
FACTSHEET FOSSIELE RECLAME

reclame voor fossiele brandstoffen, zoals gas, benzine en diesel, en
reclame voor fossiel personenvervoer (vliegen, cruisereizen,
brandstofauto's), en 
reclame en sponsoring van de fossiele industrie en de luchtvaartindustrie. 

deze sectoren zijn grote uitstoters
ze maken veel publieksreclame
deze reclame normaliseert fossiel (consumptie)gedrag en de fossiele
industrie

Onder fossiele reclame wordt wereldwijd* verstaan: 

De keuze voor deze categorieën is gebaseerd op:

Regulering fossiel personenvervoer als mitigatiemaatregel (samenvatting)
Relevante passages van oa het IPCC, UNEP en Cambridge over reclameverbod op
CO2-intensief vervoer en reisgedrag
Effect van reclame van de fossiele industrie en de luchtvaartindustrie op mens,
samenleving en beleid
Werkt voorlichting over duurzaam gedrag als er nog fossiele reclame te zien is?

In deze factsheet

Een overzicht van wetenschappelijke literatuur die de noodzaak voor regulering
van fossiele reclame onderbouwt. 

Wat is fossiele reclame

Productreclame: reclame voor fossiel personenvervoer (bijvoorbeeld
auto's en luchtvaart) zorgt voor meer verkoop en dus meer emissies. Het 
 verhindert gedragsverandering.
Imagoreclame: reclame en sponsoring door de fossiele industrie en
luchtvaartindustrie. Dient oa om legitimiteit te behouden en regelgeving
tegen te houden.
Ideereclame: reclame door de fossiele industrie en luchtvaartindustrie
waarin ze een nep-oplossingsrichting promoten. Bijvoorbeeld CO2-
compensatie.

Er zijn verschillende soorten fossiele reclame met elk hun eigen schade voor
het klimaat.

Verschillende soorten reclames en hun effecten op klimaatbeleid

* In oa Australië, Zuid-Afrika, Canada, de EU en de VS



Reclames voor vliegreizen, cruisereizen & fossiele auto's, brommers en motoren
zorgen voor een stijging van de verkoop, stijging van fossiel brandstofgebruik en
stijging van de emissies. 

Oa het IPCC, UN Environment Programme, Cambridge Institute en het Potsdam Instituut
noemen een verbod op fossiele reclames als mitigatiemaatregel die normen, waarden
en CO2-intenstief gedrag verandert. Voorbeelden en bronnen op de volgende pagina's.

IPCC (2022)
Het IPCC noemt in het meest recente rapport (6th assessment werkgroep 3) het reguleren
van fossiele reclame als een van de mitigatiestrategieën. Dit heeft volgens het IPCC effect op
CO2-intensief consumptiegedrag. Ook noemt het IPCC het normaliserend effect van
reclames die CO2-intensieve consumptie aanjagen. Het kan mensen zelfs het gevoel geven
dat luxegoederen echt nodig zijn. 

UNEP Emission Gap Report (2020)
Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties - United Nations Environmental Programme
(UNEP) - noemt reguleren van reclame als een mechanisme voor leefstijlverandering. Het
UNEP koppelt concrete emissies aan pakketten van maatregelen met ook een verbod op
reclame op vliegreizen en CO2-intensieve auto's.

Cambridge Sustainability Cie on Scaling Behavior Change (2021)
'Scaling behaviour change for a 1.5 degree world' is het 1e syntheserapport over de bijdrage
van gedragsverandering om het Parijs-doel te halen. Het Cambridge Instituut richt zich op
het empirisch bewijs voor hefbomen voor maatschappelijke veranderingen. Oa op
reclamerestricties als hefboom om klimaatactie te versnellen.

Potsdam Institute for Climate Impact Research (2020)
Het Potsdam Instituut noemt een verbod op reclame voor fossiele producten als maatregel
die bijdraagt aan het social tipping point voor snelle decarbonisatie. Het onderzoek
benadrukt dat klimaatmaatregelen elkaar versterken. Zo versterkt een verbod op fossiele
reclame maatregelen die gericht zijn op meer klimaatkennis. 

REGULERING RECLAME VOOR FOSSIEL
PERSONENVERVOER ALS MITIGATIEMAATREGEL

Quantifying mitigation of consumption options (2020)

New Weather Institute en Purpose Disruptors (reclamemakers in de UK) hebben los van elkaar
de emissieschade berekend van reclamecampagnes voor vliegen en auto's, resp. in de EU en
in de UK. Alle reclames voor vliegreizen en vervuilende auto's zorgen binnen de EU voor
tussen de 41 tot wel 122 MtCO2eq. 

Rapporten New Weather Institute (2022) en Purpose Disruptors (2022)

Onderzoek naar het effect van maatregelen om de consumptie te verlagen als
mitigatiemaatregel tegen klimaatverandering. Verbod op vliegen en auto's is onderdeel
van het pakket.



A. IPCC over reguleren fossiele reclame (2022)

Het IPCC noemt in het meest recente rapport (6th assessment werkgroep 3) het reguleren
van fossiele reclame als een van de mitigatiestrategieën. Dit heeft volgens het IPCC
effect op CO2-intensief consumptiegedrag. Ook noemt het IPCC het normaliserend effect
van reclames die CO2-intensieve consumptie aanjagen. Het kan mensen zelfs het gevoel
geven dat luxegoederen echt nodig zijn. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/



B. UNEP Emission Gap Report (2020)

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties - United Nations Environmental
Programme (UNEP) - noemt reguleren van reclame als een mechanisme voor
leefstijlverandering. Het beperken van van reclames van luchtvaart-
maatschappijen, voor vliegreizen en CO2-intensieve auto's wordt expliciet
genoemd. 

https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020



C. Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behavior
Change (2021)

'Scaling behaviour change for a 1.5 degree world' is het 1e syntheserapport over de bijdrage
van gedragsverandering om het Parijs-doel te halen. Het Cambridge Instituut richt zich op het
empirisch bewijs voor hefbomen voor maatschappelijke veranderingen. Oa op
reclamerestricties als hefboom om klimaatactie te versnellen.

https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/scaling-behaviour-change-
for-a-15degree-world-challenges-and-opportunities/C3F274E421D45486833FA311659A45F9



D. Potsdam Institute for Climate Impact Research
Het Potsdam Instituut noemt een verbod op reclame voor fossiele producten als maatregel
die bijdraagt aan het social tipping point voor snelle decarbonisatie. Het paper
benadrukt dat klimaatmaatregelen elkaar versterken. Zo versterkt een verbod op fossiele
reclame maatregelen die gericht zijn op meer klimaatkennis. 

https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.1900577117

E. Quantifying the potential for climate change mitigation of
consumption options
"We find that the top ten consumption options together yield an average mitigation potential
of 9.2 tCO2eq/cap, indicating substantial contributions towards achieving the 1.5 °C–2 °C
target, particularly in high-income context." 

Een verbod op reclame voor auto's en vliegen is onderdeel van het pakket.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab8589



In de UK zorgt reclame voor 32% van de jaarlijkse CO2-voetafdruk per persoon. Het aantal
advertenties voor vliegreizen en fossiele auto's stijgt er. Ook de emissies die gepaard gaan
met reclames voor vliegen en auto's stijgen. Dit rapport komt uit de reclamesector in de UK.

https://www.purposedisruptors.org/advertised-emissions

E. Hoeveel emissies gaan gepaard met reclame (en vlieg- en
autoreclame in het bijzonder)  

Alle reclames voor vliegreizen en vervuilende auto's zorgen wereldwijd voor tussen de 202
tot wel 606 miljoen ton (Mt) CO2eq. Binnen de EU zorgen deze reclames voor tussen de 41
tot wel 122 MtCO2eq. 

"Stopping these ads could therefore have a significant impact in cutting Europe’s emissions
in the short term, by removing the ability of polluting companies to promote dirty products
and services, and by changing attitudes towards fossil fuel consumption and promotion."

F. Emissies van vlieg- en autoreclame - New Weather Institute

https://www.badverts.org/latest/new-report-advertising-climate-chaos-measuring-the-co2-emissions-associated-
with-adverts-for-cars-amp-airlines



G. House of the Lords (2022)
Het Britse House of the Lords heeft een advies uitgebracht aan de regering van het
Verenigd Koninkrijk. Aanleiding was een rapport waaruit blijkt dat een derde van de
emissiereducties tegen 2035 moet komen van mensen die hun gedrag veranderen.

De House of Lords constateert dat de regering de klimaatdoelen niet gaat halen omdat
het te weinig doet om mensen te helpen hun consumptie aan te passen. Het rapport
kijkt oa naar beleid om roken te ontmoedigen en stelt vast dat (fossiele) reclame
reguleren nodig is voor eerlijke informatie en om emissies terug te dringen.

https://publications.parliament.uk/pa/ld5803/ldselect/ldenvcl/64/6402.htm



A. IPCC over misleidende fossiele reclame (2022)

B. Vliegreclame moral disengagement

C. Reclame als lobby rond belangrijke politieke beslismomenten

Fossiele advertenties helpen mensen om hun schadelijke gedrag goed te praten en te
normaliseren. Bewustwordingscampagnes matigen dat effect niet. "De studie toont aan dat
het problematisch kan zijn om individuen de volledige milieuschade van hun consumptie-
keuzes in de schoenen te schuiven wanneer zij tegelijkertijd dagelijks worden geconfronteerd
met reclameboodschappen. Zolang er status wordt toegekend aan vliegen, via
advertenties, artikelen of reisbloggers, zullen individuen een sociale prikkel
hebben om te vliegen - en zich moreel distantiëren van hun handelingen."

In een analyse van de timing van grote publieksreclamecampagnes van 5 fossiele bedrijven in
de VS gedurende 30 jaar blijkt: "Naarmate de dreiging van wetgevende of regelgevende actie
toeneemt of de negatieve media-aandacht toeneemt, vergroten grote oliemaat-schappijen
hun inspanningen  om hun bedrijfsreputatie te verbeteren. Deze inspanningen zijn erop
gericht om (...) de mogelijkheid van regelgeving of wetgeving te verminderen."

"Geraffineerde propagandacampagnes, ontworpen om de perceptie van het publiek
en de elite over de grote oliemaatschappijen te manipuleren zijn een belangrijke
belemmering voor zinvolle klimaatmaatregelen." 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17524032.2021.1899956

WAT DOET FOSSIELE RECLAME 
MET MENSEN, SAMENLEVING EN BELEID?

Het IPCC wijst er in haar meest recente rapport op dat een groot aantal bedrijven heeft
geprobeerd de beperking van de klimaatverandering te doen ontsporen door doelgericht te
lobbyen en twijfel veroorzakende mediastrategieën toe te passen. Het IPCC merkt op dat
fossiele industrieën een unieke toegang tot media hebben, onder andere via reclame, en
daarom ook in staat zijn om het debat te domineren en te bepalen hoe open een
maatschappelijke discussie wordt gevoerd.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02582-8



D. Verschil tussen zeggen en doen - InfluenceMap (2022)
Uit een uitgebreide analyse blijkt dat vijf grote fossiele bedrijven elk jaar honderden
miljoenen dollars besteden aan een systematische strategie om zichzelf af te schilderen als
positief en proactief met betrekking tot de noodsituatie op het gebied van
klimaatverandering. Dit blijkt niet te stroken met de kapitaalinvesteringsplannen van de
bedrijven. Het blijkt ook niet te stroken met de gedetailleerde beleidsactiviteiten van de
bedrijven en hun brancheorganisaties op het gebied van klimaatverandering.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15205436.2016.1203953

https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585

E. Reclame om de afzetmarkt voor olie en gas te beschermen (2015)

maatschappelijk draagvlak te behouden
beleid promoten dat gunstig is voor de fossiele industrie, bijvoorbeeld: een
terughoudende overheid.

Reclame door fossiele multinationals is geen gewone reclame. Deze reclame (‘marketplace
advocacy’) dient om de afzetmarkt voor olie en gas te beschermen door:

1.
2.

Marketplace advocacy doet vaak een beroep op nationale waarden (bijvoorbeeld onderwijs)
en “verschuift de publieke dialoog van klimaatverandering en potentieel milieubeleid naar
hoe dit beleid de industrie zou schaden en de gemiddelde Amerikaanse burger nadelig zou
beïnvloeden.”



Het verbieden van reclame die consumptie bevordert (inclusief vliegreizen) is
effectiever dan reclame die duurzaam gedrag bevordert (zonder reclameverbod). Dat
blijkt uit een Duits onderzoek in opdracht van het Duitse ministerie van Educatie.

"Sufficiency-promoting online content is associated with higher social and personal
norms for sufficiency, but neither of the latter are linked to aspiration or consumption
levels. These findings are consistent with the hypothesis that aspiration levels and
consumption decisions are influenced by consumption-promoting online content. "

A. IPCC: wat is het effect van voorlichtingscampagnes? 

B. Wint de minder-boodschap het van de meer-boodschap?

WERKT VOORLICHTING OVER DUURZAAM GEDRAG
ZONDER REGULERING FOSSIELE RECLAME?

Het IPCC noemt dat informatiecampagnes van de overheid niet genoeg zijn om
consumptiegedrag te veranderen. Het beklijft niet.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cb.1855

C. Maatregelen gericht op gedragsverandering, systeem-
verandering of allebei?
"Veel gedragswetenschappers stellen beleidsmaatregelen voor om individueel gedrag
te veranderen ('i-frame') in plaats van het systeem aan te pakken waarin individuen
opereren ('s-frame'). Het effect van dergelijk i-frames-beleid is teleurstellend en kan
zelfs de steun voor broodnodige systeemhervormingen verminderen. Het
benadrukken van de individuele verantwoordelijkheid voor maatschappelijke
problemen wordt gebruikt door tegenstanders van s-frame beleid zoals regulering.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4046264

D. AFM: disclaimer heeft niets veranderd in het leengedrag
De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen onmiddellijk effect op het
gedrag en de houding van consumenten wanneer zij online een lening afsluiten. Dit is
een conclusie uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘Let op! Geld
lenen kost geld; een onderzoek naar de effectiviteit van een waarschuwing in
kredietreclames.’ Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het
ministerie van Financiën.

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2016/dec/geld-lenen-geen-effect


