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For the sake of discussion ….!
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Duurzaam: grafisch woordweb
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Duurzaam: Van Dale 
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Duurzaamheidsclaims

Juridische basis: misleiding

• Art 6:193c lid 1 onder b e.v. BW

• Art 8.2 onder b juncto art 7 NRC

• Art 2 Milieu Reclamecode (MRC)

• Bewijslast bij adverteerder

• Consumentinterpretatie van begrip 

‘duurzaam’
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Eneco: duurzaam heeft geen vastomlijnde betekenis

CvB 17 maart 2015, dossier 2014/00812 

(Eneco) 

• Het begrip ‘duurzaam’ heeft 

géén vastomlijnde betekenis. 

• De invulling van dit begrip moet 

van geval tot geval worden beoordeeld 

en kan per uiting variëren. 

• Bij de uitleg moet worden gelet op:

• de wijze waarop dit begrip in de 

uiting wordt gebruikt en toegelicht, 

• de interpretatie die de gemiddelde 

consument vermoedelijk daaraan zal 

geven gelet op de context van de 

totale uiting. 
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Aldi verantwoord en voordelig 

RCC 19 december 2017, dossier 2017/00765 

(Aldi verantwoord en voordelig)

• Klacht: dierlijke producten zijn nooit 

verantwoord.

• RCC:

• Algemene claim moet door adverteerder 

concreet worden gemaakt (hoe en in 

welke mate): verantwoord ziet alleen op 

dierenwelzijn (en slechts één ster)

• In de uiting zélf

• Enkele verwijzing naar keurmerk is (bij 

abri) onvoldoende

 RCC wijst de klacht toe
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Discussiepunten

• Paraplubegrip

• Invulling consumentinterpretatie van 

‘duurzaamheidsbegrip’: 

variabel in tijd en in doelgroep

• Hoe specifiek moet je zijn als 

adverteerder?
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‘Duurzaam’ is een paraplubegrip

RCC: 

• ‘Duurzaam’ is een paraplubegrip, 

wordt in huidige maatschappelijke verkeer en 

spraakgebruik niet uitsluitend gebruikt 

in relatie tot het milieu. 

• Het begrip ‘duurzaam’ heeft geen vastomlijnde 

betekenis en moet van geval tot geval worden 

beoordeeld en kan per uiting variëren (Eneco). 

CvB: bevestigt uitspraak RCC

• Geen aanleiding om aan te nemen dat gemiddelde 

consument ‘duurzamer’ inmiddels per definitie als 

(vorm van) een milieuclaim opvat. 

Vooralsnog: duurzaam óók voor dierenwelzijn.

CvB 6 febr 2019, 2018/00826 (Metro Duurzame Super-

tocht)  

IDEM: CvB 2018/00802 (Jumbo Beter Leven Keurmerk) 
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Tot dusver: een van de 3 P’s: People, Planet of Profit 
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Eat plants, not palm please!

CvB 17 december 2019, dossier 2019/00648-

CVB (The Flower Farm/EPOA)

• Boodschap TFF: Palmolie is fout, omdat 

daarvoor hele oerwouden ontbost worden. 

• RCC en CvB: deze boodschap is misleidend. 

• TFF gaat eraan voorbij dat alle margarines 

op de Nederlandse markt duurzame palmolie 

(RSPO-gecertificeerd) bevatten. 

• Voor deze margarines worden geen oerwoud 

gekapt. 

• CvB: TFF maakt de consument afkerig van 

andere margarines met palmolie. 

• NGO’s: geen commercieel belang: RPSO is 

de oplossing
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Shea = een duurzaam alternatief?

• TFF moet verpakking aanpassen en 

reclamecampagnes staken. 

• Wél mag zij sheaboter een duurzaam

alternatief blijven noemen. 

• Shea = duurzaam?

• RCC: ja!

• Want: “(..) uit de tekst en context van de 

uitingen volgt voldoende duidelijk dat TFF haar 

product duurzaam noemt, omdat daarvoor 

geen regenwoud behoeft te worden gekapt. 

(…)” 

• Voor de productie van shea vindt geen 

ontbossing plaats…

• … dus duurzaam (?) 
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Wetenschappelijk onderzoek: wat denkt consument? 

Halo-Effect:

• Consumenten geeft oordeel over geheel, 

terwijl het maar gebaseerd is op één aspect 

(positief of negatief)

Smith, Read and Lópex-Rodriguez (2010)

Chernev & Blair, 2015 (gezondheidsclaims)

Spill-over Effect: 

• als bedrijf één aspect duurzaam noemt, 

denkt de consument dat ook alle beide 

andere aspecten duurzaam zijn;
• Nichhols, Sltolze en Kirchoff (2019)

• En andersom: als in media een merk op 

één element tav duurzaamheid in de fout 

zit: consument denkt: gaat over alle drie P’s.
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Maatschappelijke stromingen

• Consumentinterpretatie is niet statisch, 

maar in beweging

• CvB geeft dat zelf al aan; ‘vooralsnog’

• Invloed NGO’s: 

Tony Chocelonely promoot alle drie de P’s

• Purpose-merken

• Anti-acties, bijv Coca Cola recycling
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De consumenteninterpretatie 

• Abstracte toets, gerelateerd aan de Gut-

Springenheide consument

• Misleiding?

• Afhankelijk van feiten en

omstandigheden (sociaal/cultureel/ 

economisch) en doelgroep

• Fluïde!
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Toekomst

• Toekomst

• Steeds strengere toets

• Duurzaam op slechts één aspect 

(slechts 1 P)? Zeer expliciet in uiting 

zelf vermelden, met toelichting (RCC 

Aldi)

• En anders: snel risico dat 

consumentinterpretatie maakt dat 

duurzaam = alle 3 P’s
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Duurzaam: 3 P’s of Duurzaam = milieu

• Twee routes

• Duurzaam: alleen voor 3x P

• Duurzaam: alleen voor milieu, 

dierenwelzijn kan nooit duurzaam zijn
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Foie Royale: puur diervriendelijk? 

RCC 12 maart 2020, dossier 2020/00012 (Foie Royale)

• Klacht: “Puur diervriendelijk” op verpakking ganzenlever 

is misleidend

• Verweerder: geen dwangvoeding. 

Door Dierenbescherming als diervriendelijk aangemerkt.

• RCC wijst klacht af:

 Begrip “diervriendelijk” geen eenduidige betekenis. 

 Gemiddelde consument denkt bij ganzenlever aan 

dwangvoeding

 Voldoende aannemelijk dat géén sprake is van 

dwangvoeding

• Te softe beslissing RCC? 

Puur diervriendelijk is absolute claim ….? 
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Vaker oordelen o.b.v. Milieu Reclamecode

• Uitspraken RCC over duurzaam:

• Vrijwel steeds obv OHP-regels

• Soms obv Milieu Reclamecode

• Bij MRC: nog strengere eisen: absolute 

claim moet bewezen kunnen worden 

in relatie tot hele traject.

• Dit zou ook - analoog - toegepast kunnen 

worden tav: duurzaam moet zien op alle 

drie de P’s.
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Consumenteninterpretatie = 3 P’s 

• Misleiding → consumenteninterpretatie is 

leidend. 

• Één P is niet meer houdbaar.

• De consumenteninterpretatie brengt mee 

dat duurzaamheidsclaims moeten voldoen 

aan alle drie de P’s. 
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1 P of 3 P’s?

• Tot nu toe concludeerden de RCC en het 

CvB steeds dat één P voldoende was. 

• VN en verschillende NGO’s: het mag pas 

duurzaam genoemd worden als het 

voldoet aan alle drie de P’s. 

• Dus: planet én people én profit
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Duurzaam = planet én people én profit

én én
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