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Betreft: Jumbo verspreidt foute informatie over vlees. Verzoek tot openbare rectificatie.  
 
 
Geachte mevrouw Trügg, 
 
Stichting Agri Facts (STAF) controleert uitingen van organisaties en bedrijven op feiten of het gebrek 
daaraan. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van agrarische feiten geven daarop aan en 
verzoekt deze de foute informatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische 
procedure starten.  
STAF werd geattendeerd op een bericht op Facebook van Jumbo Simonis Maarheeze waarin het 
volgende wordt vermeld: ‘Wist je dat: Eén dag in de week geen vlees eten hetzelfde effect heeft, als 
je je auto 1250 kilometer minder gebruikt, op het milieu. Na een grondige check van de NRC – kan 
worden vastgesteld dat je met één dag geen rundvlees eten evenveel water bespaart als met een 
maand lang niet douchen. Een kleine moeite dus, met een groot effect! Wij hebben verschillende 
soorten lekkere vleesvervangers in ons assortiment. Dus je eet geen vlees, maar proeft wel vlees.’   
 
Vergelijking impact vlees met autokilometers 
U stelt op de eerste plaats dat één dag in de week geen vlees eten hetzelfde effect heeft als 1.250 
kilometer rijden in de auto. Jumbo Supermarkten geeft hiermee een volledig verkeerde voorstelling 
van zaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse autoriteit op het gebied 
van klimaatcijfers, bedraagt de CO2-uitstoot per voertuigkilometer 174 gram (personenvervoer, 
2017).1  Zoals u in de toelichting van het CBS kunt lezen (zie voetnoot 1), betreft dit alleen de 
verbranding van de motorbrandstoffen. Uw 1.250 gereden kilometers zijn dan goed voor 217,5 kilo 
CO2. Let op: de raffinage en het transport van de brandstoffen wordt niet meegeteld. Evenmin wordt 
de fabricage van de auto meegeteld. 
 
Volgens Jumbo Supermarkten heeft de productie van 110 gram vlees (de vleesconsumptie op één 
dag) hetzelfde effect als 1.250 kilometers (dus 217,5 kilo CO2). Voor zover STAF heeft kunnen 
nagaan, gaat Jumbo Supermarkten hier af op cijfers van de zogenaamde Levenscyclus Analyse, 
waarin  alles wordt meegeteld (zie voetnoot voor een bron)2. U beperkt zich wat het vlees betreft 
niet tot de directe uitstoot door het vee, maar hier telt u alles mee: de productie en verwerking van 

                                                           
1
 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/energie-

milieu/milieuaspecten-van-verkeer-en-vervoer/categorie-milieuaspecten/kooldioxide 
2
 https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/het-klimaatprobleem-voor-dummies-hoe-zit-het-met-vlees 
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het veevoer, de verwerking van de mest, de verwerking en het transport van de dierlijke producten. 
STAF wil Jumbo Supermarkten erop wijzen dat een volstrekt scheef beeld wordt gecreëerd als t.a.v. 
het verkeer alleen de CO2-uitstoot van de verbranding van de brandstoffen wordt geteld. En als het 
om de CO2-uitstoot van vlees gaat, alle aanpalende bedrijvigheid óók wordt meegeteld.  
 
Vergelijking impact vlees met douchen 
U stelt op de tweede plaats dat uw consumenten met één dag in de week geen rundvlees eten 
evenveel water besparen als met een maand lang niet douchen, dit na een grondige check van de 
NRC. Zowel het NRC als de Stichting Agri Facts komen tot een heel andere conclusie: vrijwel al het 
water dat nodig is voor de productie van rundvlees betreft regenwater dat op de landerijen valt en 
waar het gras van groeit dat door koeien wordt gegeten. Op regenwater kunnen uw consumenten 
helemaal niet besparen. Volgens het betreffende NRC-artikel gaat het bij de vleesproductie ‘voor 
slechts een paar procent om drinkwater’. Stichting Agri Facts onderschrijft het NRC-artikel.   
 
Met een maand lang niet douchen wordt volgens het NRC artikel zo’n 1500 – 1600 liter drinkwater 
uitgespaard. Met één dag geen rundvlees eten (NRC rekent met 100 gram vlees) is die besparing 46 
liter.  En geen ruim 1500 liter zoals Jumbo Supermarkten suggereert. 
Waterbedrijf Vitens en de provincie Zuid-Holland maakten eerder dezelfde fout. Beide organisaties 
hebben hun fout op verzoek van STAF openlijk gerectificeerd. De documenten kunt u vinden op 
www.stichtingagrifacts.nl.  
   
Stichting Agri Facts constateert dat Jumbo Supermarkten een volstrekt verkeerde voorstelling van 
zaken geeft naar consumenten over de impact van vlees op het milieu. Jumbo Supermarkten tracht 
met volledig mank gaande vergelijkingen vlees in een zo negatief mogelijk daglicht te zetten, om zijn 
vegetarische producten aan te prijzen. Wij willen Jumbo Supermarkten erop wijzen dat consumenten 
uw organisatie als autoriteit beschouwen op het gebied van voeding, zij mogen correcte informatie 
van uw organisatie verwachten. Wanneer er foutieve informatie is verstrekt die schadelijk is voor een 
partij, in dit geval de veehouderij, behoort die royaal gerectificeerd te worden. 
  
Stichting Agri Facts verzoekt Jumbo Supermarkten deze fout binnen twee weken in het openbaar te 
rectificeren zodat consumenten hier kennis van kunnen nemen. Dit kan door een rectificatie te 
plaatsen op uw website / in een medium. 
Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Agri Facts, 
 
John Spithoven, voorzitter 
Wim Kromwijk, secretaris 
Jaap Haanstra, vice voorzitter 
Leonie Bosch-Chapel, penningmeester 
Geesje Rotgers, projectcoördinatie 


