
Misleidende groene claims 
 

Uittreksel uit de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing 
van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken 

 
 

2.5. Misleidende milieuclaims 
 
2.5.1. Inleiding / Definitie 
 
Met een "milieuclaim" of een "groene claim" wordt (in het kader van commerciële 
boodschappen, marketing of reclame) gesuggereerd of op een andere manier de indruk gewekt 
dat een product of een dienst milieuvriendelijk is (d.w.z. een positieve invloed heeft op het 
milieu) of het milieu minder schade toebrengt dan concurrerende goederen of diensten. De 
betrokken goederen of diensten ontlenen hun milieuvriendelijke karakter onder meer aan de 
manier waarop zij zijn geproduceerd of vervaardigd, de wijze waarop zij kunnen worden 
verwijderd of het feit dat het gebruik ervan energie-efficiënter of minder verontreinigend is. 
Het naar voren schuiven van onware of niet-verifieerbare claims van dit type wordt ook wel 
"groenwassen" of "groenwasserij" genoemd. 
 
Milieuoverwegingen kunnen voor de consument een rol spelen bij zijn aankoopkeuze en 
worden door de handelaren in toenemende mate in aanmerking genomen bij het plannen van 
reclame- en marketingcampagnes. Milieuclaims zijn met andere woorden een machtig 
marketinginstrument geworden. Dergelijke claims zijn echter alleen maar informatief voor de 
consument en efficiënt als reclame voor milieuvriendelijke goederen en diensten als zij 
duidelijk, waar, juist en niet-misleidend zijn. Bovendien gaat het niet aan om in de claims één 
bepaald milieuargument naar voren te halen en andere belangrijke aspecten (ook wel 
"trade-offs" genoemd) of negatieve gevolgen voor het milieu onder het tapijt te schuiven. De 
vereiste om waarachtige claims te doen, moet bovendien de bonafide handelaren beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie van handelaren die hun producten met niet-gefundeerde 
milieuclaims aan de man brengen50.  
 
Op EU-niveau is geen wetgeving vastgesteld die specifiek gericht is op de harmonisering van 
milieumarketing. Milieuclaims vallen deels onder specifieke EU-regels betreffende de 
milieuprestatie van een bepaalde categorie producten en het verbod om in het kader van deze 
specifieke regelgeving op misleidende wijze gebruik te maken van claims, logo's of labels.   
Deze wetgeving voorziet in specifieke regels die voorrang hebben op de meer globale 
bepalingen van de richtlijn (zie ook 1.9). Voor voorbeelden van deze wetgeving: zie 2.5.2.  
 

                                                 
50 Zie bijv. de recente peiling van Consumer Focus "Green expectations – Consumers' understanding of green 
claims in advertising" (Groene verwachtingen – Hoe begrijpt de consument groene claims in reclame), waaruit 
blijkt dat 58 % van de geconsulteerde consumenten vindt dat een groot aantal bedrijven pretendeert groen te zijn 
enkel en alleen om de prijzen op te drijven. Zie: 

»http://www.consumerfocus.org.uk/publications/green-expectations-consumers%E2%80%99-understanding-
of-green-claims-in-advertising. 

. 



Naast deze specifieke EU-wetgeving gelden de algemene bepalingen van de richtlijn. Deze 
moeten worden toegepast om milieuclaims te beoordelen en om vast te stellen of de inhoud 
van een claim of de manier waarop deze aan de consument wordt gepresenteerd, misleidend 
is.   
In dit verband heeft de Raad Milieu op 4 december 2008 één en ander benadrukt in zijn 
conclusies over het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam 
industriebeleid, met name in punt 18: "(De Raad) VERZOEKT de lidstaten de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken volledig te implementeren wat beweringen inzake het milieu 
betreft; VERZOEKT de Commissie om beweringen inzake het milieu op te nemen in 
toekomstige richtsnoeren betreffende de richtlijn oneerlijke handelspraktijken." 
 
2.5.2. Overzicht van specifieke EU-wetgeving over milieuclaims 
 
a) De etikettering van biologische producten wordt gedefinieerd en gereglementeerd in 
Verordening (EG) nr. 834/200751, waarin een lijst termen en afkortingen (zoals "bio" en 
"eco") is vastgesteld die mogen worden gebruikt op etiketten en in reclamemateriaal of 
handelsdocumenten betreffende producten die voldoen aan de bepalingen van die 
verordening. 
 
Het misleidende gebruik van dergelijke etikettering is verboden krachtens artikel 23 van deze 
verordening: 
 
"2. De in lid 1 bedoelde termen worden nergens in de Gemeenschap en in geen enkele taal 
van de Gemeenschap gebruikt voor de etikettering van, de reclame voor en de 
handelsdocumenten betreffende een product dat niet voldoet aan de eisen van deze 
verordening, tenzij zij niet worden toegepast op landbouwproducten in levensmiddelen of 
diervoeders of duidelijk geen verband houden met biologische productie. 
 
Voorts worden in de etikettering of reclame geen termen, termen in handelsmerken 
inbegrepen, of praktijken gebruikt die de consument of gebruiker kunnen misleiden door de 
indruk te wekken dat een product of de ingrediënten ervan voldoen aan de voorschriften 
krachtens deze verordening.  
 
3. De in lid 1 bedoelde termen worden niet gebruikt voor een product waarvoor 
overeenkomstig de communautaire bepalingen op het etiket of in reclame moet worden 
vermeld dat het GGO’s bevat, uit GGO’s bestaat, of met GGO’s is geproduceerd."  
 
De verordening bevat ook voorschriften voor verwerkte levensmiddelen en bepalingen inzake 
verplichte aanduidingen en logo's.  
 
b) De etikettering van energieverbruik is geregeld bij Richtlijn 92/75/EEG52. Krachtens deze 
richtlijn moeten huishoudelijke apparaten die te koop, te huur of in huurkoop worden 
aangeboden, vergezeld gaan van een kaart en een etiket met informatie over het 
energieverbruik (elektrische of andere) en het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen. 

                                                 
51 Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, PB L 189 van 
20.7.2007, blz. 1-23. 
52 Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik 
en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van 
huishoudelijke apparaten, PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16-19. 



Het misleidende gebruik van dergelijke etikettering is verboden krachtens artikel 7, onder b), 
van deze richtlijn: 
 
De lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen: "dat, indien dit tot 
misleiding of verwarring kan leiden, het aanbrengen van andere etiketten, merktekens, 
symbolen of opschriften met betrekking tot het energieverbruik, die niet voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de desbetreffende uitvoeringsrichtlijnen, verboden wordt. Dit verbod 
is niet van toepassing op communautaire of nationale voorschriften inzake milieukeuren"53. 
c) De etikettering van banden wordt gereglementeerd bij de verordening inzake de etikettering 
van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters54, 
waarin is vastgesteld dat de bandenfabrikanten de prestaties van C1-, C2- en C3-banden op 
het gebied van brandstofefficiëntie, grip op een nat wegdek en rolgeluidemissies moeten 
opgeven (het gaat om banden die voornamelijk op personenauto’s en lichte en zware 
bedrijfsvoertuigen worden aangebracht). Met ingang van 1 november 2012 moet de prestatie 
op de hierboven genoemde gebieden worden vermeld op een etiket in gedrukte vorm dat in 
het verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid van de band is aangebracht, of op een sticker 
die op het loopvlak van de band is aangebracht. Krachtens de artikelen 4 en 5 van de 
verordening moet de informatie over de prestatie van de banden ook worden verstrekt op de 
factuur of samen met de factuur die bij de aankoop van banden aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven, en in het technische reclamemateriaal (catalogi, brochures, reclame op internet, 
enz.). 
 
 d) Etikettering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot: krachtens Richtlijn 1999/94/EG55 
moet in het verkooppunt in de buurt van alle nieuwe personenauto's een 
brandstofverbruiksetiket worden aangebracht. Dit etiket moet duidelijk zichtbaar zijn en 
voldoen aan de vereisten in bijlage I bij de richtlijn. Met name moeten op het etiket de 
officiële gegevens over het brandstofverbruik (l/100 km of km/l (of mijl per gallon)), en over 
de CO2-uitstoot (g/km) worden vermeld. 
 

                                                 
53 Het voorstel voor een herschikking van Richtlijn 1992/75/EEG bevindt zich momenteel in de laatste fase van 
het wetgevingsproces. Bij de inwerkingtreding ervan krijgt de Commissie krachtens deze herschikte richtlijn de 
opdracht om etiketteringsvoorschriften voor specifieke producten vast te stellen. Het toepassingsgebied van de 
etiketteringsrichtlijn zal worden uitgebreid tot alle energiegerelateerde producten die, wanneer zij te koop, te 
huur of in huurkoop worden aangeboden, vergezeld moeten gaan van een kaart en een etiket met informatie over 
het energieverbruik en, in voorkomend geval, het verbruik van andere hulpbronnen. 
De bekende A-G schaal (en voor koelkasten, de klassen A+ en A++) blijft in gebruik, met de mogelijkheid de 
schaal uit te breiden met de klassen A+/A++/A+++, en de consument zal aan de hand van de donkergroene kleur 
die krachtens de richtlijn verplicht is, makkelijk kunnen vaststellen welke de beste klasse op de markt is. Het 
ongeoorloofde gebruik van het etiket zal wordt verboden en de lidstaten zullen in dat geval verschillende 
sancties kunnen opleggen in het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijn. Om niet-naleving tot een 
minimum te beperken, zullen de bepalingen inzake markttoezicht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 worden verscherpt. Nieuw in de herschikking is de invoering van verplichte reclame: (De lidstaten 
zorgen ervoor dat) "reclame voor een specifiek model van energiegerelateerde producten dat onder een 
gedelegeerde handeling uit hoofde van deze richtlijn valt en waarin energiegerelateerde informatie of informatie 
over de prijs wordt vermeld, een verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het product bevat" (artikel 4, 
onder c) van Richtlijn 2010/30/EG). 
54 Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters, PB L 342 
van 22.12.2009, blz. 46–58.  
55 Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de 
beschikbaarheid van consumentinformatie over het brandstofverbruik en de CO2 -uitstoot bij het op de markt 
brengen van nieuwe personenauto's, PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16-23. 



In artikel 7 is het volgende bepaald: "De lidstaten zorgen ervoor dat het aanbrengen, op in de 
artikelen 3, 4, 5 en 6 bedoelde etiketten, gidsen, affiches of reclamemateriaal, van andere 
merktekens, symbolen of opschriften betreffende het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot, 
welke niet met de voorschriften van deze richtlijn in overeenstemming zijn, verboden is, 
wanneer dit bij potentiële gebruikers van nieuwe personenauto's verwarring kan wekken." 
 
Daarnaast zijn in bijlage IV voorschriften voor het reclamemateriaal over de auto's 
opgenomen: 
"De lidstaten dienen erop toe te zien dat in al het reclamemateriaal de gegevens betreffende 
het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot van de betrokken 
voertuigen worden vermeld. Deze informatie zou minimaal aan de volgende vereisten moeten 
voldoen. 
 

1.  Zij moet gemakkelijk leesbaar zijn en mag niet minder opvallen dan het 
hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal verstrekte informatie. 
 

2.  Zij moet, zelfs bij vluchtige inzage van het materiaal, gemakkelijk te begrijpen zijn. 
 

3.  Officiële brandstofverbruiksgegevens moeten worden verschaft voor alle 
verschillende automodellen waarop het reclamemateriaal betrekking heeft. Indien het om 
meer dan één model gaat, worden óf de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle 
vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste 
brandstofverbruik opgenomen. Het brandstofverbruik moet worden uitgedrukt in liters per 
100 kilometer (l/100 km), kilometers per liter (km/l) of een geschikte combinatie hiervan. Alle 
cijfergegevens moeten tot op één decimaal nauwkeurig zijn. 
 
Die waarden kunnen, voorzover verenigbaar met het bepaalde in Richtlijn 80/181/EEG, in 
andere eenheden (gallon en mijl) worden uitgedrukt. 
 
Indien het reclamemateriaal alleen betrekking heeft op het merk en niet op bepaalde modellen 
in het bijzonder, behoeven geen brandstofverbruiksgegevens te worden vermeld." 
 
 e) Het verstrekken van informatie over de brandstofmix is verplicht krachtens Richtlijn 
2003/54/EG56 waarin is bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 
elektriciteitsleveranciers op of bij de rekeningen en in promotiemateriaal dat voor de 
eindafnemers is bestemd, de volgende informatie verstrekken: 
 

"a) het aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix die de leverancier in 
het voorgaande jaar heeft gebruikt; 
 

b)  ten minste verwĳzingen naar bestaande referentiebronnen, zoals webpagina's, 
waar voor het publiek toegankelĳke informatie beschikbaar is over de gevolgen voor het 
milieu ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteit geproduceerd 
door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar." 
 

                                                 
56 Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 
96/92/EG, PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37-56. 



Voor elektriciteit die is verkregen via een elektriciteitsbeurs of die ingevoerd is van een buiten 
de EU gelegen onderneming, kunnen door de elektriciteitsbeurs of de betrokken onderneming 
verstrekte geaggregeerde cijfers over het voorgaande jaar worden gebruikt. 
 
f) Krachtens Verordening (EG) nr. 1980/200057 (wordt momenteel herschikt) mogen 
milieukeuren worden verleend voor producten die gedurende hun levenscyclus aan bepaalde 
milieueisen voldoen. 
 

In artikel 10, lid 1, van de herschikte verordening is het volgende bepaald: "Leugenachtige of 
misleidende reclame die, of het gebruik van een keurmerk of logo dat kan leiden tot 
verwarring met de communautaire milieukeur is verboden." 
 
 
2.5.3. De richtlijn en misleidende milieuclaims 
In de richtlijn zijn geen specifieke voorschriften over milieugerelateerde marketing en 
reclame vastgesteld. Er zij echter op gewezen dat de bepalingen van de richtlijn van 
toepassing zijn op alle claims die ondernemingen in het kader van hun handelspraktijken ten 
aanzien van de consument doen. Hieronder vallen ook de milieuclaims. 
 
Overweging 10 van de richtlijn luidt als volgt: "Deze richtlijn beschermt de consument in 
gevallen waarvoor op communautair niveau geen specifieke, sectorale wetgeving bestaat, en 
verbiedt handelaren een verkeerde indruk te geven van de aard van producten." 
 
De richtlijn bevat geen bepalingen die het gebruik van groene claims ontmoedigen en biedt 
een rechtsgrondslag die ervoor moet zorgen dat handelaren die groene claims gebruiken, dat 
op een geloofwaardige en verantwoordelijke manier doen. De toepassing van de bepalingen 
van de richtlijn op milieuclaims berust, samengevat, op twee hoofdbeginselen:  
 
a) op basis van de algemene clausule in de richtlijn moeten handelaren hun groene claims 
eerst en vooral specifiek, juist en ondubbelzinnig presenteren; 
 
b) handelaren moeten hun claims wetenschappelijk kunnen onderbouwen en bereid zijn het 
bewijsmateriaal op een begrijpelijke manier te verstrekken wanneer hun claims worden 
aangevochten. 

 
2.5.4. Krachtens bijlage I zijn bepaalde misleidende milieuclaims verboden 
Krachtens bijlage I van de richtlijn (de zogenaamde "zwarte lijst") worden de volgende 
praktijken altijd als oneerlijk beschouwd en zijn deze bijgevolg verboden, ongeacht de impact 
ervan op het gedrag van de consument: 
 
– punt 2: Een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label aanbrengen zonder 
daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen. 
Voorbeeld: een handelaar maakt zonder toestemming gebruik van een communautair of 
nationaal label (bijv. "Nordic Swan", "Blue Angel", of "NF Environnement"). 
– punt 4: Beweren dat een handelaar (met inbegrip van zijn handelspraktijken) of een product 
door een openbare of particuliere instelling is aanbevolen, erkend of goedgekeurd wanneer 

                                                 
57 Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren, PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1-12. 



zulks niet het geval is, of iets dergelijks beweren zonder dat aan de voorwaarde voor de 
aanbeveling, erkenning of goedkeuring wordt voldaan. 
Voorbeeld: een handelaar beweert dat zijn product is goedgekeurd door een milieuagentschap, 
een NGO of een normalisatie-instelling wanneer dat niet het geval is. 
– punt 1: Beweren een gedragscode te hebben ondertekend wanneer dit niet het geval is.  
Voorbeeld: een handelaar beweert op zijn website een gedragscode inzake de milieuprestatie 
van het product te hebben ondertekend wanneer dat niet het geval is. 
– punt 3: Beweren dat een gedragscode door een publieke of andere instantie is erkend 
wanneer dit niet het geval is. 
Voorbeeld: een handelaar beweert dat de gedragscode van zijn autofabrikant is erkend door 
het nationale milieuagentschap, het nationale ministerie voor milieu of een 
consumentenorganisatie wanneer dat niet het geval is. 
 
2.5.5. Toepassing van de algemene bepalingen van de richtlijn op misleidende milieuclaims 
 
Artikel 6, lid 1, onder a) en b), van de richtlijn luidt als volgt: 
"Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste 
informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, 
de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt 
of kan bedriegen ten aanzien van één of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde 
consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit 
over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: a) (…) de aard van het 
product; b) de voornaamste kenmerken van het product, zoals (…) voordelen, risico’s, (…) 
samenstelling, (…) procedé (…) van fabricage of verrichting, (…) geschiktheid voor het 
gebruik, (…) geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten 
resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of 
controles". 
 
Deze bepaling is van toepassing op commerciële boodschappen, met inbegrip van 
milieuclaims (in de vorm van bijv. tekst, logo's, foto's en symbolen). De bepaling voorziet in 
een ad-hocbeoordeling van de praktijk, de inhoud van de milieuclaim en de impact ervan op 
de aankoopbeslissing van de gemiddelde consument. 

 
Er kunnen zich twee verschillende situaties voordoen: 
 
i) een objectieve misleidende praktijk: de milieuclaim is misleidend omdat hij ten aanzien van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde elementen gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op 
onwaarheden berust.   
Voorbeeld: gebruik van de term "biologisch afbreekbaar" voor een product waarop geen 
biologischeafbreekbaarheidstests zijn verricht; gebruik van de term "pesticidevrij" voor een 
product dat wel pesticiden bevat. 
In samenhang met artikel 12 van de richtlijn komt een en ander erop neer dat milieuclaims 
moeten berusten op bewijsmateriaal dat door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd; 
 
ii) een subjectieve misleidende praktijk: de milieuclaim is misleidend omdat hij, zelfs als de 
informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument bedriegt of kan bedriegen. 



Deze situatie heeft veeleer te maken met de presentatie en de context van de milieuclaim en 
met de indruk die de consument overhoudt aan de commerciële boodschap (suggestie van een 
milieuvoordeel die misleidend kan blijken).   
Voorbeeld: reclamebeeld van een auto in een groen bos; gebruik van natuursymbolen 
(bloemen, bomen); vermelding van vaag en algemeen geformuleerde milieuvoordelen van een 
product ("milieuvriendelijk", "groen", "vriendelijk voor de natuur", "ecologisch", 
"duurzaam"); het groenwassen van merknamen of van de naam van een product. 
Voorbeeld: een wasmachinefabrikant beweert dat zijn nieuwe model wasmachine 75 % 
minder water verbruikt. Dat was misschien zo in specifieke laboratoriumomstandigheden, 
maar bij de gemiddelde consument thuis blijkt de waterbesparing maar 25 % te bedragen. 
Voorbeeld: beweerd wordt dat een bepaald levensmiddel milieuvriendelijk is geproduceerd 
conform een etiketterings- of certificeringsregeling terwijl die regeling in feite slechts 
garandeert dat de landbouwer de minimummilieueisen van de EU in acht heeft genomen (de 
zogenaamde "randvoorwaarden"). 
 
- Duidelijkheid en juistheid van de claims zijn belangrijke toetsingscriteria voor de nationale 
handhavingsinstanties. Met name moet op een manier die duidelijk is voor de gemiddelde 
consument, worden vermeld: 
- of de claim betrekking heeft op het hele product of enkel op één onderdeel daarvan (bijv. de 
vermelding "recyclebaar" op een product wanneer alleen de verpakking, maar niet de inhoud 
recyclebaar is, of de vermelding "recyclebare verpakking" wanneer de verpakking maar 
gedeeltelijk kan worden gerecycled); 
- of de claim betrekking heeft op een bedrijf (en dus op alle producten van dat bedrijf) of 
enkel op bepaalde producten; 
- (voor claims die niet de hele levenscyclus van een product betreffen) op welke fase van de 
levenscyclus of op welke kenmerken van het product de claim precies betrekking heeft. 
- Het moet onmogelijk zijn de milieuclaim, het milieulabel of het milieusymbool te verwarren 
met officiële vermeldingen. 
- Bij de beoordeling moet de aard van het product in aanmerking worden genomen. 
Milieuclaims die betrekking hebben op één aspect van producten die zonder meer schadelijk 
zijn voor het milieu (auto's, pesticiden, producten die toxische stoffen bevatten), mogen niet 
de misleidende indruk wekken dat het product op zich milieuvriendelijk is.  
Voorbeeld: In een arrest naar aanleiding van een beroepsprocedure heeft een Franse rechtbank 
onlangs bevestigd dat het vermelden van de woorden "biologisch afbreekbaar" en "goed voor 
het milieu" op het etiket van een pesticide dat bodembeschadigende stoffen bevatte, 
neerkwam op misleidende reclame58. 
- Nuttige criteria en voorbeelden zijn te vinden in de niet-bindende richtsnoeren voor het 
formuleren en beoordelen van milieuclaims59 die de Commissie in 2000 heeft vastgesteld op 
basis van de internationale norm ISO 14201-1999. In deze richtsnoeren worden voorbeelden 
gegeven van milieuclaims die als misleidend moeten worden aangemerkt, zoals: 
- de claim dat bepaalde goederen geen schadelijke stoffen (bijv. chemicaliën) bevatten, als 
dergelijke stoffen in alle soortgelijke goederen afwezig zijn;  
- claims dat goederen "…vrij" zijn, als de stoffen voor de goederen in kwestie niet relevant 
zijn of niet meer relevant zijn (bijv. de claim dat een bepaalde deodorant "CFK-vrij" is, 
wanneer dit inmiddels een eis is voor alle soortgelijke producten). 
 
 

                                                 
58 Frankrijk - Cour d'appel de Lyon, 29 oktober 2008, Zaak "Roundup" (Monsanto – Scotts France). 
59 Richtsnoeren voor het formuleren en beoordelen van milieuclaims, december 2000, Europese Commissie -  
ECA, S.A., Dr. Juan R. Palerm. 



2.5.6. Inbreuken op gedragscodes met milieuverbintenissen kunnen ook als misleidend 
gedrag worden beschouwd 
 
Artikel 6, lid 2, onder b), van de richtlijn luidt als volgt:  
"Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, 
al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument 
ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had 
genomen, en die het volgende behelst: (…) b) niet-nakoming door de handelaar van 
verplichtingen die opgenomen zijn in een gedragscode waaraan hij zich heeft gebonden, 
voorzover: 
i) het niet gaat om een intentieverklaring maar om een verplichting die verifieerbaar is, 
ii) de handelaar in de context van een handelspraktijk aangeeft dat hij aan de gedragscode 
gebonden is. " 
Inbreuken op een gedragscode met verbintenissen op het gebied van milieubescherming die 
worden gepleegd door een onderneming die zich tot naleving van deze code heeft verbonden, 
kunnen op grond van deze bepaling in behandeling worden genomen.  
Voorbeeld: een handelaar heeft zich verbonden tot naleving van een bindende gedragscode ter 
bevordering van duurzaam gebruik van hout, en heeft het logo van deze gedragscode op zijn 
website geplaatst. Krachtens een in de gedragscode opgenomen verbintenis mogen bij de 
gedragscode aangesloten handelaren geen hardhout uit niet-duurzaam beheerde bossen 
gebruiken. 
Er wordt vastgesteld dat de producten die de handelaar op zijn website adverteert, hout 
bevatten dat afkomstig is uit een ontbost gebied60. 
De gemiddelde consument verwacht van bij de gedragscode aangesloten handelaren dat zij 
producten verkopen die aan de gedragscode voldoen. De nationale handhavingsinstanties 
zullen dan beoordelen of het waarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zijn 
aankoopkeuze baseert op de (misleidende) claim dat de handelaar de gedragscode naleeft. 
 
2.5.7. Vergelijkingen van producten waarover milieuclaims worden gedaan, moeten worden 
getoetst aan de criteria van de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende 
reclame 
 
In Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (e-link) is 
vastgesteld onder welke voorwaarden vergelijkende reclame is toegestaan (artikel 1). Artikel 
4 van deze richtlijn bevat de criteria waaraan vergelijkende reclame moet voldoen. Deze 
criteria zijn van toepassing op reclameboodschappen waarin de milieueffecten of de 
milieuvoordelen van verschillende producten met elkaar worden vergeleken. 
 
Een dergelijke vergelijking is krachtens de richtlijn enkel toegestaan indien zij, onder meer: 
- niet misleidend is, in de zin van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken; 
- goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel 
zijn bestemd; 
 
(Wanneer milieuaspecten worden vergeleken, interpreteren nationale handhavingsinstanties 
en zelfreguleringscolleges dit criterium in de zin dat de goederen of diensten die worden 
vergeleken tot dezelfde productcategorie moeten behoren.) 

                                                 
60 Guidance on the UK Regulation (May 2008) implementing the Unfair Commercial Practices Directive – 
Consumer Protection from Unfair Trading – Office of Fair Trading/Department for Business Enterprise and 
Regulatory Reform (2008) 



- op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve 
kenmerken van deze goederen en diensten met elkaar vergelijkt. 
Bovendien moet uit de claim van de handelaar blijken of een vergelijking wordt gemaakt: 
- met een vroeger procedé van zijn eigen onderneming; 
- met een vroeger product van zijn eigen onderneming; 
- met een procedé van een andere onderneming, en/of 
- met een product van een andere onderneming. 
 


