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De transitie naar een duurzamere samenleving is één van de grootste uitdagingen waar de samenleving nu mee
kampt. De consument wil aan die transitie ook zijn steentje bijdragen en geeft steeds vaker de voorkeur aan
duurzame producten en diensten. Duurzaamheid is dus ook ‘big business’. Hierdoor ligt ‘green washing’ op de
loer. Hiervan is sprake als een onderneming zich duurzamer voordoet dan zij daadwerkelijk is, bijvoorbeeld door
misleidende duurzaamheidsclaims. Uit recent onderzoek van de Europese Commissie1 volgt dat in 42% van de
gevallen duurzaamheidsclaims overdreven, niet-onderbouwd of misleidend waren en dat het hanteren van die
claims onder de geldende regels waarschijnlijk zou kwalificeren als een oneerlijke handelspraktijk. In Nederland
kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor dergelijke oneerlijke handelspraktijken boetes opleggen en die
kunnen behoorlijk oplopen.
In de ACM agenda voor 2020-2021 is duurzaamheid ook een belangrijk thema. De ACM heeft aangegeven
dat zij zich zal focussen op het aanpakken van bedrijven die consumenten misleiden over duurzaamheid. De
reden hiervoor is tweeledig: enerzijds tast dit het consumentenvertrouwen aan en anderzijds kan het leiden tot
concurrentievervalsing.

>

Reden genoeg dus om te voorkomen dat binnen uw bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims worden gehanteerd. Veelal is echter niet direct duidelijk wanneer van misleiding sprake is. De ACM dient haar handhavingsacties inzake misleidende duurzaamheidsclaim immers te baseren op de veelal open normen van de regels
over oneerlijke handelspraktijken. Op 28 januari 2021 heeft de ACM dan ook de Leidraad Duurzaamheidsclaims
gepubliceerd, waarin zij aangeeft hoe zij voornoemde open normen zal toepassen op duurzaamheidsclaims.
Deze leidraad wordt hieronder toegelicht.

Wat betekent “duurzaamheid”?
Allereerst is het van belang vast te stellen waar de leidraad precies op ziet. Volgens de ACM dient het begrip
“duurzaamheidclaims” breed te worden opgevat: het betreft zowel reclame-uitingen die de indruk wekken dat
een product of activiteit van een bedrijf geen of minder negatieve gevolgen heeft voor het milieu (milieuclaims)
als reclame-uitingen die de indruk wekken dat de fabricatie van een product of de activiteit van een bedrijf zijn
gedaan volgens bepaalde ethische standaarden (ethische claims). Duurzaamheidsclaims kunnen dus zien op
het milieu en klimaat, maar ook op dierenwelzijn, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat mag wel en wat mag niet?
Kortgezegd mogen duurzaamheidsclaims – net als alle andere claims in reclame-uitingen – niet misleidend
zijn. Reclame is misleidend, als het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te
nemen over een aankoopbeslissing daardoor wordt beperkt of kan worden beperkt, waardoor die consument
een beslissing kan nemen die de consument anders niet zou hebben genomen. De leidraad benoemt een vijftal
vuistregels die zouden moeten voorkomen dat duurzaamheidsclaims misleidend zijn.
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269
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Vuistregel 1: Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
De eerste vuistregel behelst dat het duurzaamheidsvoordeel duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Moeilijke taal, vage
stellingen en absolute termen zoals “eco”, “groen” en “eerlijk” zonder toelichting, zijn uit den boze. Uiteraard
mogen er ook geen onjuistheden worden verkondigd. De duurzaamheid van een product mag niet worden
overdreven, en er mag ook geen informatie worden weggelaten.
Een claim zoals “Duurzame koffie” is misleidend, omdat niet duidelijk is wat de adverteerder bedoelt met
“duurzaam””. Bedoelt hij daarmee dat er milieuvoordelen zijn behaald met de wijze waarop de koffie is verbouwd,
er verbeterde arbeidsomstandigheden voor de koffieboeren zijn of dat de koffie duurzaam is verpakt? De claim
is volgens de ACM niet misleidend als de adverteerder duidelijk maakt waarom de koffie duurzaam is. In het
concrete voorbeeld van de ACM is dan een goede claim: “De koffie is biologisch verbouwd en boeren werken
volgens de standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).” Dit zal er in de praktijk toe leiden dat
korte duurzaamheidsslogans van twee of drie woorden, zonder nadere toelichting, al gauw als misleidend zullen
worden gezien door de ACM.

Vuistregel 2: onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
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Een ander interessant voorbeeld uit de leidraad is dat de adverteerder ook geen eigenschappen of kwalificaties
mag claimen die al wettelijk verplicht zijn. Zo mag een adverteerder er niet mee te koop lopen dat zijn deodorant
“cfk-vrij” is, als alle deodoranten sowieso cfk-vrij moeten zijn.

Een adverteerder mag verder alleen duurzaamheidclaims maken als die ook kunnen worden onderbouwd met
bewijs dat kan worden gecontroleerd. Over het algemeen geldt, hoe zwaarder en absoluter de claim, hoe hoger
de bewijslast. Een claim zoals: “De groenste stroom van Nederland” is zeer absoluut en zal een zware onderbouwing vergen. Wij raden u dan ook aan om dergelijke claims alleen te maken als u deze kunt aantonen door
middel van – het liefst onafhankelijk – onderzoek. Daarnaast is het verstandig om de concrete duurzaamheidsvoordelen erbij te benoemen, het liefst voordelen die meetbaar zijn. Benoem dus wáárom de stroom de groenste
is van Nederland: bijvoorbeeld omdat uw onderneming in staat is om deze het meest efficiënt op te wekken op
manier X.

Vuistregel 3: vergelijkingen met andere producten of bedrijven moeten eerlijk zijn
Als de duurzaamheid van producten of diensten wordt vergeleken, dient concreet benoemd te worden waarmee
wordt vergeleken. De claim “onze sportschoenen bevatten 20% meer gerecyclede materialen” kan dus niet.
Onduidelijk is immers of bijvoorbeeld wordt vergelijken met een eerdere versie van de schoen of met een schoen
van een concurrent. Dit moet worden gespecificeerd.
Verder mogen producten of diensten alleen worden vergeleken met producten of diensten die in dezelfde
behoefte voorzien. De leidraad noemt als voorbeeld dat de duurzaamheid van een sportschoen niet mag worden
vergeleken met die van een spijkerbroek. Of claims zoals “dit verschil staat gelijk aan de CO2 uitstoot van een
vliegruis van Amsterdam naar New York” nog gemaakt kan worden om de verbetering in een productieproces
te beschrijven, is niet geheel duidelijk. Wij menen van wel, uiteraard als dit juist is en onderbouwd kan worden.
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Vuistregel 4: Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidsinspanningen van uw bedrijf
Duurzaamheidclaims hoeven niet alleen over producten of diensten te gaan, maar kunnen ook gaan over de
manier waarop een onderneming wordt gedreven. Bijvoorbeeld als aandacht wordt besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of aan circulair ondernemen. Ook voor dergelijke claims heeft de ACM een
vuistregel opgesteld.
Voor de consument moet duidelijk zijn of de duurzaamheidsinspanningen die onderwerp zijn van een duurzaamheidsclaim nu al een positieve impact sorteren, of dat dit vooralsnog toekomstmuziek is.
Ook hier geldt dat de duurzaamheidsclaim zo concreet mogelijk moet zijn. Dus niet enkel aangegeven dat er
inzet is voor duurzaamheid, maar ook uitleggen waaruit die inzet precies bestaat. Op welk onderdeel van (het
productieproces van) het bedrijf ziet de claim?

Vuistregel 5: Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten
en niet verwarrend
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Verder mogen geen duurzaamheidsclaims gemaakt worden als er geen concrete aanpak bestaat om die te
realiseren of als die kunnen misleiden over de huidige stand van zaken. De ACM noemt in de leidraad als voorbeeld de slogan voor een kledingfabrikant: “op weg naar goed werk en eerlijke lonen”. Volgens de ACM is deze
slogan misleidend, omdat onduidelijk is wat de termen ”op weg naar”’ en ”eerlijke lonen” betekenen en dit ook
niets zegt over de arbeidsomstandigheden waaronder de kleding gemaakt is.

Het laatste punt uit de leidraad dat wij willen aanstippen, is de omgang met visuele claims en keurmerken. Het
gaat hier bijvoorbeeld om het gebruik van de kleur groen of afbeeldingen van bomen en bladeren Volgens de
ACM worden dergelijke visuele claims al gauw geassocieerd met milieuvoordelen, terwijl dan niet duidelijk is wat
die voordelen zouden zijn. De ACM roept dan ook op tot voorzichtigheid bij dergelijke claims en die enkel te
gebruiken ter ondersteuning van andere – uitgeschreven – duurzaamheidsclaims.
Tot slot constateert de ACM dat er een wildgroei is ontstaan aan duurzaamheidskeurmerken en dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien. In Nederland zijn dergelijke keurmerken niet gereguleerd: dat wil
zeggen dat ieder bedrijf in beginsel zijn eigen keurmerk kan ontwikkelen en hanteren. De ACM geeft aan dit geen
goede zaak te vinden en roept op om in beginsel te controleren of er een keurmerk bestaat waarbij aangesloten
kan worden. De ACM wijst daarbij op de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
Als toch een eigen ontwikkeld keurmerk wordt gehanteerd, dan mag dat alleen als duidelijk wordt gemaakt wat
het voldoen aan dat keurmerk precies inhoudt en als het product of dienst ook al daadwerkelijke duurzaamheidsvoordelen heeft ten opzichte van vergelijkbare producten of diensten.
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Benut kansen, voorkom valkuilen
Aan consumenten en afnemers vertellen welke duurzaamheidsvoordelen uw bedrijf en/of product heeft, daar
is niets mis mee. Sterker: het wordt steeds vaker verlangd en het zal economisch ook geen windeieren leggen.
Gezien het belang van dergelijke claims en de aandacht die de ACM er aan schenkt, is het belangrijk dat zij niet
misleidend zijn. De leidraad duurzaamheidsclaims is hierbij een nuttig instrument.
Wilt u meer weten over duurzaamheidsclaims of (on)geoorloofde reclame in het algemeen? Wij van Holla
Advocaten hebben ruime ervaring op deze onderwerpen en komen graag met u in contact.
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Robbert Sjoerdsma & Katrien van de Wijdeven

Holla Advocaten
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Prof. Dr. Dorgelolaan 30 | 5613 AM Eindhoven
Stationsplein 32 | 3511 ED Utrecht
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