verplichting 

tegenover komende generaties, het gevoel een goede daad te doen, ...) die een milieuvriendelijker gedrag 

bevorderen. 

 

 

 

 

Inspanningen behouden 
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[Remmingen en motieven om verantwoordelijk te consumeren] 

 Er komen twee prioritaire actie-assen naar voren om het betrokkenheidsniveau te versterken: 

 Kwadrant rechtsonder: het versterken van de mate aan overtuiging over de elementen met een 

hoog potentieel om een positieve impact op de betrokkenheid van consumenten te hebben (erkenning 

van/waardering voor de acties, mogelijkheid om te besparen, de invloed van kinderen, ...). 

 Kwadrant linksboven: het verzwakken van de overtuigingen die een grote negatieve impact op de 

consumentenbetrokkenheid kunnen hebben (duurder, lastig, ...). 

 
Prioritaire actiepunten 
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4. Remmingen en motieven om verantwoordelijk te consumeren 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

4.1. Bekendheid van het begrip « verantwoordelijk consumeren » 

V6a. Hebt u al gehoord over "verantwoordelijk consumeren"?  

48% 

Ja, ik heb er al over gehoord en ik 

weet goed wat dit betekent (ik zou 

het aan iemand kunnen uitleggen)  

Ja, ik heb er al over gehoord, maar ik 

ken dit begrip niet goed (ik weet niet 

zeker wat dit betekent) 

Neen, ik heb er nog nooit over gehoord 
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4.2. Voornaamste motieven om verantwoordelijk te consumeren 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V6b. In hoeverre bent u het met de volgende beweringen eens?  

Le fait que les enfants apprennent à consommer de 
manière plus responsable à l’école est une bonne chose 7% 34% 53%

Le fait de consommer de manière plus responsable est un 
devoir envers les générations futures 13% 39% 41%

En consommant de manière plus responsable, j’ai 
l’impression de faire une bonne action 5%14% 49% 28%

En consommant de manière plus responsable, j’incite les 
entreprises à proposer de plus en plus de produits 7%5%18% 43% 27%

Mes actes peuvent réellement faire la différence pour une 
meilleure préservation de l’environnement et de la 6% 21% 43% 24%

Lorsque je consomme de manière plus responsable, mes 
actions sont valorisées, je me sens encouragé(e) à 8%9% 32% 35% 16%

Je consomme responsable, mais ce n’est pas 
spécifiquement pour des questions environnementales 8%10% 35% 38% 10%

Je reconnais facilement un produit respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité d’un autre produit 8%10% 37% 34% 11%

Consommer responsable me permet de faire des 
économies 9% 16% 34% 27% 14%

Mes enfants et-ou les enfants de mon entourage (proches, 
amis, famille...) m’incitent à consommer de manière plus 8% 19% 36% 26% 11%

?
--
-

+
++

87% 

79% 

77% 

48% 

47% 

46% 

34% 

43% 

69% 

68% 

++ en + 

Mijn handelingen kunnen werkelijk het verschil maken voor een betere 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit  

Wanneer ik meer verantwoordelijk consumeer, worden mijn 

handelingen gewaardeerd/erkend; ik voel me aangemoedigd om 

het te blijven doen 

Het feit dat kinderen op school leren om op een meer verantwoordelijke 

manier te consumeren, is een goede zaak 

Ik kan gemakkelijk een product dat het milieu en de biodiversiteit 

respecteert, onderscheiden van een ander, gewoon product 

Door op een meer verantwoordelijke wijze te consumeren, zet ik er de 

bedrijven toe aan om meer en meer producten aan te bieden die het 

milieu en de biodiversiteit respecteren  

Door meer verantwoordelijk te consumeren, heb ik de indruk een goede 

daad te doen 

Door verantwoordelijk te consumeren kan ik sparen 

Ik consumeer verantwoordelijk, maar dat doe ik niet specifiek voor 

milieukwesties 

Mijn kinderen en/of de kinderen uit mijn omgeving (naasten, 

vrienden, familie, …) sporen me ertoe aan om op een meer 

verantwoordelijke wijze te consumeren  

Op een meer verantwoordelijke wijze consumeren is een verplichting 

tegenover de toekomstige generaties  

■ Helemaal niet mee eens (--) ■ Helemaal mee eens (++) ■ Eerder niet mee eens (-) ■ Eerder mee eens (+) ■ Geen mening (?) 
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Consommer plus « responsable » coûte plus cher 7%7% 21% 42% 23%

Le fait de consommer de manière responsable est 
contraignant 6%10% 33% 40% 11%

Quand je vois d’autres pays qui ne font aucun d’effort (ou 
très peu) pour préserver l’environnement et la biodiversité, 
je me dis que ça ne sert à rien que j’en fasse

6% 27% 35% 24% 8%

Je ne vois pas ce que le fait de consommer de manière plus 
responsable pourrait m’apporter personnellement 7% 27% 39% 20% 7%

?
--
-

+
++

4.3. Voornaamste remmingen om verantwoordelijk te consumeren 

 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V6b. In hoeverre bent u het met de volgende beweringen eens?  

65% 

33% 

27% 

++ en + 

51% 

28% 

62% 

66% 

- - en - 

43% 

Meer "verantwoordelijk" consumeren kost meer geld 

Op een verantwoordelijke wijze consumeren is lastig 

Wanneer ik andere landen zie die geen enkele 

inspanning leveren (of zeer weinig inspanningen) om 

het milieu en de biodiversiteit te beschermen, dan denk 

ik bij mezelf dat het nergens toe dient dat ik 

inspanningen lever  

Ik zie niet wat op een meer verantwoordelijke manier 

consumeren me persoonlijk zou kunnen verschaffen  

■ Helemaal niet mee eens (--) ■ Helemaal mee eens (++) ■ Eerder niet mee eens (-) ■ Eerder mee eens (+) ■ Geen mening (?) 
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4.4. Analyse van de impact van de remmingen en 

motieven op het betrokkenheidsniveau 

« IMPROVEMENT MATRIX » 

Analyseprincipe 

 Deze statistische analyse baseert zich op de globale betrokkenheid ten aanzien van het 

beschermen van het milieu en de biodiversiteit; en de impact van elk geteste element (overtuiging) 

op het betrokkenheidsniveau. 

 Bijvoorbeeld: laten we aannemen dat we onze steekproef reduceren tot 1 enkel individu en 

dat deze de volgende 2 kenmerken vertoont:  

– Zeer betrokken ten aanzien van de bescherming van het milieu en de biodiversiteit 

– Volledig eens met de bewering: « Door verantwoordelijk te consumeren kan ik 

sparen » (zwakke overtuiging) 

 Dan kunnen we gemakkelijk concluderen dat, voor dit ene individu, zijn overtuiging om 

geld te kunnen besparen door verantwoordelijk te consumeren een positieve invloed (een 

positieve impact) heeft op zijn betrokkenheidsniveau (actieniveau) ten aanzien van het 

beschermen van het milieu en de biodiversiteit. 

 Dankzij een statistische analyse kunnen we dezelfde redenering maken voor elk geteste 

element (overtuiging) en voor alle respondenten (statistisch berekend), en kunnen we dus 

de impact bepalen van elk element (het relatieve gewicht: met andere woorden de ene ten 

opzichte van de andere) op het globale betrokkenheidsniveau. 
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[Analyse van de impact van de remmingen en 

motieven op het betrokkenheidsniveau] 

« IMPROVEMENT MATRIX » 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Sterke overtuigingen die een positieve 

impact op de 

consumentenbetrokkenheid hebben 

VOORNAAMSTE TROEVEN 

Sterke overtuigingen die een negatieve 

impact op de 

consumentenbetrokkenheid hebben 

VOORNAAMSTE REMMINGEN 

Zwakke overtuigingen die een positieve 

impact op de 

consumentenbetrokkenheid hebben 

POTENTIËLE DRIJFVEREN 

Zwakke overtuigingen die een 

negatieve impact op de 

consumentenbetrokkenheid hebben 

SECUNDAIRE ELEMENTEN 

P
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 De matrix is opgebouwd uit 2 assen, deze vertegenwoordigen: 

 Enerzijds het overtuigingsniveau ten aanzien van verschillende voorgelegde beweringen 

(verticale as) 

 En anderzijds de invloed/het gewicht (positieve of negatieve impact) van elke overtuiging op 

het betrokkenheidsniveau (acties) van de consumenten ten aanzien van de bescherming van 

het milieu en de biodiversiteit (horizontale as) 

 Dankzij deze matrix verkrijgen we 4 kwadranten en 2 prioritaire actie-assen die als volgt kunnen 

worden gedefinieerd:  

NEGATIEVE IMPACT 

OP DE BETROKKENHEID 

POSITIEVE IMPACT  

OP DE BETROKKENHEID 

STERKE 

OVERTUIGING 

ZWAKKE 

OVERTUIGING 
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[Analyse van de impact van de remmingen en 

motieven op het betrokkenheidsniveau] 

« IMPROVEMENT MATRIX » 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

De assen snijden elkaar in hun gemiddelde 
POSITIEVE IMPACT 

OP DE BETROKKENHEID 

NEGATIEVE IMPACT 

OP DE BETROKKENHEID 

STERKE  

OVERTUIGING 

ZWAKKE 

OVERTUIGING 

Wanneer ik meer verantwoordelijk 
consumeer, worden mijn handelingen 
gewaardeerd/erkend 

Door verantwoordelijk te 
consumeren kan ik sparen 

Mijn kinderen en/of de kinderen uit mijn 
omgeving (naasten, vrienden, familie, …) sporen 
me ertoe aan om op een meer verantwoordelijke 
wijze te consumeren  

Ik herken gemakkelijk 
een product dat het 

milieu en de 
biodiversiteit 

respecteert 

Ik consumeer verantwoordelijk, 
maar dat doe ik niet specifiek voor 

milieukwesties 

Ik zie niet wat op een meer verantwoordelijke 
manier consumeren me persoonlijk zou kunnen 

verschaffen  

Wanneer ik andere landen zie die geen 
enkele inspanning leveren (of zeer weinig 

inspanningen) om het milieu en de 
biodiversiteit te beschermen, dan denk ik 
bij mezelf dat het nergens toe dient dat ik 

inspanningen lever  

Op een 
verantwoordelijke wijze 

consumeren is lastig 

Meer "verantwoordelijk" 
consumeren kost meer geld 

Op een meer verantwoordelijke wijze consumeren is 
een verplichting tegenover de toekomstige generaties 

Door meer verantwoordelijk te consumeren, 
heb ik de indruk een goede daad te doen 

Door op een meer verantwoordelijke wijze te 
consumeren, zet ik er de bedrijven toe aan om 
meer en meer producten aan te bieden die het 

milieu en de biodiversiteit respecteren  

Mijn handelingen kunnen werkelijk het 
verschil maken voor een betere 
bescherming van het milieu en de 
biodiversiteit 
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5. Vertrouwensniveau ten aanzien van de merken en labels 

Samenvattend 

 Wat betreft de mate waarin men let op « milieulabels en -merken » zijn de meningen verdeeld: 

 De percentages liggen iets hoger wat betreft de merken en labels van producten uit de categorie « voeding » 

dan uit de categorie « non-food (chemische producten) » (wat de resultaten bevestigt die we eerder zagen 

betreffende het potentieel van de betrokkenheid binnen de verschillende productcategorieën): 

 59% van de respondenten verklaart « regelmatig » of « altijd » te letten op milieu- of ethische labels bij 

het kopen van voedingsmiddelen; 

 dit percentage daalt naar 51% voor onderhoudsproducten en 45% voor cosmetica.  

 

 69% van de respondenten verklaart dat men zou stoppen om een bepaald merk te kopen mocht men weten 

dat dit merk de regels negeert voor het beschermen van het milieu en de biodiversiteit . 

 

 De meerderheid (meer dan 60%) van de respondenten vindt dat  de « milieuvriendelijke » merken en 

labels betrouwbaar zijn ... 

 Ze garanderen een werkelijke positieve stap voor het milieu. 

 Zijn eerlijk in hun communicatie. 

  

 ... Minder respondenten daarentegen denken dat deze « milieuvriendelijke » merken en labels door een (of 

meerdere) onafhankelijk(e) instelling(en) worden gecontroleerd (zowel op het vlak van de labels als op het 

vlak van de communicatie/reclame van de merken). 

 Net zoals bij de verkennende fase van het onderzoek, zijn Colruyt (Bio-time) en Ecover de 2 merken die zich het 

meest lijken in te zetten voor het beschermen van het milieu en de biodiversiteit (beide spontaan vermeld door 

11% van de respondenten), op de voet gevolgd door Oxfam-Wereldwinkels (spontaan vermeld door 10% van de 

respondenten). 
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5. Vertrouwensniveau ten aanzien van de merken en labels 

 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

5.1. Aandacht die wordt toegekend aan milieu- en ethische labels 

V7a. In hoeverre let u op milieu- en ethische labels (biolabels, fairtrade, milieulabel, biodiversiteit, 

duurzaam hout, ...) wanneer u de volgende producten koopt? 

59% 

51% 

45% 

++ en + 

Lorsque vous achetez des produits 
alimentaires 12% 27% 40% 19%

Lorsque vous achetez des produits 
d’entretien pour la maison 14% 32% 35% 16%

Lorsque vous achetez des produits 
cosmétiques (hygiène, soins, maquillage...) 8% 17% 30% 29% 16%

?
--
-

+
++

■ U denkt er niet aan (nooit of bijna nooit) 

■ U let hier altijd (of bijna altijd) op 

■ U let hier regelmatig op 

■ U denkt er occasioneel aan (af en toe) 

■ U weet het niet en/of dit type aankoop is niet op u van toepassing 

2 

2 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit de barometer 2013 (FR-versie van 26/01/2013) van de Union for Ethical Biotrade  

2 
Wanneer u voedingsmiddelen koopt 

Wanneer u onderhoudsproducten voor het 

huis koopt 

Wanneer u cosmetica koopt (hygiëne, 

verzorging, make-up, …) 
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5.2. Vertrouwen in milieu- en ethische labels 

 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V7b. In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen over de milieu- en ethische certificaten en 

labels? 

J’arrêterais certainement d’acheter une marque si je savais 
qu’elle négligeait les règles de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité

5%21% 38% 31%

Je considère que les certifications (labels bio, respect de 
l’environnement, commerce équitable...) garantissent 
réellement une démarche positive pour l’environnement et 
la biodiversité (elles vous inspirent confiance)

6%6% 26% 46% 16%

De manière générale, j’ai confiance dans les marques  qui 
communiquent sur leur engagement envers la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité

6%6% 27% 50% 11%

Tous les labels sont contrôlés par un (ou plusieurs) 
organisme(s) indépendant(s) 16% 9% 31% 35% 9%

Les messages à caractère environnemental que l’on voit 
et-ou entend dans les publicités des marques et enseignes 
sont vérifiés par un (ou plusieurs) organisme(s) 
indépendant(s)

17% 9% 34% 33% 8%

?
--
-

+
++

69% 

44% 

40% 

++ en + 

62% 

61% 

2 

2 

2 

2 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit de barometer 2013 (FR-versie van 26/01/2013) van de Union for Ethical Biotrade  

Ik vind dat de certificaten (biolabels, milieulabel, eerlijke 

handel, ...) werkelijk een positieve stap garanderen voor het 

milieu en de biodiversiteit (ze boezemen u vertrouwen in)  

Globaal gezien heb ik vertrouwen in de merken die 

communiceren over hun inzet voor het beschermen van het 

milieu en de biodiversiteit  

Ik zou zeker stoppen met het kopen van een bepaald merk 

mocht ik weten dat dit merk de regels negeert voor het 

beschermen van het milieu en de biodiversiteit  

Alle labels worden door een (of meerdere) 

onafhankelijke instelling(en) gecontroleerd 

De boodschappen inzake milieu die we zien en/of horen 

in reclame van merken en ketens worden geverifieerd 

door een (of meerdere) onafhankelijke instelling(en) 

■ Helemaal niet mee eens (--) ■ Helemaal mee eens (++) ■ Eerder niet mee eens (-) ■ Eerder mee eens (+) ■ Geen mening (?) 
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5.3. Voornaamste merken die worden geassocieerd met de 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit  
« TOP 10 » 

[% spontane antwoorden ; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V7c. Kunt u de 3 namen van merken, ketens en ondernemingen noteren die zich volgens u het meest inzetten 

voor het beschermen van het milieu en de biodiversiteit in België? 

10% 20%

Colruyt - Bio-time 11%

Ecover 11%

Oxfam - Magasins du Monde 10%

Delhaize 6%

Fair Trade 4%

Carrefour 4%

Max Havelaar 3%

Greenpeace 3%

Yves Rocher 3%

Froggy 2%

2 

2 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit de barometer 2013 (FR-versie van 26/01/2013) van de Union for Ethical Biotrade  

Oxfam - Wereldwinkels 
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6. Communicatie, boodschappen en informatie 

Samenvattend 

 Wat betreft de tevredenheid over de communicatie op het vlak van de biodiversiteit en het milieu, zijn de 

meningen opnieuw tamelijk verdeeld: 

 42% is tevreden tot zeer tevreden met de informatie en de boodschappen die men ontvangt over de 

biodiversiteit en de bescherming van het milieu; 

 Terwijl 45% daarentegen verklaart hierover eerder of zeer ontevreden te zijn; 

 De anderen hebben geen mening over deze kwestie; 

 Als we kijken naar de verschillende respondentengroepen, dan lijkt de tevredenheid over de communicatie 

betreffende de biodiversiteit en het milieu iets lager te liggen bij de hogere socio-professionele categorieën 

en bij de respondenten van 35 tot 54 jaar. 

 De grootste bron van ontevredenheid is afkomstig uit de frequentie waarmee de informatie wordt verspreid 

(deze wordt als onvoldoende beschouwd): 

 55% is eerder of zeer ontevreden over de verspreidingsfrequentie « van de boodschappen en de informatie 

over de biodiversiteit en de bescherming van het milieu »; 

 En 85% van hen meent iets te weinig (43%) of veel te weinig (42%) boodschappen en informatie hierover te 

ontvangen. 

 

 

 

 

 De respondenten zouden aan 2 types informatiebronnen de voorrang geven: 

 Enerzijds vorming (op school en binnen de onderneming); 

 Anderzijds de televisie (informatiespots en reportages). 

Potentieel actiepunt:  

  het publiek verwacht informatie en boodschappen 

   mogelijkheid om te communiceren over de positieve impact 

  van acties 
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6. Communicatie, boodschappen en informatie 

 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

6.1. Globale tevredenheid over de communicatie op het vlak van de 

biodiversiteit en de bescherming van het milieu 

V8a. In hoeverre bent u globaal gezien tevreden over de informatie en de boodschappen die u over de biodiversiteit en de 

bescherming van het milieu worden overgebracht? Bent u hierover … 

Total 14% 7% 38% 35% 7%

.

BXL 12% 8% 34% 32% 14%

FLA 15% 6% 38% 37% 4%

WAL 12% 9% 38% 32% 11%

R9 .

<35 13% 5% 33% 41% 8%

35-54 16% 10% 39% 30% 5%

>54 11%5% 41% 33% 10%

R13 .

CSP 1-4 14% 8% 42% 31% 5%

CSP 5-8 13% 6% 33% 38% 9%

Vous ne savez pas
Très insatisfait(e)
Plutôt insatisfait(e)

Plutôt satisfait(e)
Très satisfait(e)

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

■ Zeer ontevreden 

■ Eerder ontevreden 

■ Eerder tevreden 

■ WHN-GA 

■ Zeer tevreden 

1 

1 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 



55 © Dedicated 

L’utilité-la pertinence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10% 30% 40% 13%

La facilité de compréhension des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 
(messages simples, clairs...)

10% 34% 39% 10%

La nature (contenu et forme) des messages et informations 
concernant la biodiversité et la préservation de l’environnement 11%8% 34% 40%

Les canaux d’informations utilisés pour vous transmettre des 
messages et informations concernant la biodiversité et la 
préservation de l’environnement

9%9% 41% 36%

La fréquence des messages et informations concernant la 
biodiversité et la préservation de l’environnement 10%13% 42% 28%

?
--
-

+
++

6.2. Geholpen evaluatie van de communicatie 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V8b. Gelieve voor elk van de volgende criteria over de informatie en boodschappen met betrekking tot de 

biodiversiteit en de bescherming van het milieu aan te duiden of u er ... over bent. 

10% 20% 30% 40% 50%

Beaucoup trop (et/ou trop souvent) de messages et 
d'informations sur ces sujets 4%

Un peu trop (et/ou trop souvent) de messages et 
d'informations sur ces sujets 6%

Un peu trop peu (et/ou trop rarement) de messages et 
d'informations sur ces sujets 43%

Beaucoup trop peu (et/ou trop rarement) de 
messages et d'informations sur ces sujets 42%

Vous ne savez pas 5%

53% 

49% 

47% 

42% 

35% 

8 à 10 

N=688 

V8c. Vindt u dat u …²
 

2 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit de barometer 

2013 (FR-versie van 26/01/2013) van de Union for Ethical Biotrade  

■ Zeer ontevreden 

■ Eerder ontevreden 

■ Eerder tevreden 

■ WHN-GA 

■ Zeer tevreden 

De verspreidingsfrequentie van de boodschappen en de 

informatie over de biodiversiteit en de bescherming van het 

milieu  

Het gemak om de boodschappen en de informatie over de 

biodiversiteit en de bescherming van het milieu te begrijpen 

(eenvoudige, duidelijke boodschappen, …)  

De informatiekanalen die worden aangewend om u de 

boodschappen en de informatie over de biodiversiteit en de 

bescherming van het milieu over te brengen 

Het nut - de relevantie van de boodschappen en de informatie over 

de biodiversiteit en de bescherming van het milieu  

De aard (inhoud en vorm) van de boodschappen en de 

informatie over de biodiversiteit en de bescherming van het 

milieu 

Veel te veel (en/of veel te vaak) boodschappen en informatie over deze 

onderwerpen ontvangt 

Iets te veel (en/of iets te vaak) boodschappen en informatie over deze 

onderwerpen ontvangt 

Veel te weinig (en/of helemaal niet vaak genoeg) boodschappen en 

informatie over deze onderwerpen ontvangt 

Iets te weinig (en/of niet vaak genoeg) boodschappen en informatie over 

deze onderwerpen ontvangt 

U weet het niet 
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6.3. Favoriete informatiebronnen 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

V8d. Wat zijn volgens u de 3 beste manieren om mensen te informeren over de biodiversiteit en 

het beschermen van het milieu of wat zouden deze kunnen zijn?
 1 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Un cours spécifique à l'école pour sensibiliser les enfants-adolescents aux 
différentes questions environnementales et à la biodiversité 54%

Des flashs d'informations (message court) en début ou en fin de journal 
télévisé 45%

Des reportages sur les différentes questions environnementales et la 
biodiversité 34%

Des formations en entreprises pour sensibiliser les travailleurs aux 
différentes questions environnementales et à la biodiversité 28%

Des brochures, folders, dépliants dans les boîtes aux lettres 22%

Des affiches en rue (panneau d'affichage, abribus...) 20%

Un site internet dédié aux différentes questions environnementales et à la 
biodiversité 17%

Des spots radios 15%

Des articles dans la presse écrite 15%

Un film sur les différentes questions environnementales et la biodiversité 13%

1 
Vraag die (volledig of gedeeltelijk) afkomstig is uit het onderzoek over de perceptie van biodiversiteit die in 2007-2008 werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

Informatiespotjes (korte boodschap) aan het begin of op het einde van 

het tv-journaal  

Een film over de verschillende milieuproblemen en de biodiversiteit 

Een speciale les op school om kinderen en jongeren bewust te maken 

over de verschillende milieuproblemen en de biodiversiteit 

Brochures, folders, bladen in de brievenbussen 

Affiches op straat (reclameborden, abribus, ...) 

Een website die is gewijd aan de verschillende milieuproblemen en aan 

de biodiversiteit  

Artikels in de geschreven pers 

Radiospotjes 

Opleidingen in bedrijven om de werknemers bewust te maken over de 

verschillende milieuproblemen en de biodiversiteit 

Reportages over de verschillende milieuproblemen en de biodiversiteit 
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7. Overwogen acties en verwachtingen ten aanzien van de overheid 

Samenvattend 

 Vooraleer de vragenlijst af te sluiten, vroegen we (op een spontane manier) aan de respondenten: 

 

Welke acties men persoonlijk bereid zou zijn om te ondernemen en/of welke gedragingen ze bereid 

zouden zijn aan te nemen om het milieu en de biodiversiteit te beschermen:  

 De voornaamste acties die door de respondenten werden vermeld: 

 Het verminderen van afval (vermeld door 18% van de respondenten) 

 Minder consumeren (vermeld door 13% van de respondenten)  

 De wagen minder vaak gebruiken (vermeld door 13% van de respondenten) 

 We merken op dat slechts 12% van de respondenten geen enkele gedraging opnoemt die men 

zou overwegen ter bescherming van het milieu en de biodiversiteit 

 

Hun verwachtingen ten aanzien van de overheid met betrekking tot het beschermen en het promoten 

van een kwaliteitsvol milieu en een duurzame biodiversiteit: 

 4 verwachtingen komen in het bijzonder naar voren: 

 De bevolking over het onderwerp informeren en bewustmaken (vermeld door 16% van de 

respondenten) 

 De toegang tot milieuvriendelijke producten vergemakkelijken (vermeld door 15% van de 

respondenten)  

 Het goede voorbeeld geven (vermeld door 14% van de respondenten) 

 Niet-milieuvriendelijk gedrag meer controleren en bestraffen (12%) 
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10% 20% 30% 40%

Réduire les déchets (moins gaspiller, mieux trier...) 18%

Consommer moins 13%

Utiliser moins la voiture (favoriser le vélo, la marche, les transports en commun...) 13%

Consommer plus responsable (changer mes habitudes) 11%

Favoriser les produits sans emballage (ou très peu, ou biodégradable) 8%

Recycler - réparer 8%

Cultiver soi-même ses légumes, créer ses propres produits 7%

Acheter plus de produits bio 6%

Acheter des produits plus respectueux de l'environnement 6%

Acheter plus de produits locaux 5%

Eduquer la population sur l'environnement (développement durable...) 5%

Diminuer ma consommation de viande 4%

Economiser l'eau 3%

Acheter plus de produits de saison 2%

Favoriser énergie verte, renouvelable 2%

Agir, adhérer à un mouvement durable, … 2%

Réfléchir davantage à l'utilité de mes achats 1%

Acheter plus de produits de 2ème main 1%

Réduire (stopper) l'utilisation des pesticides 1%

Acheter plus de produits équitables 1%

Autres 16%

NSP-SR 12%

[% spontane antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

7. Overwogen acties en verwachtingen ten aanzien van de overheid 

7.1. Acties die de Belgische consumenten overwegen 

V9a. Wat zou u momenteel persoonlijk bereid zijn om nog meer te doen om het milieu en de 

biodiversiteit te beschermen? 

Afval verminderen (minder verspillen, meer sorteren, …) 

Minder consumeren 

De auto minder gebruiken (voorkeur geven aan de fiets, het openbaar vervoer, wandelen, …) 

Meer verantwoordelijk consumeren (mijn gewoonten wijzigen) 

De voorkeur geven aan producten zonder verpakking (of zeer weinig, of bio-afbreekbaar) 

Recycleren - repareren 

Zelf mijn groenten kweken, mijn eigen producten maken  

Meer bioproducten kopen 

Milieuvriendelijkere producten kopen 

Meer lokale producten kopen 

De bevolking opvoeden over het milieu (duurzame ontwikkeling, …) 

Mijn vleesconsumptie verminderen 

Water besparen 

Meer seizoensproducten kopen 

Voorrang geven aan groene, hernieuwbare energie 

Lid worden van, werken bij een duurzame beweging 

Meer nadenken over het nut van mijn aankopen 

Meer tweedehandsproducten kopen 

Het gebruik van pesticiden verminderen (stoppen) 

Meer producten uit eerlijke handel kopen 

Andere 

WHN-GA 



59 © Dedicated 

10% 20% 30% 40%

Informer, sensibiliser la population aux questions environnementales 16%

Facilité l'accès aux produits respecteux de l'environnement (subventions, contrôle des prix, 
aides aux producteurs locaux...) 15%

Donner l'exemple (gaspiller moins, polluer moins, consommer plus responsable...) 14%

Contrôler et sanctionner davantage le non respect de l'environnement 12%

Légiférer davantage en matière de respect de l'environnement 4%

Valoriser l'utilisation d'énergies vertes, renouvelable (primes, réductin des prix...) 3%

Favoriser l'abandon de la voiture (réduire le prix des transports en commun, faire des pistes 
cyclables...) 3%

Favoriser les espaces verts 2%

Réduire les taxes (déduction fiscale) pour les consommateurs responsables 1%

Contrôler l'étiquettage des produits (composition, labels...) 1%

Augmenter le budget en faveur de l'environnement 1%

Autres 27%

NSP-SR 12%

[% spontane antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

7.2. Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

V9b. Wat verwacht u vandaag van de overheid met betrekking tot het beschermen en het 

promoten van een kwaliteitsvol milieu en een duurzame biodiversiteit?
 

De bevolking informeren, bewustmaken over milieukwesties 

De toegang tot milieuvriendelijke producten vergemakkelijken (subsidies, prijscontrole, hulp aan 

lokale producenten, …) 

Het goede voorbeeld geven (minder verspillen, minder vervuilen, meer verantwoordelijk 

consumeren, …)) 

Het niet respecteren van het milieu meer controleren en bestraffen 

Meer wetten op het vlak van milieubescherming opstellen 

Erkenning/waardering geven voor het gebruik van groene, hernieuwbare energie (premies, 

prijskorting, …) 

Het verwerpen van de auto bevorderen (de prijs van het openbaar vervoer verlagen, fietspaden 

aanleggen, …) 

Groene zones aanmoedigen 

De belasting verlagen (fiscale korting) voor verantwoordelijke consumenten 

De etikettering van producten controleren (samenstelling, labels, …) 

Het budget ten gunste van het milieu verhogen 

Andere 

WHN-GA 
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Globale synthese 
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Conclusies en aanbevelingen 

 Wat betreft de bescherming van het milieu en de biodiversiteit, is het uiterst moeilijk om « homogene » 

consumentengroepen te bepalen, gezien we in alle lagen van de bevolking zowel zeer betrokken als zeer 

onverschillige consumenten terugvinden (dit vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat het om een zeer ruim 

onderwerp gaat dat over het algemeen op een globale manier wordt aangesneden; wat we ook tijdens de 

verkennende fase van het onderzoek konden opmerken). 

 Ondanks een op dit moment relatief zwak betrokkenheidsniveau, konden we via de analyses verschillende 

troeven en meerdere potentiële actiepunten naar voren brengen om de betrokkenheid van consumenten op het 

vlak van de bescherming van het milieu en de biodiversiteit te bevorderen: 

De belangrijkste troeven en potentiële actiepunten 

 Globaal gezien waren de respondenten eerder gunstig ten aanzien van een stap « die het milieu en de 

biodiversiteit meer respecteert  »; 

 Meerdere overtuigingen ten gunste van een meer « verantwoordelijke » manier van consumeren werden 

naar voren gebracht (voornamelijk globale overwegingen), bijvoorbeeld: 

 Het gevoel te « moeten » tegenover de komende generaties; 

 Het gevoel een goede daad te doen; 

 De impact van een meer verantwoordelijke manier van consumeren op de producten en diensten die 

door de bedrijven worden aangeboden; 

 Het gevoel dat onze acties werkelijk een verschil kunnen maken. 

 ... 
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 We konden een sterke correlatie opmerken tussen de gepercipieerde positieve impact van de 

verschillende stappen/acties en de uitvoering van deze stappen/acties. 

 

 

 

 

 Bepaalde potentiële motieven (stimulansen) die een positief effect kunnen hebben op de betrokkenheid 

van de consument zijn momenteel nog latent, meer bepaald: 

 De erkenning van/de waardering voor « verantwoordelijke » acties; 

 De invloed van kinderen (de invloed van de bewustmaking van kinderen op de ouders werd al in de 

verkennende fase van het onderzoek naar voren gebracht); 

 De mogelijkheid om geld te besparen door « verantwoordelijk » te consumeren; 

 Het gemak om producten/diensten die het milieu en de biodiversiteit beschermen te herkennen. 

  

 

 

 De consumenten zijn vragende partij om informatie te ontvangen (de huidige frequentie is ontoereikend) 

over het milieu en de biodiversiteit (voornamelijk via de televisie en via vorming op school en op het werk). 

Conclusies en aanbevelingen 

Hoog potentieel voor activering van deze motieven 

Hoog potentieel voor communicatie die gericht is op: 

 Informatie over de positieve impact van een meer 

« verantwoordelijk » gedrag 

 De erkenning van/waardering voor « verantwoordelijke » 

stappen/acties 

Belang om dit toe te lichten en de consument te 

informeren over de impact die een aanpak/actie kan 

hebben op de bescherming van het milieu en de 

biodiversiteit 
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Bijlage 
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(Dubbelklik op het document om het PDF-bestand te openen) 

Vragenlijst 
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V4b1. Ik vermijd om bedreigde of uitstervende soorten te eten (rode 

tonijn, zeetong, kabeljauw, …)  
(opsplitsing naargelang het respondentenprofiel) 

Total 14% 34% 29% 19%

.

BXL 11% 29% 30% 26%

FLA 17% 37% 27% 14%

WAL 10% 30% 33% 24%

R9 .

<35 15% 34% 28% 18%

35-54 16% 36% 25% 19%

>54 10% 32% 35% 19%

R13 .

CSP 1-4 15% 37% 30% 16%

CSP 5-8 7%13% 31% 28% 21%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

Analyse van de elementen uit de correlatie-as (p.40) 

■ U doet dit nooit en zou dit niet  

overwegen te doen 

■ U doet dit af en toe (wanneer u eraan 

denkt) 

■ U weet het niet of dit type actie is 

niet op u van toepassing 

■ U doet dit regelmatig (dit maakt deel 

uit van uw gewoonten) 

■ U doet dit niet, maar u zou kunnen 

overwegen om dit te doen 
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V4c3. Ik vermijd om pesticide (insectenverdelger, onkruidverdelger) 

en kunstmeststof te gebruiken  
 (opsplitsing naargelang het respondentenprofiel) 

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

Total 11% 25% 31% 29%

.

BXL 10%9% 14% 28% 40%

FLA 13% 30% 31% 22%

WAL 9% 18% 31% 38%

R9 .

<35 7%11% 27% 27% 29%

35-54 15% 25% 29% 27%

>54 7% 23% 36% 31%

R13 .

CSP 1-4 11% 24% 34% 28%

CSP 5-8 6%11% 25% 27% 30%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Analyse van de elementen uit de correlatie-as (p.40) 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

■ U doet dit nooit en zou dit niet  

overwegen te doen 

■ U doet dit af en toe (wanneer u eraan 

denkt) 

■ U weet het niet of dit type actie is 

niet op u van toepassing 

■ U doet dit regelmatig (dit maakt deel 

uit van uw gewoonten) 

■ U doet dit niet, maar u zou kunnen 

overwegen om dit te doen 
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V4c6. Ik volg correct de aanwijzingen op die worden vermeld door de 

fabrikanten van wasmiddelen en huishoudproducten  
 (opsplitsing naargelang het respondentenprofiel) 

Total 6% 17% 43% 31%

.

BXL 6%7% 17% 37% 33%

FLA 6% 19% 45% 27%

WAL 15% 40% 38%

R9 .

<35 9% 22% 39% 26%

35-54 6% 21% 43% 27%

>54 9% 46% 40%

R13 .

CSP 1-4 19% 49% 25%

CSP 5-8 7% 16% 36% 37%

<b>?</b>
<b>--</b>
<b>-</b>

<b>+</b>
<b>++</b>

Totaal (N=1.219) 

Brussel (N=347) 

Vlaanderen (N=427) 

Wallonië (N=445) 

<35 jaar (N=406) 

35 tot 54 jaar (N=517) 

>54 jaar (N=296) 

SPC 1 tot 4 (N=662) 

SPC 5 tot 8 (N=557) 

Analyse van de elementen uit de correlatie-as (p.40) 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 1.219] 

■ U doet dit nooit en zou dit niet  

overwegen te doen 

■ U doet dit af en toe (wanneer u eraan 

denkt) 

■ U weet het niet of dit type actie is 

niet op u van toepassing 

■ U doet dit regelmatig (dit maakt deel 

uit van uw gewoonten) 

■ U doet dit niet, maar u zou kunnen 

overwegen om dit te doen 
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Methode ter berekening van de socio-professionele categorie (1/2) 

    Punten 

 Geen diploma of lager onderwijs 10 

 Lager algemeen secundair onderwijs (3 eerste jaren) 35 

 Lager secundair: technisch, kunst- of beroepsonderwijs 25 

 Hoger algemeen secundair onderwijs 50 

 Hoger technisch secundair onderwijs 45 

 Hoger secundair kunstonderwijs 45 

 Hoger secundair beroepsonderwijs 40 

 Postsecundair niet-hoger onderwijs 65 

 Niet-universitair hoger onderwijs (korte type) 75 

 Niet-universitair hoger onderwijs (lange type) 80 

 Universitair 85 

 Universitair met bijkomend diploma 90 

 Doctoraat met thesis 100 

Opleidingsniveau: 

    Punten 

 Neen, want invalide – arbeidsongeschikt 1 

 Neen, want met prepensioen 0,75 

 Neen, want gepensioneerd 0,75 

 Neen, want werkloos 0,6 

 Neen, student/leerling 0,6 

 Neen, huisman/-vrouw 10 

 Neen, want nooit een beroep of nog geen beroep uitgeoefend 10 

 Neen, want invalide – arbeidsongeschikt 10 

Activiteitsniveau: 
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Methode ter berekening van de socio-professionele categorie (2/2) 

Huidige beroep (of voormalige beroep): 

    Punten 

Zelfstandige   

 Landbouwer 45 

 Ambachtsman, handelaar, eigenaar van een kmo, … 80 

 Vrij beroep of "gelijkgesteld" (arts, advocaat, architect, kinesist, consulent, …) 100 

Bediende (openbare of privésector)   

 Lid van de directie, hoger kaderlid 90 

 Lid van het middenkader dat geen deel uitmaakt van de directie  75 

 Ander type bediende: hoofdzakelijk kantoorwerk (secretaresse, assistent, boekhouder, …) 65 

 Ander type bediende: geen kantoorwerk (verpleegkundige, politieagent, …) 60 

 Docent of "gelijkgesteld" (onderwijzer, professor, …)  60 

Arbeider   

 Geschoolde arbeider 50 

 Ongeschoolde arbeider 25 

Andere   

 Ander type beroep 50 

Om de socio-professionele categorie van de respondent te bepalen, worden de 3 scores 

vermenigvuldigd: 

Bijvoorbeeld: een respondent die algemeen secundair onderwijs heeft genoten 

(=50ptn) en die werkt (=1ptn) als secretaresse (=65ptn) heeft 50x1x65 = 3.250 

 Groep 1 5.400  tot 10.000 punten 12,5% 

 Groep 2 4.143,75 tot 5.250 punten 12,5% 

 Groep 3 2.812,5 tot 4.080 punten 12,5% 

 Groep 4 2.250 tot 2.800 punten 12,5% 

 Groep 5 1.500 tot 2.193,75 punten 12,5% 

 Groep 6 800 tot 1.470 punten 12,5% 

 Groep 7 350 tot 750 punten 12,5% 

 Groep 8 60 tot 300 punten 12,5% 


