
Bijlage: Resultaten consumentenonderzoek 
 
1. Hergebruik van onderdelen  
Hergebruik is voor veel mensen van belang. Consumenten gedragen zich prijs- en 
milieubewust en stellen de kwaliteit van gebruikte onderdelen eigenlijk niet meer ter 
discussie. Bijna 90 procent van de respondenten onderschrijft de stelling dat gebruikte 
onderdelen net zo goed zijn als nieuwe. Vrijwel iedereen vindt dat autobedrijven en 
schadeherstellers aan consumenten voortaan de keuze moeten geven of ze nieuwe of 
gebruikte onderdelen moeten gebruiken bij een reparatie. 
 

 
 
2. Recyclebare materialen in nieuwe auto’s 
Uit het online onderzoek komt naar voren dat duurzaamheid en recycling van belang zijn bij 
de aanschaf van een nieuwe auto. Zo vindt 80 procent van de respondenten het belangrijk 
dat hun nieuwe auto deels van gerecyclede grondstoffen is gemaakt.  
 
 

Hergebruik van onderdelen

HOE STAAT U TEGENOVER HERGEBRUIK VAN AUTO-ONDERDELEN?

Gebruikte auto-onderdelen met garantie  
zijn net zo goed als nieuwe.

Ik wil dat mijn autobedrijf mij de keuze biedt 
tussen nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.
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3. Autobezit 
Car sharing, ofwel het delen van auto’s, mag rekenen op de sympathie van de helft van de 
respondenten, maar als het erop aankomt wil 88 procent een of meer auto’s in bezit 
hebben. Vrijwel iedereen (95 procent) vindt het essentieel dat hij of zij kan beschikken over 
een auto wanneer dat nodig is.  
  

  
 

Recyclebare materialen in nieuwe auto’s

WELK BELANG HECHT U AAN GERECYCLEDE MATERIALEN?

Auto’s moeten 
voor 2030 volledig recyclebaar zijn.

Het is belangrijk dat mijn nieuwe auto  
deels van gerecyclede grondstoffen is gemaakt.

Mijn nieuwe auto  
heeft elektrische aandrijving.
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Autobezit

HOEVEEL WAARDE HECHT U AAN HET BEZIT VAN ÉÉN OF MEERDERE AUTO’S?

Delen van één auto met meerdere mensen  
is een goed idee.

Het bezit van een eigen auto 
is voor mij belangrijk.

Ik vind het belangrijk dat ik kan beschikken  
over een auto wanneer ik hem nodig heb.
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