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Wat is het relatieve belang van 
boscertificatieschema’s in het aankoopgedrag van 

consumenten van houtproducten?

Hoofdvraag



Welke factoren beïnvloeden het keuzeproces om 
duurzame houtproducten te kopen?

Deelvraag A
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Prefereren consumenten gecertificeerde 
houtproducten over niet gecertificeerde producten?

Deelvraag B



Methode  Discrete choice experiment



Methode ontwerp 
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Resultaten



110 representatieve respondenten
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Relatief belang

Mcfadden R2: 0.33 



Hoe groot mag het prijsverschil zijn tussen 
gecertificeerde en niet gecertificeerde producten?

Deelvraag C



(Galarraga Gallastegui, 2002)

Hoogte van de meerprijs

€350  €375

25-85% 1-25%



(Charter et al., 2000)

Classificatie van consumenten volgens US Roper Starch Worldwide
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(Forsyth et al. 1999)

Hoogte van de meerprijs
Een hogere meerprijs leidt tot een lagere vraag 



(Ozanne & Vlosky,1997)
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High involvement producten vs. Low involvement producten



Als mensen in de winkel een houtcertificaat zien, 
koppelen ze dit aan duurzaamheid en zijn ze sneller 
geneigd het product te verkiezen over alternatieven. 

Afhankelijk van het product, is meer vragen voor 
gecertificeerde producten is mogelijk. 
Prijsverschillen mogen niet te groot worden. 

Indien mogelijk, kan het voordelig zijn om 
(domestische) land van herkomst informatie te 
vermelden.

Conclusies
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