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Uitgevers maken zich zorgen over Europese regelgeving. Reclame zou nog 

explicieter informatie moeten gaan geven over bijvoorbeeld energieverbruik en 

CO2-uitstoot. Voor indirecte discriminatie van tijdschriften wordt gevreesd. Wat 

moet en wat voor gevolgen heeft de regelgeving op printads?

tekst  Wendy van Esveld

TijdschrifT 
biedT conTexT

Wat betekent eco-labeling voor reclame?

MArKeTinG AnALYse

regels worden niet gegeven in de Re-
clame Code. Wel is er een aparte milieu-
code, die nauwelijks afwijkt van de ge-
wone code. Denk aan ‘geen onware 
claims gebruiken’ en ‘vergelijken mag als 
het maar klopt’. Deze inventarisatie van 
de regels op het gebied van eco-labeling 
levert niet direct veel geboden op. Er zijn 
bepalingen voor reclame voor personen-
auto’s, voor energiegerelateerde produc-
ten zijn er vanuit de Nederlandse wet 
wat voorkeuren geformuleerd, maar 
verder lijkt het rustig.

Indirecte discriminatie
Toch maken uitgevers zich druk.  
MirAndA MAAsMAn, secretaris eco-
nomische en juridische zaken bij het 
Nederlands Uitgeversverbond (Nuv): 
‘Europa heeft soms de neiging zich 

In Europa geldt dat re-
clame voor auto’s gege-
vens over het brandstof-
verbruik en de CO2-
uitstoot moet bevatten. 
In 2009 is in Nederland 

de Reclame Code uitgebreid met speci-
fieke regels voor de manier waarop deze 
informatie moet worden vermeld. Wat 
het geven van energie-informatie betreft, 
mogen Europese lidstaten zelf beslissen 
hoe daarmee om te gaan. Het Nederland-
se ministerie van Economische Zaken 
stelt dat de consument op eenvoudige, 
herkenbare en beknopte wijze moet 
worden geïnformeerd over het energie-
verbruik van energiegerelateerde produc-
ten. Consumenten moeten in staat zijn 
om zuinige aankopen te onderscheiden 
van meer verbruikende producten. Exacte 
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vooral te richten op printreclame. Niet 
letterlijk, maar wel zoals de regelgeving 
geformuleerd is. Vanuit Europa is men 
herhaaldelijk gekomen met het idee om 
energie-informatie te gaan verplichten in 
advertenties die al technische informatie 
en informatie over de prijs bevatten, 
bijvoorbeeld in advertenties voor energie-
gerelateerde producten en light commer-
cial vehicles. In de praktijk is dit soort 
gedetailleerde informatie eerder te vin-
den in printreclame dan bijvoorbeeld in 
tv-reclame.’ Indirecte discriminatie van 
print, dat is het punt. Maar is dat ook zo? 
marieke neervoort, advocaat bij Solv 
en specialist in reclamerecht: ‘Concreet 
moeten marketeers zich in hun reclame 
voor personenauto’s houden aan de Re-
clame Code waarin bepalingen staan over 
de kleur, afmeting en positie van de CO2-
informatie. Dat geldt voor alle reclame-
uitingen, dus ook voor bijvoorbeeld inter-
net.’ rené de Heij, brand manager 
BMW, spreekt daarom ook niet van indi-
recte discriminatie. Nog niet tenminste: 
‘De code betekent vooral dat we meer 
nadruk moeten leggen op CO2-emissies 
en verbruikgegevens. Voor BMW, dat 
daarin een goede performance levert, is 
dat ook geen enkel probleem. Sterker 
nog, we vestigen er graag de aandacht 
op. Pas als het zo ver zou gaan dat het 
een groot deel van de beschikbare adver-
tentieruimte zou gaan domineren, zoals 
bij alcohol en tabak is gebeurd, zou het 
voor ons een reden zijn om een medium 
minder in te zetten. Dit geldt dan voor 
alle mediatypen, omdat de code ook van 
toepassing is op bijvoorbeeld outdoor en 
internetbanners.’

Reclame Code
Sinds de uitbreiding van de code voor 
personenauto’s wordt er niet minder in 
tijdschriften geadverteerd, meent De 
Heij: ‘Allereerst omdat de labeling nog 
niet een dominante vorm heeft aangeno-
men. Ten tweede omdat we de gegevens 
waar het om gaat juist als een kans zien 
en deze toch al een belangrijke plek in 
onze communicatie-uitingen gaven. Als 
er al minder in print geadverteerd wordt, 
dan is dat op dit moment meer door de 
vele nieuwe, met name digitale, moge-
lijkheden die er zijn om je boodschap over 
te brengen.’

Europa
Goed, zolang de bepalingen blijven zoals 
ze zijn, hoeft het Nuv niet te vrezen voor 
weglopende adverteerders ten gevolge 

van de bestaande regels voor eco-labe-
ling, lijkt het. Maar sinds deze zomer is er 
in Europa het plan om ook bedrijfswa-
gens toe te voegen aan de verplichte 
eco-labeling. Als Europa zich ermee gaat 
bemoeien, wordt De Heij altijd een beetje 
huiverig: ‘Maar, veel van het dagelijkse 
verkeer bestaat uit transport van goede-
ren. Om CO2-verlaging effectief aan te 
pakken, is het ook voor eigenaren van 
bedrijfsauto’s goed om geïnformeerd te 
zijn over de keuze die ze hebben om bij te 
dragen aan een lagere CO2-uitstoot.’ Het 
bezwaar van de uitgevers is dan ook eer-
der principieel. In Europa zou het idee 
leven dat boodschappen in reclame of 
zelfs het verbieden van reclame (voor op 
zichzelf toegestane producten) zou leiden 
tot het gewenst gedrag van de burger. ‘En 
dat klopt niet’, meent Maasman: ‘Een 
burger wil weten wat het meest milieu-
vriendelijk is, of het nu helpt dat in adver-
tenties te vermelden is de vraag.’ Het Nuv 
blijft vrezen dat labeling ervoor zorgt dat 
adverteerders overstappen van tijdschrif-
ten naar andere media: ‘Het creëert een 
vervelende scheve concurrentieverhou-
ding. Verplichtingen opleggen in reclame 
is in strijd met commerciële communica-
tievrijheid. Bovendien, als het doel is het 
gedrag van de burger te beïnvloeden, kan 
dat wel via reclame?’ 
Voor wat betreft energie-informatie in 
reclame verwoordt het Nuv het in een 
brief van eind 2009 aan het ministerie 
van Economische Zaken als volgt: ‘Door 
de advertentieafhankelijke media te 
benadelen met deze richtlijn, kan deze 
dus een averechts effect teweegbrengen; 
hoe minder advertentie-inkomsten, hoe 
meer bladen er verdwijnen, hoe minder 
op maat gesneden informatie er voor 
lezers voorhanden is en hoe minder goed 
geïnformeerd burgers raken.’

Vingertje
Het alternatief in Nederland is zelfregule-
ring, vindt Maasman: ‘Al jaren werkzaam. 
Tijdschriften bieden altijd al informatie 
over relevante maatschappelijke ontwik-
kelingen in hun redactionele inhoud, dat 
moet niet worden opgelegd via adverten-
ties.’ De Heij staat er net zo in: ‘Alles wat 
opgelegd wordt, is eigenlijk niet goed; 
het besef moet er zijn dat dit soort zaken 
relevant zijn en daarom meegenomen 
moeten worden. Het kan namelijk ook 
een usp zijn. Dat er bepaalde afspraken 
worden gemaakt over de vorm en de 
inhoud van de vermeldingen lijkt me 
zinvol, zodat de consument ook één op 

één kan vergelijken. Waar ik echter voor 
wil waken is dat er een sfeer gecreëerd 
wordt waarin autorijden op hetzelfde 
“bedreigingsniveau” wordt gezet als 
roken en alcohol. Het opgeheven vinger-
tje moet niet een hele hand worden, die 
het zicht op het productaanbod en de 
daarmee gepaard gaande emotie om 
zeep helpt. Of sterker nog, helemaal zou 
verbieden. Autorijden moet wel leuk 
blijven. Dat geldt evenzeer voor de adver-
tenties.’
Het Nuv blijft de ontwikkelingen nauw-
gezet volgen en trekt op met grote Euro-
pese broer FAEP (European Federation of 
Magazine Publishers) als het gaat om 
eco-labeling. Maasman: ‘Onlangs hebben 
we de betrokken Europarlementariërs 
nog een mail gestuurd over het feit dat 
een initiatief als de website groenopweg.
nl meer doet dan in advertenties labels 
opnemen. Juist redactionele content 
maakt dingen duidelijk. Als de overheid 
dat via eigen advertenties wil doen is dat 
leuk, maar waarom via de advertentie-
ruimte van een ander?’

HigHLigHtS

*   Concreet moeten marketeers in re-
clame voor personenauto’s zich hou-
den aan de Reclame Code waarin 
bepalingen staan over de kleur, 
afmeting en positie van de CO2-
informatie. Dat geldt voor alle recla-
me-uitingen.

*   Gaat het om energiegerelateerde 
producten (alles met een stekker) 
dan stelt het Nederlandse ministerie 
van Economische Zaken dat de con-
sument op een eenvoudige, herken-
bare en beknopte wijze moet worden 
geïnformeerd over het energiever-
bruik. Consumenten moeten in staat 
zijn om zuinige aankopen te onder-
scheiden van minder zuinige.

*   Er is een aparte milieucode, die nau-
welijks afwijkt van de gewone code. 
Denk aan ‘geen onware claims ge-
bruiken’ en ‘vergelijken mag, als het 
maar klopt’.

*   Het Nuv vreest dat een discrimine-
rende regelgeving omtrent labeling 
ertoe kan leiden dat adverteerders 
overstappen van tijdschriften naar 
andere media.

*   Zelfregulering via de Reclame Code 
werkt goed en moet in Nederland 
leidend blijven, meent het Nuv.
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