
  

 

 

Tilburg University

Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims

Verbruggen, Paul

Published in:
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken

Publication date:
2021

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Verbruggen, P. (2021). Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims. Tijdschrift voor
consumentenrecht & handelspraktijken, 2021(4), 186-188.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/acf43321-a632-4922-997e-f10ca757dee7


REDACTIONEEL
Mr. dr. P.W.J. Verbruggen*

Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en
misleidende milieuclaims
1. Klimaatrechtspraak en consumentenrecht?

Op 26 mei 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak
in de civiele zaak die Milieudefensie c.s. hadden aange-
spannen tegen Royal Dutch Shell (RDS) vanwege de bij-
drage die de activiteiten, producten en diensten van de
Shell-groep leveren aan klimaatverandering.1 Tot verras-
sing van velen volgde de rechtbank Milieudefensie in haar
vordering tot naleving van de klimaatdoelstelling van het
Akkoord van Parijs. Op RDS rust, zo oordeelde de
rechtbank, een uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm
van artikel 6:162 BW voortvloeiende verplichting om bij
te dragen aan het voorkomen van gevaarlijke klimaatver-
andering. Aldus is RDS verplicht om via het concernbe-
leid dat zij bepaalt voor de Shell-groep in 2030 een
CO2-uitstoot te realiseren die 45% lager is dan die van
2019.
Een paar maanden eerder had RDS in een andere klimaat-
zaak ook al een gevoelige nederlaag geleden.2 In deze
hoger beroepszaak, die met behulp van wederom Milieu-
defensie was aangebracht, ging het onder meer over de
vraag of RDS op basis van Nigeriaans recht een civielrech-
telijke verplichting heeft om ernstige milieu- en gezond-
heidsschade die ontstaat als gevolg van olielekkages in
leefgebieden in de Niger Delta in Nigeria te voorkomen.
Een complicerende factor in het aannemen van een derge-
lijke zorgplicht is dat RDS via dochtervennootschappen
de aandelen houdt in een Nigeriaanse rechtspersoon die
de lekkende oliepijpleidingen bezit en exploiteert. Het
antwoord van het gerechtshof Den Haag was dat gelet
op de bemoeienis die RDS als moedervennootschap met
de exploitatieactiviteiten van de buitenlandse vennoot-
schap had, alsmede haar bekendheid met de diverse olie-
lekkages in de geëxploiteerde leiding, er een zorgplicht
op RDS rust om een adequaat detectiesysteem voor
olielekkages te installeren dat helpt in het beperken van
ernstige milieu- en gezondheidsschade.
Gelet op deze en andere klimaatrechtspraak,3 lijkt het
aansprakelijkheidsrecht voorlopig een leidende rol te
spelen in het verplichten van bedrijven om het klimaat te
beschermen en veronderstelde toekomstige schade aan
de gezondheid en het leefmilieu te voorkomen. Is er op

dit terrein ook een specifieke rol weggelegd voor het
consumentenrecht? Hoewel er in overheidsbeleid4 en de
academische literatuur5 groeiende aandacht is voor the-
ma’s als circulariteit in het consumentenrecht, kan een
derde buitenlandse rechtszaak verdere inspiratie bieden
voor consumenten en hun belangenorganisaties. En ook
in deze civiele zaak is RDS een van de gedaagden.

2. Een misleidende milieuclaim in NYC

De zaak betreft een vordering ingesteld door New York
City (NYC) tegen producenten van fossiele brandstoffen
en hun Amerikaanse branchevereniging. De klacht die
centraal staat in deze zaak is dat gedaagden New Yorkers
op systematische en opzettelijke wijze hebben misleid
over de bijdrage die hun producten spelen in het veroor-
zaken van de klimaatcrisis. In de dagvaarding stelt de stad
het als volgt:

‘ExxonMobil, Shell, and BP deceive NYC consumers by
misrepresenting the climate impacts of various gasoline
products sold at their branded service stations in the City.
In a bid to reassure consumers that purchasing these
products is good for the planet, ExxonMobil, Shell, and
BP advertise them as “cleaner” and “emissions-reducing,”
but fail to disclose their harmful effects on the climate.’6

Dit is de derde zaak die in New York is gestart tegen wat
wordt genoemd ‘Big Oil’. De eerste zaak ging over
ExxonMobil’s vermeende misleiding van investeerders
door het achterhouden van informatie over de wijze
waarop het bedrijf omging met het risicobeheer inzake
regulering die klimaatverandering moet tegengaan.7 In
de tweede zaak werd een schadevergoeding gevorderd
wegens de vermeende bijdrage van Big Oil aan klimaat-
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Rb. Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.1.
Hof Den Haag 29 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132, m.nt. S.M. Bartman & C. de Groot, AA20210384.2.
Zie voor het meest actuele overzicht: nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatrechtspraak.3.
Zie bijv. ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf.4.
Zie onder meer: E. Terryn, ‘Circulaire economie en het herstellen van goederen: een mogelijkheid, een recht, een verplichting?’, TvC
2018, afl. 3, p. 126-129; H.-W. Micklitz, ‘Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy’, Journal of

5.

European Consumer and Market Law 2019, afl. 6, p. 229-237 en V. Mak & E. Terryn, ‘Circular Economy and Consumer Protection:
The Consumer as a Citizen and the Limits of Empowerment Through Consumer Law’, Journal of Consumer Policy 2020, afl. 1, p. 227-
248.
Dagvaarding (‘Summons’) betekend aan de vennootschappen ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum and de American Pe-
troleum Institute in de nog lopende zaak voor de Supreme Court of the State of New York, County of New York, nyc.gov/as-
sets/home/downloads/pdf/press-releases/2021/Earth-Day-Lawsuit.pdf, p. 6.

6.

Supreme Court of the State of New York, County of New York (Verenigde Staten) 10 december 2019, People of the State of New York
v Exxon Mobil Corp, 2019 NY Slip Op 51990(U).
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verandering.8 In beide zaken werden de vorderingen door
de rechters van de hand gewezen. In deze derde poging
hoopt de stad New York te kunnen bouwen op het succes
van de rechtszaken tegen ‘Big Tobacco’. Hierin oordeel-
den rechters dat bedrijven die light sigaretten met een
laag teergehalte als gezondere rookwaren aanprezen
consumenten bewust misleiden, terwijl ze wisten dat
iedere gebruik van sigaretten schadelijk voor de gezond-
heid is.
Grondslag van de thans dienende zaak is de Consumer
Protection Law (CPL) van NYC, waarbij de stad als er-
kende autoriteit de belangen van consumenten mag be-
hartigen in een civiele actie.9 Onder de CPL moet, voor
zover in deze zaak relevant, aangetoond worden dat de
verkoper informatie verstrekt aan de consument in ver-
band met de verkoop van een product of dienst die de
neiging of het gevolg heeft de consument te misleiden.
NYC stelt dat gedaagden consumenten op twee wijzen
misleiden. Enerzijds gebeurt dat door de klimaatimpact
van hun als duurzaam aangeprezen producten te verzwij-
gen en anderzijds zich via het bedrijfsimago groener voor
te doen dan dat ze zijn door de investeringen die worden
gedaan op het terrein van schone energie te overdrijven
en aardgasproducten in de markt te zetten als schone
energiebronnen. De stad vraagt de rechter daarom gedaag-
den te verplichten dergelijke greenwashing een halt toe
te roepen en hen boetes op te leggen voor de vermeend
misleidende reclames.

3. Oneerlijke handelspraktijken in de EU

Zou een zaak als deze kans van slagen hebben in Europa
en in Nederland in het bijzonder? Het terrein van mislei-
dende reclame voor consumentengoederen wordt hier
beheerst door de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
Claims over duurzaamheid beïnvloeden het economische
gedrag van de steeds milieubewuster wordende gemiddel-
de consument.10 Indien de gepresenteerde en werkelijke
milieueffecten van producten of diensten uiteenlopen
door greenwashing betekent dat in de eerste plaats dat
consumenten geen geïnformeerde keuze kunnen maken.
Bijgevolg verliezen consumenten het vermogen om voor

een ander product te kiezen dat daadwerkelijk ecologisch
duurzaam is. Ook genieten de adverteerders een oneerlijk
concurrentievoordeel op eerlijk opererende handelaren.
Tot slot verstoren dergelijke praktijken een transitie naar
milieuvriendelijke consumptie en ondergraven ze het
vertrouwen van consumenten die bewust kiezen voor
duurzame producten en diensten.11

De gemiddelde consument is voor zijn bescherming tegen
onjuiste milieu- of duurzaamheidsclaims in hoofdzaak
aangewezen op de algemene beschermingsregels uit de
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken inzake misleidende
informatie en omissies.12 Ook hebben enkele handelsprak-
tijken die op de zwarte lijst van bijlage 1 van de richtlijn
staan relevantie.13 Bij gebrek aan verdere sturing door het
Europese Hof van Justitie op dit terrein heeft de Europese
Commissie in haar richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging
van de richtlijn nader proberen te duiden onder welke
voorwaarden claims greenwashing kunnen zijn.14 Op
basis van deze richtsnoeren moeten handelaren die pro-
ducten of diensten bij consumenten aanprijzen met be-
hulp van milieu- of duurzaamheidsclaims, deze claims
op duidelijke, specifieke, correcte en ondubbelzinnige
wijze presenteren. Ook moeten zij deze claims met bewij-
zen kunnen staven.15 Van belang is ook dat een claim
betrekking moet hebben op aspecten die significant zijn
voor het effect dat het product op het milieu heeft. Dat
betekent dat als een claim bijvoorbeeld ziet op de energie-
besparing van een bepaald product, maar die besparing
alleen gerealiseerd wordt met een toename van andere
negatieve milieueffecten, de claim misleidend is.16

4. (Zelf)regulering in Nederland

Tot op heden is er in Nederland geen rechterlijke uit-
spraak gepubliceerd waarin de rechter oordeelde over de
vraag of reclame-uitingen van oliebedrijven die zien op
de duurzaamheid of milieueffecten van fossiele en alter-
natieve brandstoffen voor consumenten misleidend zijn.17

Het gezaghebbende zelfreguleringsorgaan van de Neder-
landse reclamebranche, de Stichting Reclame Code (SRC),
deed dat wel.18 En weer was Shell de partij tegen wie de

United States Court of Appeals, Second Circuit (Verenigde Staten) 1 april 2021, City of New York v Chevron Corp et al., 993 F.3d 81,
2021 WL 1216541 (2d Cir. 2021).

8.

De CPL is onderdeel van de New York City Administrative Code, met als relevante artikelen voor deze zaak par. 20-700 e.v.9.
Zie uitgebreid over de potentiele beïnvloeding van beslisgedrag door de gemiddelde consument van fossiele brandstoffen: C. Kaupa,
‘Smoke Gets in your Eyes. Misleading Fossil Fuel Advertisement in the Climate Crisis’, EuCML 2021, afl. 1, p. 26-30.

10.

Recommendation (European Economic and Social Committee) on Environmental, social and health claims in the single market, 22 Janu-
ary 2015, 2015/C383/02, p. 7.

11.

In specifieke gevallen kunnen milieu- of duurzaamheidsclaims ook onder Europese regelgeving vallen. Die regelgeving ziet voornamelijk
op productetikettering ten aanzien van milieu- en energievereisten. Zie C. Borucki, ‘Als de vos de passie preekt… Corporate greenwashing
als misleidende handelspraktijk’, DCCR 2018, afl. 118, p. 35-36 en Mak & Terryn 2020, p. 231-232.

12.

Borucki 2018, p. 38-39, Mak & Terryn 2020, p. 231.13.
Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie, ‘Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/ toepassing van Richtlijn
2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken’, Brussel 25 mei 2016, SWD(2016) 163 def. Diverse lidstaten hebben inmiddels
nationale handwijzingen opgesteld (zie voor Nederland voetnoot 22).

14.

Zie verder uitgewerkt in: Multi-stakeholder Dialogue on Environmental claims, ‘Compliance Criteria on Environmental Claims. Multi-
stakeholder advice to support the implementation/application of the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC’, 2016,

15.

ec.europa.eu/info/sites/default/files/compliance_criteria_2016_en.pdf. In 2020 is de Europese Commissie in het kader van haar beleidsplan
circulaire economie (voetnoot 4) een initiatief gestart om ervoor zorgen dat alle milieuclaims in de toekomst gebaseerd zullen worden
op een gestandaardiseerde methode. Zie ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm.
Europese Commissie 2016 (voetnoot 14), p. 123.16.
Wel zijn claims over duurzaamheid en milieueffecten van intensieve varkenshouderij in Nederland onderdeel geweest van discussie in
Rb. Den Haag 30 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:616 (Varkens in Nood/Vlees.nl).

17.

Zie over de SRC, haar werking en effectiviteit in vergelijking met andere zelfreguleringsinstanties in Europa: P. Verbruggen, Enforcing
transnational private regulation: a comparative analysis of advertising and food safety, Cheltenham: Edward Elgar 2014, p. 69-100 en

18.

187Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2021-4

Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims



klacht was gericht. Shell had reclame gemaakt voor zijn
nieuwe, alternatieve dieselbrandstof GTL tijdens een
jongerenfestival dat in het teken stond van de VN duur-
zame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor had Shell
een tekst gebruikt ertoe strekkende dat GTL bijdraagt
aan betaalbare, moderne en schonere energie.19

Hoewel de klacht dat deze reclame misleidend is in eerste
aanleg werd afgewezen, kwam de beroepsinstantie van
de SRC tot een ander oordeel. Volgens het College van
Beroep strekte de reclame ertoe het gemiddelde publiek
ervan te overtuigen dat GTL nuttig is voor het milieu en
daarom past bij het streven naar duurzame, schonere
energie. GTL kan echter, zo vervolgde het College, over
het geheel genomen niet worden beschouwd als een
brandstof die wezenlijk ‘schoner’ is dan diesel. In feite
ontlopen de nadelige effecten op het milieu en de gezond-
heid van GTL nauwelijks die van conventionele diesel.
Doordat iedere informatie hierover in de reclame-uiting
ontbreekt, is de uiting misleidend.20

Het is niet de eerste keer dat de SRC klachten als deze
behandelt. Met zekere regelmaat klagen burgers, consu-
menten of belangenorganisaties bij de SRC over reclames
van olieproducenten met daarin milieuclaims betreffende
hun brandstofproducten. Niet altijd zijn de klachten
succesvol, maar in de gevallen waarin dat wel is, blijkt
het instrumentarium van de SRC snel en effectief in het
(doen) verwijderen van misleidende reclames.21

Inmiddels is niet alleen de SRC actief op het terrein. Begin
mei 2021 startte de Autoriteit Consument & Markt
(ACM) een onderzoek naar misleidende milieuclaims in
onder andere de energiesector. De ACM schreef 60 leve-
ranciers van stroom aan om hun claims te controleren.22

Het onderzoek volgt op de publicatie van de ACM ‘Lei-
draad duurzaamheidsclaims’ in januari 2021, die onder
meer als doel heeft het vertrouwen van consumenten in
milieuclaims te beschermen en bij te dragen aan een
duurzamere levensstijl.23

De reguleringsactiviteiten die uitgaan van de SRC en
ACM laten zien dat het consumentenrecht een belangrijke
aanvullende rol kan spelen in het verwezenlijken van
duurzaamheidsdoelstellingen. Het verbiedt via de regels
over oneerlijke handelspraktijken misleidende reclame
over de zogenaamd groene of milieuvriendelijke kenmer-
ken van producten en diensten en weert deze reclames
van de markt. Bijgevolg kunnen consumenten beter
geïnformeerde keuzes maken over de aankoop van
duurzame producten en diensten, hetgeen de transitie
naar milieuvriendelijkere consumptie bespoedigt.

5. Terug naar NYC

De daadkracht en voortrekkersrol van de SRC heeft de
stad New York geïnspireerd in haar aanklacht tegen Big
Oil. De stad verwijst namelijk naar de uitspraak van de
Reclame Code Commissie waarin de reclame-uitingen
van de NAM over aardgas als ‘de schoonste fossiele
brandstof’ zonder nader bewijsmateriaal als te absoluut
en dus misleidend werden bestempeld.24 Wat de klacht
voor de consumenten van New York gaat brengen, zal
de Amerikaanse federale rechter bepalen.25 Een heikel
punt van de zaak is echter of de gewraakte reclame-
uitingen van de diverse gedaagden een voldoende nauw
verband hebben met de verkoop of het aanbieden voor
verkoop van consumentenproducten, iets dat vereist is
onder de CPL.26 In veel van die uitingen wordt namelijk
niet direct aan de producten gerefereerd, maar worden
de milieueffecten benadrukt van de groenere investerings-
strategieën die de gedaagden zijn gaan navolgen. Een an-
der twistpunt zal zijn of de reclames voldoende informatie
aan de consument verstrekken om beweringen als
‘schoon’ en ‘emissie-verlagend’ te onderbouwen, zodat
voor hen inzichtelijk is dat de aangeprezen alternatieve
brandstoffen minder negatieve milieueffecten hebben dan
conventionele producten. De in Europa en Nederland
geldende (zelf)regulering geeft al de nodige inzichten om
die beoordeling te maken.

132-151. Zie voor een indruk van de praktijk van de Advertising Standards Authority in het Verenigd Koninkrijk vergeleken met die
van de SRC: Kaupa 2021, p. 23-24.
De toepasselijke Milieu Reclame Code schrijft dezelfde regels voor die volgen uit de hierboven besproken richtsnoeren van de Europese
Commissie (voetnoot 14). Zie specifiek art. 2-3 Milieu Reclame Code, reclamecode.nl/nrc/milieu-reclame-code-mrc/.

19.

College van Beroep Stichting Reclame Code, 20 oktober 2019, dossier 2019/00308 (Milieuclaims Shell), overweging 2.20.
Zie voor succesvolle klachten Reclame Code Commissie 31 mei 2017, dossier 2017/00283 (Milieuclaims Statoil) en Reclame Code
Commissie 31 juli 2017, dossier 2017/00458 (Milieuclaims NAM).

21.

Zie acm.nl/nl/publicaties/acm-start-onderzoeken-naar-misleidende-duurzaamheidsclaims-drie-sectoren.22.
ACM, ‘Leidraad duurzaamheidsclaims’, acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsclaims, p. 5.23.
Reclame Code Commissie 31 juli 2017, dossier 2017/00458 (Milieuclaims NAM), overweging 4-5. RDS en ExxonMobil houden geza-
menlijk de aandelen in de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

24.

Op 28 mei 2021 werd de zaak vanwege zijn interstatelijke karakter verwijderd van de statelijke rechtbank (de Supreme Court of the
State of New York) en verplaatst naar de federale rechtbank (de U.S. District Court for the Southern District of New York).

25.

Par. 20-701, onder a CPL. Vgl. art. 2(d) Richtlijn 2005/29/EC en art. 6:193a lid 1 onder d waarin een handelspraktijk wordt omschreven
als ‘iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing,

26.

van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten’
(mijn cursivering).
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