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1. Samenvatting van de klacht
Shell promoot het product "CO2-compensatie", dat klanten belooft om tegen betaling de
klimaatschade te compenseren die wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot als gevolg van
het rijden op fossiele brandstoffen. Shell gebruikt marketingclaims zoals “Maak het verschil.
Compenseer CO2-uitstoot.” In besluit 2021/00190 van 26 augustus 2021 oordeelde de
Reclame Code Commissie dat Shell de promotie van het product "CO2-compensatie"
met marketing slogans als "Maak het verschil. Rij CO2-neutraal" in strijd was met de
artikelen 2 en 3 MRC. De RCC redeneerde dat Shell niet in staat was geweest het1

nodige wetenschappelijke bewijs te leveren om haar beloften te staven.

In reactie daarop heeft Shell slechts kleine aanpassingen in haar campagne aangebracht.
De huidige marketingclaims van Shell zijn in wezen identiek aan de claims waarvan de RCC
reeds had vastgesteld dat zij in strijd zijn met de vereisten van eerlijke reclame. Shell heeft
slechts één woord veranderd (het woord "neutraal" is vervangen door "compensatie"), en
heeft vaagheid toegevoegd over de vraag of het product "CO2-compensatie" wordt geacht
de door CO2-vervuiling veroorzaakte klimaatschade volledig of slechts gedeeltelijk
ongedaan te maken.

Deze klacht zal aantonen dat de promotie door Shell van "CO2-compensatie" ook in haar
huidige vorm misleidend is voor de consument. Omdat het product niet voldoet aan de
verwachting van de klant die hiervoor betaalt.

- Eerst zal worden betoogd dat de belofte "CO2-compensatie" synoniem is voor
termen als "CO2-neutraal" en "compensatie", en dat zowel Shell als de RCC de
termen als synoniem opvatten. De belofte van "CO2-compensatie" betekent dat
de klimaatschade die wordt veroorzaakt door de CO2-vervuiling als gevolg van
het rijden op fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd of ongedaan gemaakt.
Daarmee wordt bewezen dat Shell alleen een cosmetische wijziging aanbrengt om
een product aan te blijven prijzen dat niet doet wat het belooft.

- Dan zal worden aangetoond dat Shell nog steeds niet het nodige
wetenschappelijke bewijs heeft geleverd om te bewijzen dat haar product
"CO2-compensatie" daadwerkelijk het beloofde resultaat oplevert. Dit geldt voor
marketingbeloftes die zowel de volledige als de gedeeltelijke compensatie van
de klimaatschade door CO2-vervuiling suggereren. Shell schendt daarmee de
vereiste dat milieuclaims feitelijk juist moeten zijn en door objectief bewijs moeten
worden gestaafd. Shell schendt het duidelijke voorschrift van de RCC dat zij
geen wetenschappelijk onbewezen en onbewijsbare marketingclaims mag
doen.

- Voor zover Shell slechts een gedeeltelijke compensatie van de klimaatschade als
gevolg van CO2-vervuiling suggereert (in de disclaimer en in zinnen waar ze het
woord “volledig” weglaten voor “CO2-compensatie” of “compenseren”), specificeert
zij niet welk deel van de CO2-vervuiling door haar product "CO2-compensatie"

1 Reclame Code Commissie, 2021/00190.
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ongedaan zou worden gemaakt. Shell schendt derhalve de vereiste dat
milieuclaims nauwkeurig en niet vaag moeten zijn.

2. De misleidende marketingclaims
Shell promoot het product "CO2-compensatie" op haar website, in haar benzinestations en
via andere media. Zo gebruikt Shell bijvoorbeeld de campagneslogan "Maak het verschil.
Compenseer CO2-uitstoot." Het product "CO2-compensatie" wordt verkocht voor 1 cent per2

liter benzine.

Een voorbeeld van de promotie van het product "CO2-compensatie” op de Shell-website.

2.1. Het beloofde resultaat van het gepromote product
Shell stelt dat het product "CO2-compensatie" de schade compenseert die wordt
veroorzaakt door de CO2-uitstoot als gevolg van het rijden op fossiele brandstoffen van
Shell:

“Door een financiële bijdrage te leveren aan compensatieprojecten kun je als
consument je eigen CO2-voetafdruk compenseren. Deze projecten zorgen
ervoor dat CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik gecompenseerd
wordt, bijvoorbeeld door bossen te behoeden voor kap.”3

Volgens Shell compenseert haar product "CO2-compensatie" de volledige schade die
wordt veroorzaakt door de CO2-verontreiniging als gevolg van het rijden met fossiele
brandstoffen:

“Als je je hebt aangemeld voor compensatieAAN en je tankt Shell V-Power Benzine
of Shell V-Power Diesel, dan compenseert Shell de volledige CO2-uitstoot; vanaf
de winning van ruwe olie tot en met het brandstofverbruik.”4

4 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot/co2-uitstoot-compenseren.html (7 januari
2022)

3 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot/co2-uitstoot-compenseren.html (7 januari
2022)

2 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot.html (7 januari 2022)
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De compensatiebelofte van Shell heeft betrekking op alle emissies in de gehele
waardeketen (scope 3-emissies):

“Shell koopt dan koolstofkredieten die volgens internationale normen de
CO2-uitstoot compenseren van de winning van ruwe olie tot aan de
benzinepomp voor de klant.”5

Ook in de algemene voorwaarden schrijft Shell dat de hoeveelheid CO2 die uit de atmosfeer
wordt verwijderd, gelijk is aan de CO2 die vrijkomt van well-to-wheel.

“2.3 Het begrip “CO2-compensatie” wordt op een niet-wetenschappelijke manier
gebruikt om aan te geven dat Shell d.m.v. een transactie ervoor zorgt dat een
hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd, welke hoeveelheid CO2
gelijk is aan CO2-uitstoot die vrijkomt bij de winning, productie, distributie en
het verbruik van de Brandstof. De onttrekking van CO2 uit de atmosfeer vindt
plaats via een op de natuur gebaseerd proces dan wel via het voorkomen van
CO2-emissies door het tegengaan van ontbossing."6

In het persbericht over de uitspraak van de RCC rept Shell over “de uitgestoten CO2” die
gecompenseerd wordt. Dat veronderstelt wederom de volledige uitstoot:

“Bij het gebruikmaken van CO₂-compensatie wordt de uitgestoten CO₂
gecompenseerd door het kopen van Carbon Credits die worden gebruikt voor
investeringen in projecten voor onder meer het beschermen en planten van bos.”7

Echter, in de zin die volgt, suggereert Shell dat “CO2-compensatie” in de ogen van klanten
iets anders is dan “CO2-neutraal”:

7 https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2021/shell-now-talks-about-co2-compensation.html (2
februari)

6 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot/co2-uitstoot-compenseren.html (2
februari 2022 - screenshot aanwezig)

5 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot/co2-uitstoot-compenseren.html (7 januari
2022)
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“Maar, stelt de commissie, klanten zouden door het gebruik van de term
CO₂-neutraal kunnen denken dat bij CO₂-compensatie het verbruik van de
brandstof helemaal geen CO₂ achterlaat in de atmosfeer.”

Daarmee zegt Shell dat “CO2-compensatie” voor klanten blijkbaar anders is dan
“CO2-neutraal” en veronderstelt Shell dat CO2-compensatie in de ogen van klanten niet
over de gehele uitstoot zou gaan. Maar Shell zegt er niet bij hoeveel compensatie klanten
dan wel voor hun geld kunnen verwachten.

2.2. De nieuwe "disclaimer"
Shell heeft op haar website een nieuwe "disclaimer" gepubliceerd:

“*CO2-compensatie voorkomt niet dat er CO2-uitstoot vrijkomt wanneer de
brandstof wordt geproduceerd of gebruikt. CO2-uitstoot compenseren, wil zeggen het
aankopen van Carbon Credits, waarmee geïnvesteerd wordt in geverifieerde
projecten om bossen te beschermen en bomen te planten. Deze Carbon Credits, zijn
geen gelijkwaardige vervanging voor energieoplossingen met een lagere
emissie. Er wordt immers nog steeds CO2 uitgestoten. "8

De disclaimer erkent dat de volledige compensatie van de klimaatschade door
CO2-vervuiling veroorzaakt door rijden op fossiele brandstoffen fysiek onmogelijk is. Dit
erkent de bevindingen van de RCC-uitspraak tegen Shell van 26 augustus 2021. De
disclaimer is dan ook expliciet in tegenspraak met de hierboven aangehaalde
marketing claims van Shell op dezelfde website, die een volledige compensatie beloven
van de klimaatschade door CO2-vervuiling als gevolg van het rijden op fossiele
brandstoffen. De disclaimer bewijst dat Shell weet dat het product niet doet wat Shell klanten
belooft.

2.3. De slogan “Maak het verschil” is blijven staan
Het eerste deel van de slogan voor het product CO2-compensatie is na de uitspraak blijven
staan. Shell roept klanten op: “Maak het verschil.” Dat gezegde betekent in de volksmond
dat een actie of handeling een reëel en substantieel effect heeft in de werkelijkheid. Het
gezegde wordt niet gebruikt als het effect van een product onzeker of niet bewezen is of
gedeeltelijk of minimaal effect heeft.

8 https://www.shell.nl/consumenten/compenseer-co2-uitstoot.html (7 januari 2022)
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2.4. Tussentijdse samenvatting: Shell belooft volledige
compensatie van de klimaatschade door CO2-vervuiling als
gevolg van autorijden maar suggereert tegelijkertijd dat
compensatie om gedeeltelijke compensatie gaat
Samenvattend kan worden gesteld dat Shell haar product "CO2-compensatie" aanprijst met
twee marketingbeloften: enerzijds belooft Shell de volledige compensatie van de
klimaatschade ten gevolge van CO2-verontreiniging, anderzijds suggereert Shell in de
disclaimer en het persbericht over de uitspraak van de Reclame Code Commissie de
gedeeltelijke compensatie daarvan. Tegelijkertijd belooft Shell klanten dat ze met
CO2-compensatie “het verschil” kunnen maken.

In de volgende analyse zullen zowel de volledige compensatiebeloften worden behandeld
als de gesuggereerde gedeeltelijke compensatie en zal worden aangetoond dat beide claims
misleidend zijn voor de consument. Omdat het product misleidt en niet doet wat het
belooft. Zoals ook de Reclame Code Commissie stelt, kan Shell niet aantonen of en in
hoeverre het product “CO2-compensatie” doet wat het belooft. Dat is niet veranderd door het
woord “CO2-neutraal” te vervangen door het woord “CO2-compensatie”.

3. De betekenis van de belofte van
"CO2-compensatie": het ongedaan maken van de
door CO2-vervuiling veroorzaakte schade
Marketingclaims moeten worden geïnterpreteerd vanuit het perspectief van de gemiddelde
consument. Er zal worden aangetoond dat de belofte van "CO2-compensatie" door de
gemiddelde consument kan worden begrepen in de zin dat de door de CO2-vervuiling
veroorzaakte klimaatschade ongedaan wordt gemaakt (= gecompenseerd,
geneutraliseerd). Een interpretatie moet redelijk worden geacht als het de interpretatie is die
de adverteerder heeft bedoeld over te brengen. Aangetoond zal worden dat Shell beoogt9

over te brengen dat het product "CO2-compensatie" de klimaatschade als gevolg van de
CO2-vervuiling door het rijden op fossiele brandstoffen geheel of gedeeltelijk compenseert.
Voorts zal worden aangetoond dat de RCC in haar uitspraak van 26 augustus 2021 het
begrip op een vergelijkbare wijze heeft opgevat.

9 Federal Trade Commission, "FTC Policy Statement on Deception" (1983) 3.
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3.1. De letterlijke betekenis van de term “compensatie”: “tegen
elkaar afwegen”, “goedmaken”, “neutraliseren” en “ongedaan
maken.”
Het woord “compenseren” komt van het Latijnse woord “compenso.” Volgens het
Lewis/Short's Latijnse woordenboek betekent de term:

“to poise, weigh several things with one another; hence, in the language of
business, to equalize one thing with another by weighing, to balance with one
another, to make good”10

De Nederlandse term “compenseren” wordt in de Van Dale gedefinieerd als: “vereffenen,
vergoeden, goedmaken.” Woorden.nl geeft de volgende synoniemen: “1) Goedmaken 2)11

Schadeloosstellen 3) Tegenover stellen 4) Vereffenen 5) Vergelijken 6) Vergoeden”, en geeft
het voorbeeld van “Het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische
termijnmarkt van Amsterdam Exchanges door het afsluiten van een tegengestelde
transactie.”12

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de belofte van “compensatie” synoniem is voor
termen als “neutraal” en “goedmaken”, en verwijst naar het ongedaan maken van een
veroorzaakte schade. De uitdrukking “CO2-compensatie” betekent dus het ongedaan
maken van de door CO2-vervuiling veroorzaakte schade.

3.2. Shell gebruikt de beloften "CO2-compensatie" en
"CO2-neutraal" als synoniemen om aan te geven dat de
schade van CO2-vervuiling door autorijden ongedaan wordt
gemaakt
Tot november 2021 promootte Shell haar product "CO2-compensatie" met de termen
"compensatie" en "neutraal" op haar website en in haar tankstations, waarbij zij deze
termen als synoniemen gebruikte. Dit blijkt uit het volgende screenshot van de
Shell-website, en foto's van een Shell-tankstation:

12 https://www.woorden.org/woord/compenseren (14 januari 2022)

11 https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/compenseren#.YdhiACwxk0o (14
januari 2022)

10 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=compenso (14
januari 2022)
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Shell gebruikt de beloften van "CO2-compensatie" en "CO2-neutraal" synoniem (website vóór
november 2021).

Shell gebruikt de beloften "CO2-compensatie" en "CO2-neutraal" als synoniemen (schermen in
Shell-tankstation in oktober 2021)

In andere landen blijft Shell de beloften van "CO2-compensatie", "CO2-neutraal" en
"offsetting" als synoniem gebruiken, zoals blijkt uit de volgende screenshots en foto’s:
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Shell gebruikt de termen "CO2-compensatie", "CO2-neutraal" en "offsetting" synoniem in andere
landen.13

13

https://www.shell.com/shellenergy/othersolutions/welcome-to-shell-environmental-products/our-carbo
n-credit-offering.html, https://www.shell.co.uk/motorist/make-the-change-drive-carbon-neutral.html,
https://www.shell.com/shellenergy/othersolutions/welcome-to-shell-environmental-products/our-carbo
n-credit-offering.html (2 februari 2022)
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Shell gebruikt de termen "CO2-compensatie", "CO2-neutraal" en "offsetting" synoniem in andere
landen, zoals blijkt uit Shell's Google Ads (screenshots van december 2021).

In het persbericht dat Shell naar buiten bracht over de uitspraak van de Reclame Code
Commissie van 26 augustus, zegt Shell nadrukkelijk dat het de term “CO2-neutraal” alleen in
Nederland verandert in “CO2-compensatie.”

“Shell wil helder en transparant communiceren, zeker bij zo’n belangrijk onderwerp
als de energietransitie. Daarom neemt Shell de uitspraak ter harte en schrapt Shell
de term CO₂-neutraal in oproepen voor en teksten over CO₂-compensatie aan de
pomp. Daarvoor in de plaats gebruiken we in Nederland de aanduiding
CO₂-compensatie, als in ‘Compenseer CO₂ bij Shell.’”14

Volgens Shell betekent "CO2-compensatie" het verminderen van de schade die wordt
veroorzaakt door de CO2-verontreiniging als gevolg van het rijden met fossiele
brandstoffen:

“Wellicht kunt u op dit moment nog niet overstappen op een alternatieve brandstof,
maar wilt u toch de impact van uw CO2-emissies verminderen. Shell biedt u nu
een nieuwe service aan om CO2-uitstoot van uw wagenpark te compenseren.”15

15 https://www.shell.nl/klanten/shell-tankpas-voor-bedrijven/co2compenseren.html (7 januari 2021)

14 https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2021/shell-now-talks-about-co2-compensation.html (2
februari 2022)
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat Shell met de belofte van “CO2-compensatie”
hetzelfde bedoelt als met de synonieme term “CO2-neutraal”, wat betekent dat de
klimaatschade die wordt veroorzaakt door de CO2-vervuiling als gevolg van het rijden met
fossiele brandstoffen ongedaan wordt gemaakt.

3.3. De RCC vat de belofte van “CO2-compensatie” op als
synoniem voor “CO2-neutraal”, d.w.z. dat de door
CO2-vervuiling veroorzaakte klimaatschade ongedaan wordt
gemaakt
In haar uitspraak tegen Shell van 26 augustus 2021 heeft de RCC de belofte van
“CO2-compensatie" opgevat als synoniem voor "CO2-neutraal", wat betekent dat de schade
die wordt veroorzaakt door de CO2-vervuiling door het rijden op fossiele brandstoffen
ongedaan wordt gemaakt:

“De gemiddelde consument zal de term ‘neutraliseren’ in zijn algemeenheid zo
begrijpen, dat een bepaald effect wordt teniet gedaan door daar een
tegengestelde kracht of effect tegenover te plaatsen. Toegespitst op de campagne
van Shell betekent dit dat ‘CO2-neutraal’ zo opgevat zal worden, dat het
schadelijke effect op het milieu van de CO2-uitstoot volledig wordt tenietgedaan
door compensatiemaatregelen die Shell daar tegenover plaatst.”16

In de beschikking wordt 49 keer verwezen naar termen als “CO2-neutraal” en
“neutraliseren”, en 64 keer naar termen als “CO2-compenseren” en “compenseren.” Dit wijst
er verder op dat de RCC de termen als synoniem beschouwde.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de RCC de belofte van “CO2-compensatie” opvat als
synoniem voor “CO2-neutraal”, d.w.z. dat de klimaatschade die wordt veroorzaakt door de
CO2-vervuiling als gevolg van het rijden met fossiele brandstoffen ongedaan wordt gemaakt.

3.4. Tussentijdse samenvatting: de gemiddelde consument zal
de belofte van "CO2-compensatie" opvatten als dat de
klimaatschade van CO2-vervuiling ongedaan wordt gemaakt
Een analyse van de betekenis van de belofte “CO2-compensatie”, van het gebruik ervan
door Shell in Nederland en in andere landen, en van de ontvangst ervan door de RCC heeft
het volgende aangetoond: De belofte van “CO2-compensatie” betekent dat de schade
veroorzaakt door CO2-vervuiling wordt gecompenseerd, of ongedaan gemaakt door het door
Shell aangeprezen product. Dit is ook de bedoeling van Shell, en de manier waarop de RCC
het heeft opgevat. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument de
belofte op dezelfde manier zal opvatten.

16 Overweging 4.
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4. Het is feitelijk onjuist te beweren dat de door
CO2-vervuiling veroorzaakte schade geheel of
gedeeltelijk ongedaan kan worden gemaakt
De volgende analyse zal aantonen dat het feitelijk onjuist is te beweren dat de door
CO2-vervuiling als gevolg van autorijden veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk
ongedaan zou kunnen worden gemaakt.

4.1. Beloften van volledige compensatie worden niet
ondersteund door de wetenschap en misleiden daarom de
consument
Shell beweert dat compenserende activiteiten, zoals betalingen aan projecten voor
bosbehoud, de door de CO2-vervuiling veroorzaakte schade ongedaan zouden kunnen
maken. Logischerwijs is compensatie alleen mogelijk als de twee kanten van de vergelijking
gelijkwaardig zijn. Dit is echter niet het geval: de vermeende voordelen van
compensatieactiviteiten zijn niet gelijkwaardig aan de door CO2-vervuiling
veroorzaakte klimaatschade, hetgeen betekent dat de eerstgenoemde de
laatstgenoemde niet kan compenseren. Shell heeft niet het nodige wetenschappelijke
bewijs geleverd om aan te tonen dat dit anders is. Dit is duidelijk vastgesteld door de RCC:

“Klagers hebben de juistheid van de claim gemotiveerd betwist, aan de hand
van een groot aantal (wetenschappelijke) publicaties en klimaatrapporten, afkomstig
van gerenommeerde instanties. Zij zijn er daarbij in geslaagd om op zijn minst
twijfel te zaaien over de vergelijkbaarheid van uitstoot en
compensatiemaatregelen en over (het meten van) de effecten van deze
maatregelen. Gelet op de stelligheid van de claim ‘rij CO2-neutraal’, had het op de
weg van Shell gelegen om aan te tonen (op basis van bijvoorbeeld meetgegevens)
dat uitstoot en compensatie wél vergelijkbaar zijn en dat daadwerkelijk
CO2-neutraliteit kan worden bereikt. Daartoe had Shell moeten aantonen dat het
effect van de compensatiemaatregelen van Shell zo precies gemeten kan
worden, dat deze meting kan dienen als onderbouwing voor de claim dat door
betaling van één extra cent per liter het nadelig effect op het milieu voor wat betreft
het gebruik van de getankte fossiele brandstof gegarandeerd wordt opgeheven.
Shell heeft dit niet aangetoond.”17

Beloften van volledige compensatie worden niet gestaafd door wetenschappelijk
bewijs en moeten derhalve als feitelijk onjuist worden beschouwd. In haar huidige18

18 Art 12(b) Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne
markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en

17 Overwegingen 6 en 7.
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marketingcampagne levert Shell niet het nodige wetenschappelijke bewijs om aan te tonen
dat haar product “CO2-compensatie” het beloofde resultaat oplevert. Shell schendt
derhalve de RCC-beschikking, en blijft in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

4.2. Beloften van gedeeltelijke compensatie worden niet
ondersteund door de wetenschap en misleiden daarom de
consument
Zoals zojuist vermeld, heeft de RCC vastgesteld dat de klimaateffecten van
compensatieactiviteiten niet gelijkwaardig zijn aan de klimaatschade veroorzaakt door
CO2-vervuiling, en dus niet gelijkwaardig. Logischerwijs geldt dezelfde vaststelling ook
voor beloften van gedeeltelijke compensatie, aangezien beloften van volledige en
gedeeltelijke compensatie beide gelijkwaardigheid (=vergelijkbaarheid) van de twee
kanten van de vergelijking veronderstellen. Zonder vergelijkbaarheid is compensatie
onmogelijk, zij het volledig of in delen. Dit is uitdrukkelijk bevestigd door de RCC:

“Weliswaar acht de Commissie het aannemelijk dat bij het
compensatieAAN-programma sprake is van enige mate van compensatie, maar de
claim gaat verder dan dit. Het feit dat ervan kan worden uitgegaan dat sprake is van
enige compensatie neemt ook niet weg dat er onzekerheid is (en blijft) over de
vergelijkbaarheid van CO2-uitstoot enerzijds en compensatie anderzijds, en
(dus ook) over de precisie waarmee het effect van compensatiemaatregelen
gemeten kan worden. De projecten, definities en standaarden waarop Shell zich
beroept leiden niet tot een ander oordeel.”19

Gedeeltelijke compensatiebeloften worden evenmin door de wetenschap ondersteund
en zijn derhalve in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Bovendien past de slogan “Maak
het verschil” niet bij de onzekerheid over het effect van CO2-compensatie.

4.3. Beloften van gedeeltelijke compensatie zijn vage
milieuverklaringen die de consument misleiden
Voor zover Shell slechts een gedeeltelijke compensatie van de door de CO2-vervuiling
veroorzaakte klimaatschade suggereert, bijvoorbeeld in de disclaimer, rijst de vraag hoeveel
schade het product “CO2-compensatie” precies compenseert. Shell geeft echter niet aan
hoeveel van de klimaatschade die door haar fossiele brandstofproducten wordt
veroorzaakt, zou worden “gecompenseerd.”

Om de consument niet te misleiden, moeten milieuclaims nauwkeurig zijn. Dit wordt door
de Europese Commissie duidelijk gesteld in haar richtsnoeren uit 2021 over de
toepassing van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken op milieuclaims:

19 Overweging 7.

2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het
Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”).
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“Environmental claims are likely to be misleading if they consist of vague and
general statements of environmental benefits without appropriate substantiation of
the benefit and without indication of the relevant aspect of the product the claim
refers to.”20

De ACM Leidraad Duurzaamheidsclaims van 2021 waarschuwt ook voor vage
milieuclaims. Zij adviseert adverteerders als volgt:

“Voorkom dat consumenten uw claims verkeerd kunnen interpreteren. Gebruik
daarom geen vage termen.”21

Zowel de Europese Commissie als de ACM waarschuwen expliciet voor vage
marketingclaims over CO2-compensatie. De Europese Commissie stelt:

“Carbon removals claims should be authentic, robust, transparent, reported,
monitorable, verifiable, credible, certified, should not undermine near-term
emission reduction action in emitting sectors, should guarantee additionality and
should ensure an appropriate accounting of carbon removals in national GHG
inventories.”22

De compensatiebelofte van Shell voldoet niet aan deze criteria, zoals de RCC reeds
heeft vastgesteld in haar besluit van 26 augustus 2021. Sinds het besluit heeft Shell zelfs23

materiële informatie van haar website verwijderd (bv. over de verstrekkers van haar
carbon credits en de projecten waarvan deze afkomstig zijn), en heeft zij haar beweringen
in vagere of zelfs tegenstrijdige bewoordingen geherformuleerd, zoals de hierboven
besproken nieuwe disclaimer illustreert.

De ACM Duurzaamheidsrichtlijnen waarschuwen als volgt tegen vage schadeclaims:

“Als u consumenten de mogelijkheid biedt om de CO2-uitstoot van een product
(tegen betaling) te compenseren, dan is er sprake van een apart product waarop de
consumentenregels van toepassing zijn. Dit betekent dat u consumenten moet
informeren over de voornaamste kenmerken van de aangeboden
CO2-compensatie die hiervoor zijn genoemd.”24

Zij verduidelijkt dat de adverteerder die “CO2-compensatie” belooft, de consument de
volgende informatie moet verstrekken:

24 Autoriteit Consument en Markt (n 18) 15.
23 Overwegingen 6-9.
22 Europese Commissie (n 17) 95.

21 Autoriteit Consument en Markt, ‘Leidraad Duurzaamheidsclaims’ (2021) 9
<https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/leidraad-duurzaamheidsclaims.pdf> geraadpleegd
op 13 december 2021.

20 Europese Commissie, "Richtsnoeren voor de uitlegging en de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt" (2021) 95.
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“  Het bedrijf moet consumenten informeren over hoeveel uitstoot er wordt
gecompenseerd en hoe de uitstoot wordt gecompenseerd. [...] Het bedrijf moet
kunnen aantonen dat de uitstoot van de gereden kilometers daadwerkelijk volledig is
gecompenseerd, zodat consumenten kunnen blijven vertrouwen op de claim.25

Shell verstrekt geen informatie over de hoeveelheid CO2-uitstoot die haar product
“CO2-compensatie” belooft te compenseren. Bijgevolg laat Shell informatie achterwege
die voor de gemiddelde consument van wezenlijk belang is, en kan zij hem dus
misleiden. Shell's beloftes van gedeeltelijke compensatie zijn derhalve in strijd met de
vereisten van de artikelen 2 en 3 MRC.

5. Conclusie
Shell blijft haar product "CO2-compensatie" aanprijzen en verkopen zonder het nodige
wetenschappelijke bewijs te leveren dat het daadwerkelijk de beloofde resultaten oplevert
terwijl het klanten belooft dat ze het verschil kunnen maken. Shell schendt daarmee het
RCC-besluit van 26 augustus 2021, en de artikelen 2 en 3 MRC. De kleine wijzigingen die
Shell in de marketingcampagne heeft aangebracht, brengen hierin geen verandering: het
vervangen van het woord "neutraal" door "compensatie" maakt het ontbrekende
wetenschappelijke bewijs niet goed.

Zelfs indien de marketingclaims van Shell zo zouden worden opgevat dat zij slechts een
gedeeltelijke compensatie van de door de CO2-vervuiling veroorzaakte klimaatschade
beloven, zijn zij nog steeds in strijd met de RCC-beschikking. Zelfs beloften van
gedeeltelijke compensatie vereisen wetenschappelijk bewijs, dat Shell niet levert, en
ook niet kan leveren. Bovendien specificeert Shell niet welk deel van de CO2-vervuiling
wordt gecompenseerd, hetgeen in strijd is met het vereiste dat milieuclaims nauwkeurig
en niet vaag moeten zijn. De poging van Shell om woordspelletjes te spelen met het
publiek is een belediging voor het duidelijk gemotiveerde besluit van de RCC in
augustus 2021.

Tot slot nog een paar woorden over het bredere maatschappelijke effect van Shells promotie
van het product “CO2-compensatie”. De reclamecampagne rond dit product was lange tijd
zeer zichtbaar. Ook voor mensen die niet behoren tot de doelgroep “Dutch Driving Citizens”,
maar voor kinderen, voor iedereen. In Nederland en acht andere landen waar dezelfde
campagne loopt. Al deze mensen krijgen de onjuiste boodschap mee dat je voor 1 cent
de klimaatschade van een liter fossiele brandstof ongedaan kan maken. Deze
boodschap vermindert het gevoel van urgentie om grote stappen voor het klimaat te
maken. Immers, als het zo makkelijk zou zijn, gewoon een cent extra betalen, dan is er geen
dringende noodzaak om het vervuilende gedrag aan te passen. Zowel op individueel niveau
als op maatschappelijk niveau. De boodschap “Maak het verschil. Compenseer je
CO2-uitstoot” is zo behalve consumentenmisleiding ook een belangrijke hindernis in
de transitie.

25 ibid 10.
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