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Samenvatting 

 
De Consumentenbond onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de 

houdbaarheid van verschillende soorten levensmiddelen. Doel van het onderzoek is om 

consumenten meer inzicht te geven in dit onderwerp om daarmee voedselverspilling te 

verminderen. Uit onderzoek blijkt dat er gebrek aan kennis is over de interpretatie van de 

houdbaarheidsdatum. Een deel van de consumenten gooit een product direct weg bij het verstrijken 

van de houdbaarheidsdatum. Als dit niet meer zou gebeuren, zou veel voedselverspilling voorkomen 

kunnen worden. 

Hoe consumenten om moeten gaan met de houdbaarheidsdatum is sterk afhankelijk van het type 

product. In het geval van vleeswaren is voorzichtigheid geboden. Bij veel andere producten kan 

verspilling voorkomen worden door minder strikt met de houdbaarheidsdatum om te gaan. Ook 

werd onderzocht welke rol bedrijven spelen bij het verminderen van voedselverspilling. 

 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn: 

Lang houdbare producten 

 Producten die buiten de koelkast bewaard kunnen worden zijn producten die enorm lang na 

de tht-datum houdbaar zijn en die wat betreft voedselveiligheid zelden een probleem geven. 

 Over-de-datum-pils wordt flink lager gewaardeerd dan vers. Echter gemiddeld was een kwart 

van het over-de-datum-pils nog prima te drinken. 

 Sinaasappelsap kleurt bruin en boet in wat betreft smaak in de loop van de tijd. Toch vond 

bijna de helft van de proefpersonen het over-de-datum-sinaasappelsap nog acceptabel qua 

smaak.  

 Conservenblikken van 50 tot bijna 70 jaar oud blijken nog veilig maar niet allemaal even 

smakelijk.  

 

Vleeswaren 

 Als consument kun je niet vertrouwen op je zintuigen om te bepalen of geopende 

vleeswaren nog aan de veiligheidseisen voldoen. 

 De houdbaarheidsdatum geeft niet altijd zekerheid bij ongeopende verpakkingen, zoals blijkt 

bij achterham, die ruim voor het aflopen van de tht-datum niet meer in orde is. 

 

Yoghurt 

 Yoghurt is door de lage pH tot een maand na de tht-datum nog veilig te consumeren en vaak 

ook smakelijk. 

 

Brood 

 Brood is tot zes weken prima houdbaar in de vriezer. Zelfs na 43 weken ingevroren is de 

smaak van brood gemiddeld nog voldoende. 
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Bedrijven 

 Fabrikanten bevestigen dat het consumeren van sinaasappelsap en pils voorbij de tht-datum 

zonder risico is. 

 De tht-datum wordt bepaald op basis van gemiddelde bewaarcondities. Indien pils en 

sinaasappelsap koel bewaard wordt, is het tot na de tht-datum houdbaar. 

 Aldi en AH bevestigen dat er een grote kans is dat de yoghurt na het verstrijken van de tht-

datum nog prima in orde is. 

 Supermarkten verspillen naar schatting 1-2% van de omzet. Deze gegevens zijn niet 

openbaar omdat het om concurrentiegevoelige informatie zou gaan. 

 Binnen de supermarktbranche gaan stemmen op om de verspillingscijfers van alle 
supermarktketens in kaart te brengen.  

 

 

 

 

Publicaties op basis van dit onderzoek: 

 

 Artikel ‘ver over de datum en tóch eetbaar’ Consumentengids mei 2013 

  

 Artikel over de houdbaarheid en gevaren van vleeswaren Gezondgids juli/augustus 2013 

(gepland) 

  

 Video ‘Over datum producten eetbaar? - Hoe we testen’  

(www.consumentenbond.nl/voedselverspilling) 

       

http://www.consumentenbond.nl/voedselverspilling
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Inleiding 

 
Voedselverspilling is een groot probleem. Geschat wordt dat consumenten jaarlijks zo’n 2,6 miljard 

euro aan voedsel verspillen. In de rest van de keten wordt voor circa 2 miljard euro aan voedsel 

weggegooid. Op deze manier worden veel geld, energie en grondstoffen verspild. 

Een veelvoorkomende reden voor het weggooien van voedsel is dat een product lang bewaard is 

en/of de houdbaarheidsdatum is verstreken. Uit onderzoek blijkt ook dat er gebrek aan kennis is over 

de interpretatie van de houdbaarheidsdatum. Een deel van de consumenten, 20 tot 48%, gooit een 

product direct weg bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Als dit niet meer zou gebeuren, 

zou veel voedselverspilling voorkomen kunnen worden. Voor veel consumenten is ook het 

onderscheid tussen tgt (te gebruiken tot)- en tht (ten minste houdbaar tot)-data op producten 

onduidelijk. Onbekend is dat producten met een tht-datum vaak tot heel lang na het verstrijken 

daarvan nog prima te consumeren zijn. 

 

In dit onderzoek is proefondervindelijk vastgesteld hoe lang voedsel houdbaar is en hoe je de 

houdbaarheidsdata (tht en tgt) moet interpreteren. Met het onderzoek willen we de consument 

prikkelen om zijn zintuigen te gebruiken. Vanzelfsprekend alleen als dit geen veiligheidsrisico’s 

oplevert. Er zijn vier productgroepen onderzocht:  

 lang houdbare producten  

 vleeswaren 

 zuivel 

 brood. 

 

Behalve op de consument hebben we ons ook gericht op bedrijven. We hebben nagevraagd waarom 

bepaalde houdbaarheidstermijnen gehanteerd worden. Daarnaast hebben we de grootste 

Nederlandse supermarkten onder de loep genomen. Welke maatregelen nemen zij om verspilling te 

beperken?  
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1 Lang houdbare producten 

 

We hebben getest hoe het gesteld is met de smaak en veiligheid van lang houdbare producten na 

verstrijken van de tht-datum. We vergeleken de aanblik, geur en smaak van pils en sinaasappelsap 

waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was, met dezelfde producten die nog niet over de 

datum waren. 

Consumenten werden opgeroepen blikken met een verlopen houdbaarheidsdatum aan ons 

beschikbaar te stellen voor een test. Met een expert werden deze blikken aan een kritische blik 

onderworpen. 

 

Resultaten in het kort: 

 Over-de-datum-pils wordt flink lager gewaardeerd dan vers pils. Echter, gemiddeld was een 

kwart van het over-de-datum-pils nog prima te drinken. 

 Sinaasappelsap kleurt bruin en boet in wat betreft smaak in de loop van de tijd. Toch vond 

bijna de helft van de proefpersonen het over-de-datum-sinaasappelsap nog acceptabel.  

 De verwachting, hoe verder over de datum hoe slechter de smaak, lijkt niet op te gaan voor 

pils en sinaasappelsap. 

 Conservenblikken van 50 tot bijna 70 jaar oud blijken nog veilig maar niet allemaal even 

smakelijk.  

 

1.1 Smaaktest pils 

Bier wordt veel weggegooid, 44% van de consumenten gooit bier weg omdat de tht overschreden is. 

Slechts 25% gooit het weg omdat het niet meer lekker smaakt/ruikt (1). Wat betreft 

voedselveiligheid geeft bier dan eigenlijk nooit een probleem, het is namelijk gepasteuriseerd. Maar 

hoe staat het met de smaak van vijf maanden tot zeven jaar oud bier? 

1.1.1 Methode 

Selectie: Onder medewerkers van de Consumentenbond deden we een oproep naar pils over de 

datum. Dit bleek een prima selectie van zowel A-merken (Heineken, Grolsch) als een huismerk (AH 

pilsener) als een budget merk (Oetinger - Lidl) pils en nog een malt bier. Het pils was van 5 maanden 

tot ruim 7 jaar voorbij de tht. 

 

Smaaktest: De smaaktest werd gehouden onder personeel van de Consumentenbond. Als testopzet 

is er gekozen voor een zogenaamde driehoekstest waarbij de proefpersoon per ronde 3 samples pils 

krijgen, waarbij 1 sample met over-de-datum-pils en 2 samples met houdbaar pils werd vergeleken. 

De proefpersonen proefden blind. 

De proefpersonen werd via een formulier gevraagd om aan te geven welke van de drie pils afweek en 

op welke manier. Vervolgens werd gevraagd om elk pils afzonderlijk te beoordelen op een 

zespuntsschaal van 5=goed/vers tot 0 bedorven/zeer slecht (zie figuur 1). Het voordeel van deze 

schaal is dat de proefpersoon een keuze moeten maken tussen matig maar nog drinkbaar (3) en 

matig maar niet meer drinkbaar (2). 
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Figuur 1. Schaal voor het waarderen van de kwaliteit van de geteste producten. 

 

1.1.2 Resultaten 

De meeste proefpersonen proefden verschil tussen pils waarvan de tht-datum verstreken was en pils 

die nog houdbaar was. Gemiddeld is het verschil in smaakoordeel tussen oud en vers pils 2 punten, 

met gemiddeld een 3,7 (tussen matig en voldoende) voor vers en een 1,5 (tussen slecht en matig) 

voor het oude pils. Een flinke achteruitgang in smaak. Echter, de waargenomen smaakverschillen 

waren in zeker niet in alle gevallen en/of voor alle proefpersonen van dien aard dat het pils 

ondrinkbaar was geworden. Gemiddeld was volgens het smaakpanel (n=10) een kwart van het over-

de-datum-pils nog prima (score ≥ 3) te consumeren. Bekende smaakafwijkingen zijn: roestige onder 

invloed van licht, ook wel het balkon syndroom genoemd. Vlokkerige neerslag en een oude-krant-

smaak (2). Behalve de vlokkerige neerslag werden deze smaakafwijkingen gerapporteerd tijdens de 

smaaktest. 

 

De smaak van pils is niet zoals verwacht omgekeerd evenredig met de periode dat het pils over de 

datum is. Zo ontliepen de waarderingen van versheid tussen een pils van 5 maanden over de datum 

en een pils van ruim zeven jaar over de datum elkaar niet eens zo veel (tabel 1). De wijze van 

bewaren heeft hier waarschijnlijk een groot aandeel in. Van bier is het namelijk bekend dat het slecht 

tegen licht, hoge temperaturen of temperatuurschommelingen kan (2). Dit wordt ook bevestigd door 

Albert Heijn (Pilsener). Tevens is het verpakkingsmateriaal een factor. Glas laat licht door en pils in 

blik is gevoeliger voor temperatuurschommelingen. Zo maakt Albert Heijn onderscheid tussen de 

houdbaarheid van blik of glas. AH pilsener in fles is zes maanden houdbaar, AH pilsener in blik negen 

maanden. Daarnaast verschilt het wellicht ook per merk hoe snel na de tht er kwaliteitsachteruitgang 

plaatsvindt. 

 

Merk Verpakking 

Maanden 

over de 

datum 

Verschil over-de-

datum-variant 

met ‘vers’ 

Smaakscore 

over-de- 

datum-variant 

Smaakscore 

‘verse’ variant 

        (min-max)     (min-max) 

Grolsch-beugel fles ±5  -1.6 2.5 (1.0-4.0) 4.1 (2.0-5.0) 

Oettinger-Lidl fles ±29 -2.7 1.1 (0.0-3.0) 3.8 (2.0-5.0) 

Amstel-malt fles ±37 -1.8 0.9 (0.0-3.0) 2.7 (1.0-4.0) 

Heineken fles ±38 -2.5 1.3 (0.0-4.0) 3.8 (2.0-5.0) 

Albert Heijn-Pilsener blik ±89 -2 1.9 (0.0-4.0) 3.9 (3.0-4.0) 

Tabel 1. Uitkomst smaaktest bier (n=10), smaakscore op basis van een zespuntsschaal (zie figuur 1). 
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1.2 Smaaktest sinaasappelsap 

Vruchtensap wordt veel verspilt. 38% van de consumenten gooit vruchtensap weg omdat de tht 

overschreden is. 26% gooit het weg omdat het niet meer lekker smaakt of ruikt en nog eens 23% 

omdat het niet meer vers is (1). In deze test is de smaak onderzocht van sinaasappelsap van 2 tot 16 

maanden over de tht. 

1.2.1 Methode 

Selectie: Onder medewerkers van de Consumentenbond deden we een oproep naar sinaasappelsap 

over de datum. Dit bleek vooral het A-merk Appelsientje te zijn (light, normaal en extra vruchtvlees) 

van 8 tot 16 maanden over de datum. Daarnaast ontvingen we een pak Vitafit van de Lidl. 

 

Smaaktest: Vergelijkbaar met de hierboven beschreven smaaktest pils voerden we een 

droehoekstest uit.  De proefpersonen beoordeelde het sinaasappels op basis van rapportcijfers. 

 1.2.2 Resultaten 

Net als pils is sinaasappelsap gepasteuriseerd. Hierdoor kan er, in een gesloten verpakking, geen 

microbiologisch bederf optreden. Wel neemt de hoeveelheid vitamines af in de loop van de tijd, zoals 

vitamine C en foliumzuur. Ook kleurt het sap in de loop van de tijd bruin. Dit is het gevolg van 

oxidatie. De proefpersonen konden het kleurverschil duidelijk waarnemen tussen de verse en de 

over-de-datum-sinaasappelsap. In de praktijk heeft de consument geen vergelijkingsmateriaal en valt 

deze kleurafwijking mogelijk minder op. Daarnaast blijkt de smaak van sinaasappelsap in de loop van 

de tijd achteruit te gaan. De proefpersonen gaven gemiddeld een score van 2 punten lager, met een 

gemiddelde van een 6,5 voor vers en een 4,4 voor het over-de-datum-sap. Veelgehoorde 

smaakafwijkingen zijn bitter, minder zoet en muffig. Echter, gemiddeld vond bijna de helft van de 

proefpersonen het over-de-datum-sinaasappelsap nog het rapportcijfer van een 5 of hoger waard. 

Opvallend is, net zoals bij pils, dat de periode van het verstrijken van de tht niet altijd in lijn is met 

een achteruitgang in smaak. Zo ging de smaak van het Lidl sinaasappelsap van 2 maanden voorbij de 

tht volgens het smaakpanel gemiddeld even ver achteruit als een sinaasappelsap van Apelsientje 

(extra vruchtvlees) van 16 maanden na de tht (tabel 2). Ook kwam het sinaasappelsap met extra 

vruchtvlees van 14 maanden na de tht verrassend goed uit de test. Of een merkverschil hieraan ten 

grondslag ligt is op basis van deze test niet te zeggen. Verder heeft de bewaarwijze 

hoogstwaarschijnlijk ook invloed gehad op de uitkomst van de test. De optimale omstandigheden zijn 

net als bij pils koel en donker. De steekproef is te beperkt om hier een uitspraak over te doen. 
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Merk-soort 

Maanden over 

de datum 

Verschil over-

de-datum-

variant met 

‘vers’ 

Smaakscore 

over-de-

datum-variant 

Smaakscore 

‘verse’ 

variant 

   (min-max) (min-max) 

Lidl-Vitafit ±2 -3.2 3.9 (2.0-7.4) 7.1 (5.0-9.0) 

Appelsientje-light ±8 -1.3 4.5 (2.0-7.4) 5.8 (3.0-8.0) 

Appelsientje-normaal ±13 -1.7 4.7 (1.0-8.0) 6.4 (5.0-8.0) 

Appelsientje-extra vruchtvlees ±14 -1.4 5.1 (3.0-7.4) 6.5 (4.0-8.0) 

Appelsientje-normaal ±16 -2.9 3.9 (1.0-7.4) 6.8 (2.0-8.0) 

Tabel 2. Uitkomst smaaktest sinaasappelsap (n=15), smaakscore op basis van rapportcijfers. 

1.3 Experttest oude conservenblikken 

De oproep onder leden naar conservenblikken die ruim over de datum zijn leverde meer dan 100 

reacties op. Het was voor veel mensen duidelijk een aanleiding om de voorraadkast eens op te 

ruimen. Er kwam een groot verschil aan het licht in wat mensen verstaan onder ruim over de datum. 

Sommigen meldden zich met een blik van twee jaar over de datum, huiverend bij het idee dit voedsel 

te moeten eten. Een ander stuurde een anekdote over een pot champignons uit 1979, die ver na de 

datum met smaak gegeten is. Opvallende producten kwamen er voorbij; noodrantsoenen, zelf 

geweckte groente en fruit en een blik schildpadden- en kangoeroesoep. Uit dit overweldigende 

aanbod selecteerden wij de oudste blikken voor onze test. Getest is hoe het na al die jaren met de 

kwaliteit en smaak is gesteld.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. De geteste oude conservenblikken. 

 

1.3.1 Methode 

Selectie: Onder leden deden we een oproep naar producten in blik of glas die ver over de datum zijn. 

Deze oproep werd geplaatst in de Consumentengids van februari 2013. Via het hiervoor 

aangemaakte e-mail adres voedselverspilling@consumentenbond.nl kwamen meer dan 100 

inzendingen binnen. De oudste drie inzendingen zijn uitgekozen en de inzenders hiervan beloond 

met een boek. Het betrof een militair noodrantsoen uit 1963 bestaande onder andere uit kapucijners 

met spek, witte bonen in tomatensaus, aardbeienjam, lunchworst, volvette korstloze kaas. Twee 

blikken koffie: Perla Robusta uit 1945 en Niemeijer Club Coffee uit 1960. Twee blikken noodbiscuits 

mailto:voedselverspilling@consumentenbond.nl
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van 1 kg van Victoria uit 1961 en De Gruyter uit 1962. Op de blikken noodbiscuits staat de tekst ‘In 

overleg met en volgens receptuur van het Ministerie van Landbouw en Visserij’. 

 

Experttest: IJsbrand Velzeboer heeft al deze blikken aan een kritische blik onderworpen. Velzeboer is 

eigenaar van het advies-en trainingsbureau in de voedingsmiddelentechniologie Scienta Nova. In het 

boek ‘bedorven eten lekker? Zeker weten!’ bundelde Velzeboer al zijn columns over de 

houdbaarheid van voedsel.  De vraag is of al de oude conservenblikken nog veilig eetbaar zijn. Om dit 

vast te kunnen stellen werd eerst bekeken of de blikken niet bol 

staan (bombage) en/of beschadigd zijn. Verder werd er gebruik 

gemaakt van een lakmoesproef om de pH te meten en van een 

gasmeter om de hoeveelheid O2 en CO2 vast te stellen (figuur 3). Alle 

blikken zijn ook geproefd om een oordeel te kunnen geven over de 

smaak na al die jaren. 

 

 

 

 

 

1.3.2 Resultaten  

De blikken zijn, op één na, op het eerste gezicht in orde. Het blik met witte bonen met spek in 

tomatensaus stond bol. Een pH-meting geeft een indicatie van wat er aan de hand kan zijn. De pH 

van dit soort eiwitrijke conserven ligt normaliter om en nabij de 5,8. Het wordt gevaarlijk als de pH 

stijgt. Dit kan namelijk wijzen op botulisme als gevolg van de aanwezigheid van de thermoresistente 

sporevormer Clostridium botulinum. Botulisme is de aanwezigheid van het zeer toxische zenuwgif 

botuline. Echter, de pH van de witte bonen was rond de 6. Dit sluit botulisme uit. De gasvorming 

bleek na inspectie te komen doordat de beschermende tinlaag van de binnenkant van het blik was 

aangetast door de zure inhoud. Hierdoor heeft er een chemische reactie plaatsgevonden met het 

onderliggende ijzer. Hierbij ontstaat het onschuldige waterstofgas. De inhoud van dit blik is nog veilig 

voor consumptie. 

De pH van het blik kapucijners met spek was 5,5. Door het sterilisatieproces en het lang bewaren van 

conserven vindt hydrolisatie van eiwitten en vetten plaats, met een lichte pH-daling als gevolg. Als er 

een verzuring optreedt door een of andere sporevormende melkzuurbacterie dan daalt de pH tot 

een waarde van 4,0. Bij de door ons onderzochte conserven is dit niet waargenomen.  

Daarnaast maten we het gasmengsel in de gesloten verpakking. Zo blijken de koffie hoog in CO2, wat 

een conserverende werking heeft.  

 

De blikken zijn dus allemaal veilig te consumeren, maar hoe zit het met de smaak? Die laat in het 

algemeen te wensen over. Dit komt niet alleen door de leeftijd. Zo stond volgens Velzeboer de 

kwaliteit van het militaire noodrantsoen tijdens de productie niet op de eerste plaats. De maaltijden 

 Figuur 3. Het uitvoeren van een gassamenstelling en pH meting 
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moesten vooral voedzaam en veilig zijn. Om die reden zijn de blikken waarschijnlijk ook gesteriliseerd 

bij een flink hoge temperatuur (125 tot 130˚C), wat de smaak niet ten goede komt. 

De noodbiscuitjes bleken goed bewaard gebleven. De enige vorm van bederf was rans (de afbraak 

van vet). Dit was vooral duidelijk te merken aan een soort chemische geur. De smaak was nog 

acceptabel. Ook de koffie viel niet tegen, al bleek een deel van de smaak vervlogen. 

1.4 Conclusie 

Op basis van de uitkomsten van de smaaktest pils en sinaasappelsap is te concluderen dat het vaak 

onterecht is dat deze producten puur op basis van het overschrijden van de tht-datum de prullenbak 

in verdwijnen. De angst om ziek te worden, die waarschijnlijk bij consumenten leeft, is in elk geval 

onterecht. De conservenblikken tot 60 jaar oud bevestigen dit. Het devies is om producten over de 

datum met een tht-datum en die te bewaren zijn buiten de koelkast, zoals pils, sinaasappelsap en 

conservenblikken, eerst te ruiken en te proeven en op basis van deze waarnemingen te beslissen of 

het nog te consumeren is. Koel en donker bewaren verlengt de houdbaarheid. 
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2 Vleeswaren 

We voerden een houdbaarheidstest uit met verschillende soorten vleeswaren. Vleeswaren zijn 

uitermate gevoelig voor bederf. Door het potentiële gevaar van pathogene bacteriën is het bij 

vleeswaren aan te raden de tht/ tgt-datum strikt na te leven. Echter, na openen van de verpakking is 

het onduidelijk hoelang het product dan nog houdbaar is. Aan de hand van een smaaktest is 

vastgesteld wanneer consumenten ‘hun neus ophalen’ voor vleeswaren die een steeds langere tijd 

geopend zijn bewaard. Deze uitkomsten vergelijken we met een microbiologische analyse, zoals 

kiemgetal en aanwezigheid van pathogene bacteriën. 

 

Resultaten in het kort: 

 Als consument kun je niet vertrouwen op je zintuigen om te bepalen of geopende 

vleeswaren nog aan de veiligheidseisen voldoen. 

 De houdbaarheidsdatum geeft niet altijd zekerheid bij ongeopende verpakkingen, zoals blijkt 

bij achterham, die soms ruim voor het aflopen van de tht-datum niet meer in orde is. 

 

2.1 Methode 

Selectie: Vijf soorten vleeswaren zijn onderzocht; filet americain (Hoogvliet en AH), rosbief (Plus en 

AH), achterham (AH en Euroshopper), kipfilet (AH) en salami (AH). Deze selectie is gemaakt op basis 

van de houdbaarheidstermijn na openen (3) en het feit dat het veel gegeten vleeswaren zijn. Volgens 

het Voedingscentrum zijn deze vleeswaren respectievelijk 0, 2, 4, 4 en 7 dagen na openen houdbaar 

(voor het verstrijken van de houdbaarheidstermijn ). Van elk vleeswaar zijn twee soorten 

bemonsterd, zover mogelijk een verse (in het filiaal gesneden) en een houdbare (verpakt onder 

beschermende atmosfeer) variant. 

 

Labtest: De vleeswaren zijn in een microbiologisch laboratorium onderzocht op de volgende 

parameters: 

 aëroob kiemgetal  

 enterobacteriacea 

 gisten en schimmels 

 melkzuurbacteriën 

 Pseudomonas 

 Escherichia coli 

 Listeria monocytogenes.  

Salami is hier als enige een uitzondering op, omdat melkzuurbacteriën de starterscultuur vormen van 

dit product. Daarom is voor salami in plaats van aëroob kiemgetal niet- melkzuurbacteriën bepaald 

en zijn melkzuurbacteriën en Pseudomonas niet bepaald. De meetperiode van de vleeswaren is 

vastgesteld op twee keer de houdbaarheidsperiode die het Voedingscentrum hanteert. Het laatste 

meetmoment was altijd de dag waarop de tht-datum afliep. 

De monsters zijn in triplo onderzocht en bewaard bij 7 ± 0,3 ˚C. De afkeurgrenzen voor vleeswaren 

zijn bepaald aan de hand van algemene bederfcriteria van de Nederlandse Voedsel en Waren 

Autoriteit (NVWA) (8). Deze grenzen zijn: aëroob kiemgetal ≥10.000.000 kve/g, enterobacteriacea 
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≥100.000 kve/g, E. coli ≥10.000 kve/g, Gisten en schimmels ≥10.000.000 kve/g en niet-

melkzuurbacterien ≥10.000.000 kve/g. 

Daarnaast is er op dezelfde monsters een organoleptisch (smaak) onderzoek uitgevoerd. Drie 

medewerkers van het laboratorium hebben de vleeswaren sensorisch beoordeeld op basis van een 

zespuntsschaal schaal (figuur 1). Afwijkingen zoals zuur, vochtuittreding , muf, en uitgedroogd 

konden worden aangekruist indien van toepassing. Daarnaast was er de mogelijkheid tot het geven 

van een toelichting. 

  
Figuur 4. Smaaktest yoghurt en vleeswaren. 

 

Vleessoort Houdbaarheidsdatum Test week 1 week 2 

                 
Filet americain houdbaar tht 

Smaak       
           Microbiologisch       
           

  
 

      
           

Rosbief vers tgt 
Smaak       

           Microbiologisch       
           

  
 

              
       

Kipfilet houdbaar tht 
Smaak                 

      Microbiologisch                 
      

  
 

        
          

Achterham vers tgt 
Smaak           

         Microbiologisch           
         

  
 

                
      

Achterham houdbaar tht 
Smaak                 

      Microbiologisch                   
     

  
 

        
          

Salami vers tgt 
Smaak           

         Microbiologisch           
         

  
 

              
       

Salami houdbaar tht 
Smaak                             

Microbiologisch                             

Tabel 3. Houdbaarheid vleeswaar na openen en tot de tht/tgt-datum.  

smaak versus microbieel. 

 

  

 
einde meting 

  in orde 

  op het randje 

  onvoldoende 
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2.2 Resultaten 

Tabel 3 geeft een overzicht van de houdbaarheid van de door ons geteste vleeswaren op basis van 

microbiologische metingen en smaak. Het algemene beeld is dat geen van de vleeswaren afgekeurd 

is op basis van het smaakoordeel. Dit terwijl vanuit microbiologisch oogpunt in sommige gevallen de 

vleeswaren niet meer in orde zijn voor consumptie. Hieruit blijkt dat bij vleeswaren de consument 

niet kan vertrouwen op zijn zintuigen. 

 

Opvallend is dat sommige vleeswaren sneller dan verwacht vanuit microbiologisch oogpunt niet 

meer in orde waren. Zo is kipfilet volgens het Voedingscentrum (3) na openen vier dagen houdbaar, 

terwijl de door ons geteste variant op dag drie een kiemgetal van 34.000.000 kve/g heeft (waarvan 

het grootste deel melkzuurbacteriën). Dit voorbij de afkeurgrens van de NVWA (8) van 10.000.000 

kve/g 

Met de achterham is het nog slechter gesteld. Zowel de verse als de lang houdbare variant is binnen 

de termijn van het Voedingscentrum niet meer in orde. De houdbare variant had op de dag van 

openen zelfs al een kiemgetal van 66.000.000 kve/g. 

Hier tegenover staat weer dat filet americain, rosbief en salami geopend langer houdbaar bleken dan 

het Voedingscentrum voorschrijft. Filet americain staat bekend om zijn bederfelijkheid. Echter, de 

door ons geselecteerde varianten zijn door de beschermende atmosfeer ongeopend langer dan vijf 

dagen houdbaar en voeren een tht-datum. Uit onze test blijkt dat na drie dagen open in de koelkast 

en bij het aflopen van de tht dit vleeswaar nog geen enkel teken van bederf vertoont.  

Rosbief is vaak vers gesneden en kort houdbaar. Op de derde dag was de rosbief dan ook op het 

randje wat betreft totaal kiemgetal. De proefpersonen vonden het op dag drie nog vers smaken. 

Salami bevat door het productieproces (fermentatie) van nature juist veel melkzuurbacteriën. Het 

verzuren van het product zorgt in dit geval voor een conserverende werking. Daarnaast is salami ook 

nog eens erg zout. Dit verklaart dat het minimaal twee weken goed blijft in onze test. 

2.3 Conclusie 

Vleeswaar is een riskant product. Als consument kun je niet vertrouwen op je zintuigen om te 

bepalen of het product nog aan de kwaliteitseisen voldoet. Ook de houdbaarheidsdatum geeft niet 

altijd zekerheid, zoals blijkt bij achterham, die ruim voor het aflopen van de tht-datum en op het 

moment van openen al niet meer in orde is. Het advies is dan ook om met vleeswaren voorzichtig te 

zijn en geen risico te nemen. Bewaar het goed koel (4 ˚C) en houd er rekening mee dat er na openen 

niet meer op de tht-datum te vertrouwen is. Om verspilling te voorkomen kan vleeswaar op de dag 

van aankoop worden ingevroren. Daarnaast kan vleeswaar na openen verwerkt worden in de warme 

maaltijd. Door verhitting is het risico op voedselvergiftiging klein. 
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3 Zuivel 

Een veelgenoemde reden om zuivel weg te gooien is dat de houdbaarheidsdatum (tht) is verstreken 

(Consumentenbond, 2011). Met name yoghurt is door zijn gefermenteerde karakter wellicht beter 

houdbaar dan men zou verwachten, ook na de aangegeven houdbaarheidstermijn. Hoe lang is 

yoghurt na verstrijken van de houdbaarheidsdatum nog te consumeren? Dit is getest in 60 pakken 

yoghurt. Maakt het uit of een pak open of dicht is? Is bedorven yoghurt gevaarlijk en hoe herken je 

het? 

Resultaten in het kort: 

 Yoghurt is door de lage pH tot een maand na de tht-datum nog veilig te consumeren en vaak 

ook smakelijk. 

 Yoghurt blijft langer smakelijk als je het voor gebruik even schudt zodat het waterig toplaagje 

zich weer mengt. 

3.1 Methode 

Selectie: Twee merken yoghurt zijn onderzocht; Milsani (Aldi) en Albert Heijn-huismerk. Van elk merk 

zijn er 30 pakken bemonsterd met per merk dezelfde tht-datum. 

 

Labtest: De yoghurt is in een microbiologisch laboratorium onderzocht op de volgende parameters; 

gisten en schimmels, niet-melkzuurbacteriën. In een chemisch laboratorium is de zuurgraad (pH) 

gepaald. 

De meetperiode van de yoghurt is vastgesteld op vier weken. Dit is op basis van een vergelijkbaar 

onderzoek van de Zwitserse Consumentenbond. Hieruit bleek dat yoghurt ongeopend na een maand 

nog geen tekenen van bederf vertoond op basis van een smaaktest. In ons geval zijn naast dichte 

pakken ook open pakken yoghurt onderzocht. De start van de test was op de dag dat de 

houdbaarheidsdatum verliep. Vervolgens is elke week de yoghurt gemeten, tot vier weken na de tht-

datum. De afkeurgrenzen voor yoghurt zijn bepaald aan de hand van algemene bederfcriteria van de 

NVWA (8). Deze grenzen zijn: gisten en schimmels ≥10.000.000 kve/g en niet-melkzuurbacteriën 

≥10.000.000 kve/g. 

Parallel aan de microbiologische en chemische metingen zijn de pakken yoghurt organoleptisch 

(smaaktest) beoordeeld analoog aan de sensorische beoordeling van de vleeswaren.

  
Figuur 5. Smaaktest yoghurt. 
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3.2 Resultaten 

Yoghurt is erg zuur (gemiddelde pH van 3,7) waardoor weinig tot niks het product kan bederven. 

Eigenlijk hebben alleen schimmels de mogelijkheid te groeien in een geopend pak. Het is dus zaak om 

een pak yoghurt hierop te inspecteren door goed aan de binnenkant van het pak te kijken. De tht-

datum van dit verse product blijkt veel te strikt. Tot een maand na de tht is ongeopende yoghurt nog 

veilig en smakelijk te consumeren (tabel 4). De geopende pakken yoghurt beginnen na twee weken 

smaakafwijkingen te ontwikkelen die duidelijk waarneembaar zijn voor de proefpersonen. De 

proevers rapporteerden wat dunner, zurig, een beetje korrelige en een bittere nasmaak. Echter, deze 

afwijkingen zijn niet zodanig dat de yoghurt als bedorven wordt bestempeld. 

Uit test kwam toevalligerwijs ook naar voren dat het heel belangrijk is om wat oudere yoghurt voor 

consumptie goed te schudden. Er ontstaat namelijk in de loop van de tijd een waterig laagje op de 

yoghurt. Eenmalig werd vergeten te schudden, wat resulteerde in een smaakoordeel 0 (bedorven). 

 

 
Test week 1 week 2 week 3 week 4 

   
                                      

        
yoghurt dicht 

Smaak                                                         

Microbiologisch                                                         

 
 

                                                        

yoghurt open 
Smaak                                                         

Microbiologisch                                                         

Tabel 4. houdbaarheid yoghurt zowel open als dichte verpakkingen, smaak versus 

microbieel. 

 

 

3.3 Conclusie 

Yoghurt is door de lage pH tot een maand na de tht-datum nog veilig en vaak ook smakelijk. Het is 

wel noodzakelijk om de verpakking, na controle op schimmel, goed te schudden zodat het waterige 

toplaagje, wat na enige tijd ontstaat, weer mengt. 

 

  

 
 einde meting 

  in orde 

  op het randje 

  onvoldoende 
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4 Brood  

Twintig procent van de broden belandt in de prullenbak. Zo worden er jaarlijks 330 miljoen broden 

weggegooid (4). Het invriezen van brood is de perfecte manier om verspilling van brood tegen te 

gaan. Echter, ingevroren brood verliest in de ogen van veel consumenten bij invriezen het ‘verse 

imago’. Hoe vers smaakt brood dat een tijd ingevroren is geweest? Is het verschil met ‘vers’ brood 

meteen te proeven? Maakt het uit hoe lang het brood ingevroren is geweest? Kan ingevroren brood 

ook bederven?  

 

Resultaten in het kort: 

 Brood is tot 6 weken prima houdbaar in de vriezer. Zelfs na 43 weken ingevroren is de smaak 

van brood gemiddeld nog voldoende. 

 

4.1 Methode 

Selectie: Bij deze test is dankbaar gebruik gemaakt van referentiemonsters in verband met een 

onderzoek naar brood voor publicatie in de Consumentengids. Hierdoor was het mogelijk om brood 

van 43 weken oud mee te nemen in de smaaktest. Van de 25 broden, die als referentiemonster 

bewaard gebleven zijn, zijn er 3 gekozen. Hierbij is rekening gehouden met verkrijgbaarheid. Er is 

gekozen voor de Zaanse snijder van de Albert Heijn, Batavenbrood van de Aldi en Boeren waldkorn 

van de Jumbo. Het brood is zo ingekocht dat er tijdens de smaaktest brood van 6 weken en 2 weken 

ingevroren geproefd kon worden. Daarnaast is er brood getest van 1 dag oud en vers brood. 

 

Smaaktest: De ingevroren broden zijn op de ochtend van de smaaktest ontdooid. De smaaktest werd 

gehouden onder personeel van de Consumentenbond. Tijdens de test zijn de vijf varianten per 

broodsoort tegerlijkertijd aangeboden. De opdracht aan de proefpersonen was om de broden op 

volgorde te leggen van vers naar oud. Daarnaast moesten de proefpersonen per brood aangeven of 

ze ingevroren geweest zijn. Vervolgens werd gevraagd om elk brood afzonderlijk te scoren op een 

zespuntsschaal van 5=goed/vers tot 0=bedorven/zeer slecht (zie figuur 1).   

 

4.2 Resultaten 

Onze smaaktest maakt korte metten met de aanname dat ingevroren brood zijn ‘verse imago’ 

verliest. Vers brood en brood dat twee weken ingevroren is geweest is in bijna 50% van de gevallen 

niet te onderscheiden. Een brood dat zes weken ingevroren is geweest scoort met een gemiddelde 

van een 3,7 (zespuntsschaal) net iets lager dan vers met een 4,1, maar nog steeds voldoende (figuur 

6) Zelfs brood dat 43 weken ingevroren is geweest bleek voor bijna 40% van de proefpersonen nog 

geen reden om het brood niet meer op te eten. Gemiddeld krijgt brood na 43 weken in de vriezer 1 

punt lagere smaakscore dan het verse brood. 

Wat tijdens de test duidelijk waar te nemen was is dat brood in de vriezer uitdroogt. Hoe langer 

brood ingevroren is geweest, hoe meer ijs er in de broodzak ontstaat. Het is raadzaam dit ijs voor het 

ontdooien uit de zak te schudden om vochtplekken in het ontdooide brood te voorkomen. Dat is bij 

deze smaaktest dan ook gedaan. 
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 Figuur 6. Uitkomst smaaktest brood (n=13), smaakoordeel op basis van een zespuntsschaal (zie figuur 1) 

 

4.3 Conclusie 

Brood is tot 6 weken prima houdbaar in de vriezer. Zelfs na 43 weken ingevroren is de smaak van 

brood gemiddeld nog voldoende. Het ijs dat in de loop van de periode in de vriezer ontstaat kan het 

best worden verwijderd uit de broodzak vóór het ontdooien. 
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5 Bedrijven 

Behalve op de consument richten we ons ook op bedrijven. Er is nagevraagd waarom en hoe de 

houdbaarheidstermijnen van de onderzochte producten zijn bepaald. Daarnaast is geprobeerd 

inzicht te krijgen in de hoeveelheid voedselverspilling in de retail. Omdat supermarkten zelf (nog) 

geen openheid geven in deze cijfers is er met behulp van een expert geprobeerd deze vraag te 

beantwoorden. 

 

Resultaten in het kort: 

 Fabrikanten bevestigen dat het consumeren van sinaasappelsap en pils voorbij de tht-datum 

zonder risico is. 

 De tht-datum wordt bepaald op basis van gemiddelde bewaarcondities. Indien pils en 

sinaasappelsap koel bewaard wordt, is het tot na de tht-datum houdbaar. 

 Aldi en AH bevestigen dat er een grote kans is dat de yoghurt na het verstrijken van de tht-

datum nog prima in orde is. 

 Supermarkten verspillen naar schatting 1-2% van de omzet. Deze gegevens zijn niet 

openbaar omdat het om concurrentiegevoelige informatie zou gaan. 

 Binnen de supermarktbranche gaan stemmen op om de verspillingscijfers van alle 
supermarktketens in kaart te brengen.  

 

5.1 Methode 

Om meer inzicht te krijgen in hoe deze datum vastgesteld wordt is er een aantal vragen gesteld aan 

producenten van de in dit onderzoek geteste producten: 

 Hoe lang is het product houdbaar en hoe wordt de tht-datum bepaald? 

 Van welke bewaarcondities wordt uitgegaan bij het bepalen van de tht-datum. 

 Op welke manier kan de kwaliteit van dit product achteruitgaan na het verstrijken van de tht-
datum? 

 Kan het kwaad als een consument dit product consumeert als de tht-datum ruim verstreken 
is? 

 Waarom staat op de verpakking alleen een bewaaradvies voor na opening? Maakt het niet 
uit hoe een product wordt bewaard voor opening? 

 
Daarnaast is geprobeerd inzicht te krijgen in de hoeveelheid voedselverspilling in de retail. Omdat 

supermarkten zelf (nog) geen openheid geven in deze cijfers is er met behulp van een interview met 

Toine Timmermans, expert op het gebied van voedselverspilling en werkzaam bij de Wageningen UR, 

Food & Biobased Research.   

 

5.2 Het vaststellen van de tht-datum door de fabrikant 

Uit de smaaktesten pils, sinaasappelsap en yoghurt blijkt dat deze producten vaak nog prima te 

consumeren zijn na de tht-datum. Om meer inzicht te krijgen in hoe deze datum vastgesteld wordt er 

een aantal vragen gesteld aan fabrikanten van deze producten . 
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Wat betreft sinaasappelsap laten Appelsientje en Lidl weten dat de datum wordt bepaald op basis 

van de hoge kwaliteitseisen die ze aan het product stellen. Deze kwaliteit is niet alleen smaak, maar 

ook het gehalte aan vitamine C, wat binnen de wettelijk vastgestelde norm moet vallen bij het einde 

aflopen van de tht-datum. De tht-datum wordt bepaald bij een temperatuur van 18˚C. Het is heel 

aannemelijk dat koeler bewaren de houdbaarheid verlengt. Appelsientje bevestigt dit ook. Het sap 

zal ongeopend nooit een risico voor de voedselveiligheid zijn. 

 

Wij stelden Albert Heijn vragen over de houdbaarheid van AH pilsener. Dit pils krijgt een kortere 

houdbaarheid mee in fles (6 maanden) dan in blik (9 maanden). Het pils wordt bij verschillende 

temperaturen getest op de houdbaarheid. Verder is het pils zowel chemisch als microbiologisch 

onderzocht. Bij het bepalen van de houdbaarheidsdatum wordt uitgegaan van bewaren bij 

kamertemperatuur. Bij koelere bewaarcondities zal de houdbaarheid dus langer zijn. AH geeft aan 

dat op termijn niet alleen de smaak en geur zal veranderen, maar mogelijk ook het uitvlokken van 

eiwitdeeltjes kan plaatsvinden. Dit heeft echter alleen invloed op het uiterlijk van het bier, niet op de 

smaak. AH garandeert dat het verlopen van de houdbaarheidstermijn absoluut geen risico’s voor de 

gezondheid met zich meebrengt. 

 

We hebben Albert Heijn ook gevraagd te reageren op onze bevindingen wat betreft de veel langere 

houdbaarheid van yoghurt. Ze geven aan dat ‘dit product zowel microbiologisch als organoleptisch 

onderzocht wordt. Bij organoleptisch onderzoek wordt o.a. de geur, kleur, smaak beoordeeld maar 

bijvoorbeeld ook de viscositeit, consistentie, waterafscheiding en de verpakking. Omdat er een 

minimaal kwaliteitsniveau moet worden behaald voor elk individueel aspect is het volgens AH goed 

mogelijk dat een product na de tht nog prima te consumeren is maar niet meer het gestelde 

kwaliteitsniveau haalt.’ 

Ook de Aldi geeft reactie op de lange houdbaarheid van yoghurt: ‘Na het verstrijken van de tht-

datum bestaat er kans op serumvorming en kan de yoghurt doorzuren wat resulteert in een bittere 

smaak. Daarnaast is het mogelijk dat incidentele schimmels in de yoghurt uitgroeien aangezien het 

geen gesteriliseerde yoghurt betreft.’ 

‘Inderdaad is er een grote kans, dat de yoghurt na het verstrijken van de tht-datum nog prima in orde 

is. Tevens is het ook in ons belang een zo lang mogelijke tht- datum te hebben om derving in onze 

filialen tegen te gaan. Echter, de fabrikant is en blijft productverantwoordelijk, ook als het pak 

geopend bij een consument in de koelkast staat. In theorie zou een onhygiënische behandeling van de 

yoghurt door een consument binnen de t.h.t. dan onder productverantwoordelijkheid kunnen vallen. 

Bijvoorbeeld als de yoghurt in contact is geweest met speeksel zullen de in het speeksel aanwezige 

enzymen ervoor zorgen dat de yoghurt schift. Bij de huidige t.h.t. datum kan de fabrikant de kwaliteit 

binnen marges garanderen. Indien de t.h.t. datum verlengd zou worden wordt het risico voor de 

fabrikant groter. Deze zal daar dan ook niet eenvoudig mee instemmen.’ 

5.2.1 Conclusie 

Fabrikanten bevestigen dat het consumeren van sinaasappelsap, pils voorbij de tht-datum volledig 

zonder risico is. De tht-datum wordt bepaald op basis van gemiddelde bewaarcondities. Indien pils 

en sinaasappelsap koel bewaard worden, is de houdbaarheid langer dan de tht-datum voorschrijft. 

De houdbaarheidsdatum van yoghurt blijkt erg strikt, doordat elk individueel aspect van de yoghurt 

aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen. In de praktijk proeft een gemiddelde consument deze 

afwijkingen nauwelijks.  
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5.3 Hoeveelheid voedselverspilling in de retail 

De retail spreekt in het algemeen niet over verspilling maar over derving. Derving kent 2 soorten, 

fysieke derving (het weggooien van producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken) en 

prijsderving (afgeprijsde producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken).  

De mate van derving bij de detailhandel (supermarkten) blijft bij de grove schatting van 1% van de 

omzet op basis van een aantal interviews (6). Dit is op basis van het verschil van verwachte en 

werkelijke omzet, waarbij dan geen onderscheid meer is tussen het afprijzen van producten en het 

daadwerkelijk weggooien ervan. 

 
Wat is er bekend over de hoeveelheid voedselverspilling bij supermarkten in het algemeen en per 

supermarkten?  

Toine Timmermans: ‘Tegenwoordig hebben de meeste supermarkten, zowel op filiaalniveau als op 

het hoofdkantoor, een redelijk goed inzicht in hun voedselverspillingscijfers. Er is wel verschil tussen 

supermarkten hoe vaak en op welke wijze de gegevens worden verzameld en geregistreerd. Dit wil 

overigens niet zeggen dat deze informatie publiekelijk beschikbaar is, veelal met als argument dat het 

“concurrentiegevoelige informatie” is. Albert Heijn is vooralsnog de enige supermarktketen, die via 

het Corporate Responsibility Report (CSR) van Ahold, de verspillingscijfers jaarlijks publiceert (sinds 

2011). De branche voert nu zelf – via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) – een actie uit 

om te bekijken op welke wijze cijfers wel beschikbaar gemaakt kunnen gaan worden door de 

supermarkten.’ 

 

Hebben supermarkten überhaupt inzicht in deze cijfers of hebben ze alleen inzicht in voedselderving, 

waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden tussen fysiek derving en prijsderving? 

Toine Timmermans: ‘De supermarkten hebben zowel zicht op hun derving (afprijzing) via de Point of 

Sale data, als de fysieke derving (via afvalmanagement). Zeker producten met een barcode worden 

gescand voordat deze in de afvalcontainer gaan. Een onzekere factor is nog de categorie “diefstal”, 

die soms nog in de verspillingscijfers is opgenomen. Het is dus veelal nog geen 100% sluitende 

registratie, iedere supermarkt is zich inmiddels wel bewust van het hebben van deze gegevens. 

Is het mogelijk om supermarkten met elkaar te vergelijken op basis van de hoeveelheid 

voedselverspilling? Zo niet, wat is er voor nodig om dit in de toekomst wel te kunnen? 

Supermarktorganisaties zelf kunnen prima vergelijken tussen de verschillende filialen. Wij hebben zelf 

ook inzicht in dergelijke cijfers, zij het op basis van geheimhouding. Tussen filialen bestaan vaak flinke 

verschillen, en op basis hiervan kunnen verbetermaatregelen worden ingezet. Vergelijken tussen 

supermarktketens is lastiger, (a) omdat er geen openbare informatie van bestaat, en (b) omdat de 

positionering en operatie van supermarkten verschillend is, en daardoor vergelijking op basis van 

cijfers alleen niet altijd zinvol is. Een supermarkt die goed scoort op dit gebied, heeft typisch ca. 1% 

verspilling (of minder) van hun totale omzet (in verkoopwaarde). De breedte van het assortiment 

(aantal artikelen, beleid t.a.v. volle schappen, %nieuwe producten), aandeel versproducten 

(sommigen zitten inmiddels boven 50%), acties (reclame, assortiment feestdagen), wijze van 

afprijzingsbeleid (1 dag voor THT, versgarantie, e.d.) en de locatie (aantal bezoekers/omloopsnelheid) 

zijn bijv factoren die bepalen hoe laag de verspilling minimaal kan zijn. Je kunt stellen dat verspilling 

normaal gesproken tussen 1 en 2% ligt, met uitschieters naar boven voor supermarkten met bijv. veel 

vers in hun segment. Voor een hard discounter is het sneller mogelijk om rond die 1% te zitten, dan 

een full service supermarkt. 
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Hoe actief zijn supermarkten bezig met het terugdringen van voedselverspilling? 

Toine Timmermans: In deze tijd zijn alle supermarkten op enige wijze bezig zijn met terugdringen van 

voedselverspilling. Een aantal hebben hierop ook een strategie en beleid gevormd. Behalve binnen 

hun eigen processen, kijken ze ook in toenemende mate hoe ze bij kunnen dragen aan vermindering 

van verspilling in de keten en bij de consument. De consument is inmiddels verreweg de grootste 

verspiller in de keten. Voorbeeld van een actie om een bijdrage aan vermindering van verspilling bij 

consument te leveren is de food battle. Hierbij staat de supermarkt centraal om verspilling bij de 

consument aan te pakken. In najaar 2012 hebben 4 supermarktketens actief meegedaan in de eerste 

food battle in Gelderland. Daarnaast hebben een aantal supermarkten op Europees niveau een 

convenant getekend (retail agreement on waste), waarin ze toezeggen acties uit te zetten om het 

bewustzijn bij consumenten te vergroten.’ 

 

Op welke manier(en) is er nog winst te behalen bij supermarkten wat betreft het terugdringen van 

voedselverspilling? 

Toine Timmermans: ‘Er is niet 1 manier, er zijn diverse manieren om nog meer winst te behalen. In 

bestelbeheer, beter inschatten van de verwachte vraag van de klant, zijn nog zeker stappen te zetten. 

Ook in productverbetering, bijvoorbeeld producten met langere houdbaarheid (met behoud van 

smaak), portiegroottes die beter aansluiten, of verbetering van inkoopbeleid (betere kwaliteit 

producten). Ook in de logistiek en beheersing van de kwaliteit valt nog een slag te maken, 

bijvoorbeeld via de introductie van nieuwe technologie om de kwaliteit van de producten te kunnen 

voorspellen en te monitoren (bijv. RFID chips met ingebouwde sensoren). De grootste kans ligt bij het 

ondersteunen van de verspilling bij consumenten, die ca. 48 kg. p.p. per jaar bedraagt. Denk hierbij 

aan betere communicatie over THT, apps die klanten ondersteunen om beter te plannen en bereiden, 

etc. Uiteindelijk is een cruciale randvoorwaarde om te zorgen dat consumenten minder gaan 

verspillen het (her)versterken van de kennis en interesse in waar het product vandaan komt en hoe op 

een goede manier met voedsel om te gaan. Een product dat als waardevol wordt gezien, zal men 

minder snel verspillen.’ 

5.3.1 Conclusie 

Ook supermarkten maken zich schuldig aan voedselverspilling. Naar schatting wordt 1 tot 2% van de 

omzet weggegooid. De exacte cijfers zijn helaas niet bekend. Toch weten supermarkten 

tegenwoordig hoeveel er in de afvalbak verdwijnt. Het probleem is dat ze niet happig zijn op het 

openbaar maken van deze gegevens. Het zou namelijk om concurrentiegevoelige informatie gaan. 

Alleen Albert Heijn maakt deze cijfers openbaar sinds 2011. Binnen Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel gaan stemmen op om de cijfers van alle supermarktketens in kaart te 

brengen.  
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