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DUURZAAMHEIDSCLAIMS STAAN VOLOP IN DE BELANGSTELLING
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Definities duurzaamheidsclaims leidraad ACM:

Duurzaamheidsclaims is een overkoepelende term voor “milieuclaims” en 

“ethische claims”

Milieuclaims: Claims die de indruk wekken dat een product of activiteit van een bedrijf 

geen of minder negatieve gevolgen heeft voor het milieu of minder schadelijk is voor het 

klimaat, of juist bepaalde milieuvoordelen heeft. (..)

Ethische claims: Claims die de indruk wekken dat de fabricatie van een product of de 

activiteit van een bedrijf zijn gedaan volgens bepaalde ethische standaarden, 

bijvoorbeeld ten aanzien van algemene arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en/of 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MAAR WAT ZIJN DUURZAAMHEIDSCLAIMS EIGENLIJK?



1. Regelgeving duurzaamheidsclaims

Europese Commissie: Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Autoriteit Consument en Markt: Leidraad duurzaamheidsclaims

Stichting Reclame Code: Milieu Reclame Code

2. Recente voorbeelden uit de praktijk

3. Conclusies 
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INHOUD



1. REGELGEVING 
DUURZAAMHEIDSCLAIMS



REGELGEVING DUURZAAMHEIDSCLAIMS

Europese Commissie
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Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

• In werking getreden op 11 mei 2005

• Als algemene Richtlijn over misleidende reclame van 

toepassing op duurzaamheidsclaims



REGELGEVING DUURZAAMHEIDSCLAIMS

Europese Commissie
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30 maart 2022: 'Proposal for a Directive on empowering

consumers for the green transition'

• Toevoeging twee nieuwe handelspraktijken aan de lijst 

van handelingen die als misleidend worden aangemerkt

1. Milieuclaim over toekomstige milieuprestaties 

zonder verifieerbare monitoring; en

2. Reclame over voordelen die als gangbare praktijk 

worden beschouwd

• Toevoeging van nieuw punt aan de lijst van informatie 

die als essentieel wordt beschouwd

- Bij vergelijking via een 

duurzaamheidsinformatiemiddel is informatie over de 

vergelijkingsmethode essentieel (bv. een 

vergelijkingssite) 

• Tien aanvullende praktijken die verband houden met de 

vroegtijdige veroudering van producten en 

greenwashing op de zwarte lijst



REGELGEVING DUURZAAMHEIDSCLAIMS

Autoriteit Consument & Markt
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Leidraad duurzaamheidsclaims

"Met deze ’Leidraad duurzaamheidsclaims’ legt de ACM aan 

bedrijven uit hoe zij de consumentenregels over oneerlijke 

handelspraktijken toepast op duurzaamheidsclaims. Met 

vuistregels, uitleg en praktische voorbeelden geeft de ACM 

handvatten aan bedrijven voor het formuleren en evalueren van 

duurzaamheidsclaims. De voorbeelden dienen als illustraties 

van duurzaamheidsclaims die mogelijk misleidend zijn."  

• Ingevoerd op 28 januari 2021

• Bestaat uit vijf vuistregels voor bedrijven

• ACM verstaat onder duurzaamheidsclaims zowel 

ethische- als milieuclaims



REGELGEVING DUURZAAMHEIDSCLAIMS

Stichting Reclame Code
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Milieu Reclame Code (MRC)

"Deze Milieu Reclame Code is van toepassing op alle 

milieuclaims, dat wil zeggen op alle reclame-uitingen waarin 

im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten 

verbonden aan de productie, distributie, consumptie of 

afvalverwerking van goederen of diensten."  

• Ingevoerd op 1 januari 1991 en laatst gewijzigd op 1 

oktober 2000

• Onderdeel van de Bijzondere Reclamecodes van SRC

• Bestaat uit twaalf artikelen waaraan de Reclame Code 

Commissie klachten over duurzaamheid toetst (naast 

de algemene Nederlandse Reclamecode)

• Herziening MRC in de maak vanwege strengere 

wetgeving en actievere rol ACM



2. RECENTE VOORBEELDEN UIT DE 
PRAKTIJK
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DE GROENE STOKER

RCC 23 februari 2022, dossiernummer: 2022/00053

Claim: de naam "Groene Stoker" en de suggestie dat het stoken van 

hout “milieuvriendelijk” en “CO-2 neutraal” is

RCC:

• De naam "De Groene Stoker" wordt toegestaan, omdat voldoende 

duidelijk wordt gemaakt dat hiermee wordt verwezen naar het doel 

van adverteerder om een bijdrage te leveren aan het publieke 

debat als belangenbehartiger van het stoken met hout op een 

verantwoorde manier

• De uitingen waarmee wordt gesuggereerd dat stoken met hout 

“milieuvriendelijk” en “CO-2 neutraal” is worden niet toegestaan 

omdat dit feitelijke en absolute milieuclaims zijn waardoor 

consumenten ten onrechte kunnen denken dat hout stoken geen 

schade aan het milieu toebrengt

• Strijd met artikel 2 en 3 MRC
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ARLA BIOLOGISCHE ZUIVEL

CVB 6 juli 2022, dossiernummer: 2021/00472 

Claim: "Klimaatneutraal" op de verpakking , website en commercials

RCC: 

• De gemiddelde consument zal deze claim zo opvatten dat er zonder 

twijfel vanuit kan worden gegaan dat bij de productie van Arla

biologisch zuivel per saldo geen enkel schadelijk effect op het 

klimaat optreedt

• Arla heeft weliswaar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij 

investeert in projecten die in enige mate leiden tot compensatie van 

broeikasgassen, maar niet kan worden aangenomen dat de uitstoot 

volledig wordt teniet gedaan 

• Dat Arla voldoet aan de VCS-standaard is niet voldoende

CVB: 

• Voor de consument is niet duidelijk dat "klimaatneutraal" een 

verwijzing is naar het CNG keurmerk (waarvan "klimaatneutraal 

product" deel uitmaakt). 

• Er is daarom sprake van een omissie van essentiële informatie. Het 

oordeel van de RCC wordt onder wijziging van gronden bekrachtigd

• Strijd met artikel 2 MRC
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KLM CO2ZERO

RCC 8 april 2022, dossiernummer: 2021/00553

Claims:  Button met de tekst “Compensatie van de CO2-

uitstoot. Neutraliseer uw impact op het milieu met de 

CO2ZERO-service" en banner met de kop “Be a hero, fly

CO2ZERO”

RCC:

• De gemiddelde consument zal ervan uitgaan dat bij 

deelname aan het CO2ZERO-programma of bij het 

boeken van een KLM Holidays pakketreis sprake is 

van volledige neutralisatie van de (persoonlijke) CO2-

uitstoot van de vlucht, in die zin dat schadelijke 

effecten op het klimaat volledig worden tenietgedaan

• Voldoende aannemelijk dat bij de projecten waaraan 

KLM deelneemt, sprake is van enige mate van 

compensatie van CO2. Dat het programma van KLM 

voldoet aan erkende standaarden, betekent echter niet 

dat buiten twijfel staat dat volledig en blijvend wordt 

gecompenseerd

• Strijd met artikel 2 en 3 MRC



SHELL CO2-NEUTRAAL RIJDEN

RCC 26 augustus 2021, dossiernummer: 2021/00190
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Claim: "Maak het verschil. Rij CO2-neutraal" en "Doe 

mee, activeer compensatie AAN"

Shell biedt klanten CO2-neutraal rijden aan door bij het 

tanken één eurocent extra per liter aan 

compensatiekosten te vragen, waarmee carbon credits

worden gekocht in compensatieprogramma's

RCC:

• Claim heeft een te absoluut karakter

• De gemiddelde consument zal ervan uitgaan dat met de 

cent die hij extra betaalt de milieuschade van de 

kilometers die met de brandstof wordt gereden volledig 

teniet wordt gedaan ('wordt geneutraliseerd'). De claim 

laat geen andere uitleg toe

• Strijd met artikel 2 en 3 MRC



SHELL CO2-COMPENSATIE

CVB 20 oktober 2022, dossiernummer: 2022/00100   
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Aangepaste Claim: “Maak het verschil. Compenseer 

CO2-uitstoot."

CVB bevestigt uitspraak RCC:

• De consument begrijpt de claim niet (langer?) als 

teniet doen van milieuschade, maar als volledige (1-

op-1) compensatie

• Shell heeft niet of onvoldoende aangetoond dat de 

bosprojecten waarin Shell investeert daadwerkelijk in 

staat zijn de in carbon credits omgerekende opname 

van CO2 te realiseren op een wijze die meebrengt dat 

de CO2-uitstoot van de fossiele brandstof van Shell 

volledig wordt gecompenseerd,

• De standaarden, normen en stelsels waaraan Shell 

voldoet, zijn geen onweerlegbaar bewijs en leiden ook 

niet tot een andere bewijslastverdeling

• Strijd met artikel 2 en 3 MRC



SHELL GROENE WATERSTOF

RCC 10 februari 2022, dossiernummer: 2021/00596 
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Claim: "Wij maken miljoenen kilometers schoner. Met groene 

waterstof voor bussen, trucks en auto's"

RCC:

• Waterstof kan op verschillende manieren verkregen worden, 

waarbij ook de impact op het milieu kan variëren. In dit geval 

betreft het waterstof dat een restproduct is uit het chloor-alkali-

elektrolyse proces. Bij dat proces wordt gebruik gemaakt van 

energie die ‘groen’ is volgens een certificaat

• Dat is niet hetgeen de gemiddelde consument bij de aanduiding 

“groene waterstof” zal verwachten. Om die reden is in zo’n geval 

bij het gebruik van de term “groene waterstof” een nadere 

toelichting of verduidelijkende context vereist. Nu deze in de 

uiting ontbreken, is de uiting onduidelijk over de milieuaspecten 

van het aangeprezen product en over de bijdrage van een 

adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon 

leefmilieu in het algemeen

• Strijd met artikel 2 en 3 MRC



17

SHELL AANJAGER ENERGIETRANSITIE 

RCC 14 februari 2021, dossiernummer: 2021/00576/A

Claim: "We veranderen, in één van de grootste aanjagers van 

de energietransitie in Nederland"

RCC:

• Te rooskleurig beeld van de werkelijkheid nu Shell 

vooralsnog, naast transitieprojecten, haar investeringen in 

fossiele brandstof op peil houdt

• Dat Shell in de commercial niet stelt dat zij reeds een 

aanjager ís, maar dat zij daarin verandert, kan niet slagen. De 

zinsnede “We veranderen in..” suggereert dat de nieuwe 

situatie (hernieuwbare energie) in de plaats komt van de 

oude situatie (fossiele brandstoffen)

• Strijd met artikel 2 MRC
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STICHTING VARKENS IN NOOD

Rb. Den Haag 30 januari 2019, ECLI:NL: RBDHA:2019:616

Claim: "De Nederlandse varkensvleessector werkt duurzaam. 

Het produceren van varkensvlees legt immers druk op de 

natuurlijke grondstoffen, op het milieu. [..]." van de Stichting 

Vlees.nl 

Rechtbank Den Haag: 

• Hoewel in de tekst staat dat de Nederlandse varkenssector 

duurzaam werkt, is hiermee niet gezegd dat de productie van 

varkensvlees duurzaam ís. Dit blijkt ook uit de context van de 

claim

• Van de gemiddelde consument mag bovendien worden 

verwacht dat hij of zij de door Stichting Vlees.nl verstrekte 

informatie op waarde kan schatten, zich realiseert dat de 

website het imago van de vleesproducenten wil verbeteren, en 

indien nodig zelf verder zoekt naar informatie en deze 

informatie vervolgens met elkaar in verband brengt

• Geen oneerlijke of misleidende handelspraktijk



DEEL 3: CONCLUSIES
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Problemen

• Consument wordt voor dom en 

naïef gehouden (discrepantie 

tussen RCC en rechtbank?)

• Onvoorspelbare uitspraken en te 

hoge lat maken het 

onaantrekkelijk met 

milieuvoordeel te adverteren, dus 

ook om daarin te investeren

CONCLUSIES

Manieren om ze te voorkomen

• Bewijzen, bewijzen, bewijzen

• Vergelijk elke claim nauwlettend 

met de regelgeving (de RCC doet 

dat immers ook)

• Uitgaan van beleving consument

• Zorgvuldig bewaken van grens 

tussen creëren marktpositie als 

duurzaam product en creëren 

onterechte duurzame illusie

Veel voorkomende valkuilen

• Absolute claims

• Schetsen van te rooskleurig 

beeld/imago

• Onvoldoende specifiek

• Onzorgvuldig in woordkeuze

• Doelstellingen blijken grijs gebied

- Toegestaan om ambities uit te 

spreken

- Niet toegestaan zonder 

concrete strategie om ambities 

daadwerkelijk te vervullen



Selmer Bergsma

+31 20 577 1999
+31 6 2217 3831
Selmer.bergsma@debrauw.com
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VRAGEN?


