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PRAKTIJK
Mw. mr. dr. C.E. de Jager* en prof. mr. dr. A.J. Verheij**

Wanneer is een voedseletiket misleidend?
Uitspraken van de Nederlandse rechter en de Reclame Code Commissie na
Teekanne

Tot 4 juni 2015 werd de vraag of een voedseletiket misleidend is juridisch gezien beoordeeld aan de hand
van de zogenaamde labelling-doctrine: de ingrediëntenlijst was tot dan toe beslissend. In het op 4 juni ge-
wezen Teekanne-arrest nuanceerde het Hof de labelling-doctrine echter. De ingrediëntenlijst is niet langer
bepalend; bij een (te) grote discrepantie tussen etiket en ingrediëntenlijst kan toch sprake zijn van misleiding.
De labelling-doctrine is echter niet volledig verlaten, want als uitgangspunt geldt nog steeds dat hetgeen
in de ingrediëntenlijst staat in beginsel bepaalt wat de consument omtrent de inhoud mag verwachten. In
dit artikel wordt allereerst ingegaan op de vraag hoe de Nederlandse rechter en de Reclame Code Commissie
sinds Teekanne oordelen over misleiding. Zo wordt onder meer in kaart gebracht welke aspecten van het
etiket van belang zijn bij de beoordeling of een voedseletiket misleidend is. Eveneens wordt op basis van
de bevindingen ingegaan op de meer algemene vraag wat Teekanne nu precies heeft opgeleverd, zoals de
vraag of de maatstaf in Teekanne aansluit bij hetgeen voor consumenten misleidend is.

1. Inleiding

Stel dat een consument een pot bramenjam koopt in de
verwachting dat deze echt vruchten bevat omdat op het
etiket plaatjes staan van bramen met daaronder de tekst
‘heerlijke bramen!’. Vervolgens blijkt echter dat er in de
jam geen echte bramen zijn verwerkt, maar dat de jam
slechts smaakstoffen van bramen bevat. Kan de teleurge-
stelde koper zich nu op het standpunt stellen dat hij is
misleid en de daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen
(te denken valt met name aan een oneerlijke handelsprak-
tijk (art. 6:193a BW), aan dwaling (art. 6:228 BW) en aan
wanprestatie (art. 7:17 BW))? Tot 4 juni 2015 zou deze
vraag ontkennend beantwoord zijn, mits uit de ingrediën-
tenlijst op het etiket zou blijken dat er geen echte bramen
in de jam zijn verwerkt. Tot die datum hield het Hof van
Justitie van de EU namelijk vast aan de zogenaamde
labelling-doctrine.1 Deze hield in dat de ingrediëntenlijst
beslissend was voor de vraag of sprake was van mislei-
ding. Het Hof was van oordeel dat de redelijk geïnfor-
meerde, omzichtige en oplettende consument die wil
weten waaruit een voedselproduct is samengesteld kijkt
welke ingrediënten het product bevat. Doet hij dat niet
en gaat hij af op bijvoorbeeld plaatjes, dan is hij kennelijk
niet geïnteresseerd en kan hij zich niet beklagen over
misleiding. De lat werd dus hoog gelegd en hierop is in
de literatuur de nodige kritiek geleverd.2 In het op 4 juni
2015 gewezen Teekanne-arrest nuanceerde het Hof de
labelling-doctrine echter. De ingrediëntenlijst is niet
langer bepalend; bij een (te) grote discrepantie tussen
etiket en ingrediëntenlijst kan toch sprake zijn van mislei-

ding. De labelling-doctrine is echter niet volledig verlaten,
want als uitgangspunt geldt nog steeds dat hetgeen in de
ingrediëntenlijst staat in beginsel bepaalt wat de consu-
ment omtrent de inhoud mag verwachten. Beslist is
slechts dat de ingrediëntenlijst niet langer beslissend is
omdat andere aspecten van de verpakking er ook toe
kunnen leiden dat het etiket misleidend is. Deze maatstaf
lijkt beter aan te sluiten bij de rechtspraak ten aanzien
van oneerlijke handelspraktijken. Zo werd in het arrest
Canal Digital bepaald dat misleiding moet worden beoor-
deeld in het licht van alle relevante omstandigheden.3

De vraag die de nieuwe maatstaf in Teekanne oproept is:
hoe oordelen de Nederlandse rechter en de Reclame Code
Commissie over misleiding? Hierbij wordt met name
aandacht besteed aan de vraag hoe het Teekanne-arrest
wordt toegepast en welke aspecten van het etiket van
belang zijn bij de beoordeling of een voedseletiket mislei-
dend is. Eveneens zal op basis van de bevindingen worden
ingegaan op de meer algemene vraag wat Teekanne nu

Universitair docent bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen*
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit
Groningen

**

Zie voor een toepassing van deze doctrine door het Hof van Justitie HvJ EG 4 april 2000, C-465/98, Jur. 2000, p. I-2297 (Darbo). Over
de rechtspraak voor Teekanne: H. Schebesta & K.P. Purnhagen, ‘The Behaviour of the Average Consumer: A Little Less Normativity
and a Little More Reality in CJEU’s Case Law? Reflections on Teekanne’, EULR 2016, 41(4), p. 590-598.

1.

Zie bijvoorbeeld B.B. Duivenvoorde, ‘De gemiddelde consument als standaard bij misleiding: een kritische blik vanuit de gedragsweten-
schappen’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij, Capita civilologie: handboek voor empirie en privaatrecht, Den Haag: Boom

2.

Juridische uitgevers 2013, p. 147-168. R. Incardona & C. Poncibὸ, ‘The average consumer, the unfair commercial practices directive, and
the cognitive revolution’, Journal of Consumer Policy 2007, 30(1), p. 21-38.
HvJ EU 26 oktober 2016, C-611/14 (Canal Digital).3.
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precies heeft opgeleverd.4 Daartoe wordt in pararaaf 2
allereerst het juridisch kader geschetst, waarbij uitgebrei-
der wordt stilgestaan bij de maatstaf uit het Teekan-
ne-arrest en in hoeverre deze verschilt van de tot dan toe
geldende labelling-doctrine. Na Teekanne heeft de Ne-
derlandse rechter één uitspraak gedaan over misleidende
etikettering en de Reclame Code Commissie veertien
keer. Deze uitspraken komen in paragraaf 3 aan de orde.
In paragraaf 4 volgt daarvan een analyse. Tot slot wordt
in de conclusie de vraag beantwoord wat Teekanne nu
precies heeft opgeleverd, met name in het licht van de
vraag of de nieuwe maatstaf na Teekanne aansluit bij
hetgeen voor consumenten misleidend is.

2. Juridisch kader

2.1. Algemeen
Het juridisch kader dat van toepassing is op de vraag of
een voedseletiket misleidend is, bestaat uit drie lagen. De
eerste laag betreft algemene wet- en regelgeving, namelijk
de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken
(Richtlijn OHP) en de implementatie daarvan in Boek 6
van het Burgerlijk Wetboek. De tweede laag is wet- en
regelgeving die betrekking heeft op levensmiddelen en
de verstrekking van informatie daarover, namelijk de
Verordening betreffende de verstrekking van voedselin-
formatie aan consumenten (VIC Verordening) en het
Nederlandse Warenwetbesluit Informatie Levensmidde-
len (Warenwetbesluit). Tot slot bestaat er in Nederland
zelfregulering van de Stichting Reclame Code in de vorm
van de Nederlandse Reclame Code. Deze drie lagen zullen
hierna kort worden beschreven.

2.2. De Richtlijn OHP en implementatie in Boek 6 BW
Op grond van de Richtlijn OHP zijn oneerlijke handels-
praktijken verboden.5 Deze richtlijn is breder dan mislei-
dende voedseletikettering omdat zij betrekking heeft op
alle handelspraktijken die voor consumenten oneerlijk
zijn. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij het
economische gedrag van de gemiddelde consument met
betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan
verstoren.6 Misleidende levensmiddelenetikettering valt
onder het toepassingsbereik van deze richtlijn omdat een
mededeling op een verpakking een handelspraktijk is en

misleidend kan zijn in de zin van de richtlijn. Als mislei-
dend wordt op grond van de Richtlijn OHP beschouwd
een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste infor-
matie of die de gemiddelde consument door onder meer
de presentatie kan bedriegen ten aanzien van onder meer
de samenstelling van de aard of kenmerken van het pro-
duct en die de gemiddelde consument ertoe kan brengen
om een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.7

Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde consument
zoals gedefinieerd in het Gut Springenheide-arrest: een
redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consu-
ment.8 De Richtlijn OHP bepaalt dat er eveneens reke-
ning kan worden gehouden met maatschappelijke, cultu-
rele en taalkundige factoren en dat het criterium van de
gemiddelde consument geen statisch criterium is.9 Zo
werd in het reeds in de inleiding genoemde arrest Canal
Digital bepaald dat in het licht van alle relevante omstan-
digheden moet worden bepaald of er sprake is van mislei-
ding, een maatstaf die lijkt aan te sluiten bij Teekanne.10

De Richtlijn OHP is in Nederland geïmplementeerd in
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met name in art.
6:193a-i BW door de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.11

Inhoudelijk gezien komen deze voorschriften overeen
met de bepalingen uit de Richtlijn OHP die zojuist zijn
beschreven. Door de implementatie in afdeling 6.3.3a BW
is de oneerlijke handelspraktijk in Nederland een species
van de onrechtmatige daad waardoor een oneerlijke
handelspraktijk onder andere recht op schadevergoeding
kan geven.

2.3. Levensmiddelenwet en -regelgeving
De Verordening betreffende de verstrekking voedselin-
formatie aan consumenten vult de algemene beginselen
uit de Richtlijn OHP aan met voorschriften die specifiek
gericht zijn op de verstrekking van voedselinformatie aan
consumenten.12 Met deze verordening wordt nagestreefd
dat consumenten de nodige informatie krijgen over de
levensmiddelen die zij consumeren en dat zij daaromtrent
niet misleid worden. Dit moet de gezondheid van consu-
menten ten goede komen en hun recht op informatie
waarborgen.13

Op grond van art. 7 van de VIC-Verordening mag
voedselinformatie niet misleidend zijn, met name niet ten
aanzien van onder meer de kenmerken en samenstelling

Zie over deze materie tevens I.E. van der Wal, ‘Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over de Nederlandse uitwerking
van het Teekanne-arrest’, IER 2019/17.

4.

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van onderne-
mingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG

5.

en 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’) (PbEU 2005, L 149/22).
Art. 5 lid 2 onderdeel b Richtlijn OHP.6.
Art. 6 Richtlijn OHP.7.
HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, NJ 2000/374 (Gut Springenheide).8.
Zo dienen nationale rechtbanken en autoriteiten volgens de Richtlijn OHP rekening te houden met de jurisprudentie van het Hof van
Justitie maar daarbij hun eigen oordeel te volgen om vast te stellen wat de typische reactie van de gemiddelde consument in een bepaald

9.

geval is, aldus Richtlijn OHP, overweging 18. Daarnaast wordt door de Richtlijn OHP ook een gemiddelde kwetsbare consument on-
derscheiden, art. 5 lid 3 Richtlijn OHP.
HvJ EU 26 oktober 2016, C-611/14 (Canal Digital).10.
Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Stb. 2008, 397.

11.

Verordening (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinfor-
matie aan consumenten, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de

12.

Raad tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de
Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie,
en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU, L 304/18), overweging 5.
Overweging 3 VIC-Verordening.13.
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van het levensmiddel.14 Zo mag op de verpakking niet
worden vermeld dat er bepaalde ingrediënten aanwezig
zijn in het levensmiddel, terwijl dat niet het geval is.
In het Nederlandse Warenwetbesluit Informatie Levens-
middelen (Warenwetbesluit) zijn regels opgenomen die
aansluiten op de VIC-Verordening.15 Het bevat met name
regels over de handhaving van en de sancties op de niet-
naleving van de VIC-Verordening. Ten aanzien van mis-
leiding wordt in het Warenwetbesluit verwezen naar het
verbod zoals dat is opgenomen in de VIC-Verordening.16

2.4. Zelfregulering: De Nederlandse Reclame Code
Naast de beschreven Europese en nationale wet- en regel-
geving bestaat er in Nederland ook zelfregulering op het
gebied van misleidende voedselverpakkingen.17 Door de
Stichting Reclame Code en diverse belanghebbenden is
de Nederlandse Reclame Code (NRC) opgesteld. Het
hoofddoel van de NRC is om verantwoorde reclame te
bevorderen.18

De artikelen in de NRC komen vrijwel geheel overeen
met de bepalingen in de Richtlijn OHP. Ook in de NRC
staat namelijk dat reclame, zoals levensmiddelenetikette-
ring, niet oneerlijk mag zijn.19 Reclame wordt als oneerlijk
beschouwd ‘wanneer zij in strijd is met de vereisten van
professionele toewijding en het economische gedrag van
de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij
gericht is met betrekking tot het product wezenlijk ver-
stoort of kan verstoren’.20 Misleidende reclame wordt
altijd oneerlijk geacht.21 In art. 8 NRC worden vervolgens
voorbeelden genoemd van misleidende reclame, zoals
onjuiste of onduidelijke informatie over onder meer de
aard en de samenstelling van het levensmiddel. In bijlage 1
bij de NRC is een lijst met uitingen opgenomen die onder
alle omstandigheden kwalificeren als misleidende recla-
me.22

2.5. Teekanne-arrest
De beschreven voorschriften met betrekking tot de vraag
of een voedseletiket misleidend is, blijken met name open
normen te betreffen. Nationale rechters spelen dus een
grote rol bij het bepalen of er in een concreet geval sprake
is van een misleidend voedseletiket. De vraag die dit op-
roept is hoe de rechter invulling geeft aan deze open
normen.

Zoals reeds geschreven in de inleiding werd de beoorde-
ling van levensmiddelenetiketten in Nederland en andere
Europese landen lange tijd gestoeld op de labelling-doc-
trine.23 Op grond van deze doctrine zijn teksten en afbeel-
dingen op een verpakking niet misleidend omdat de ge-
middelde (Gut Springenheide-)consument de ingrediën-
tendeclaratie leest en dan ziet wat de ingrediënten zijn.24

De achterliggende gedachte is dat consumenten die het
belangrijk vinden hoe het product is samengesteld onder-
zoek zullen doen. Wanneer een consument dat niet doet
is hij daar kennelijk niet in geïnteresseerd en wordt hij
dus ook niet misleid.
In 2015 beslist het Hof van Justitie echter in het Teekan-
ne-arrest dat ondanks een juiste en volledige ingrediën-
tendeclaratie een verpakking toch misleidend kan zijn.
Hoewel de labelling-doctrine nog steeds het uitgangspunt
vormt,25 neemt het Hof van Justitie in Teekanne de totale
verpakking als uitgangspunt. Volgens het Hof van Justitie
is een etiket samengesteld uit vermeldingen, aanwijzingen,
fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die
in de praktijk leugenachtig, verkeerd, dubbelzinnig, te-
genstrijdig of onbegrijpelijk kunnen zijn.26 Wanneer het
etiket van een levensmiddel de indruk wekt dat het levens-
middel een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet
bevat, kan het een koper misleiden ten aanzien van de
kenmerken van dat levensmiddel, aldus het Hof.27 Bij de
vraag of een consument misleid wordt dient de rechter
volgens het Hof van Justitie met name rekening te houden
met de gebruikte bewoordingen en met de plaats, de
omvang, de kleur, het lettertype, de taal, de zinsbouw en
de gebruikte leestekens van de verschillende elementen
op de verpakking van het levensmiddel.28

3. Na Teekanne

In deze paragraaf staan de uitspraken van de Nederlandse
rechtbank en de Reclame Code Commissie centraal die
zijn gedaan na het Teekanne-arrest. Sinds dit arrest zijn
er in Nederland vijftien uitspraken verschenen die betrek-
king hebben op misleidende voedseletikettering. Het be-
treft één uitspraak van een rechtbank en veertien uitspra-
ken van de Reclame Code Commissie. Dat de meeste
klachten betreffende misleiding worden ingediend bij de
Reclame Code Commissie kan worden verklaard door
het feit dat het relatief eenvoudig is om bij deze instantie

Art. 7 lid 1 onderdeel a VIC-Verordening.14.
Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Warenwetbesluit informatie
levensmiddelen), Stb. 2013, 146.

15.

Art. 2 lid 6 Warenwetbesluit.16.
Het ontwerpen van zelfregulering wordt overigens aangemoedigd in de Richtlijn OHP (namelijk in overweging 20).17.
NRC, hoofdstuk 1.18.
Art. 7 NRC.19.
Art. 7 NRC.20.
Art. 7 NRC.21.
Hieraan wordt voorbijgegaan omdat dit niet direct van belang is voor het onderwerp van dit artikel.22.
Een heldere toepassing van de labelling-doctrine door het Hof van Justitie is te vinden in de Darbo-uitspraak: HvJ EG 4 april 2000, C-
465/98 Jur. 2000, p. I-2297 (Darbo). Voor een toepassing door de Nederlandse rechter, zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht (vzr.) 6 augustus
2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AE6295 (San Carlo & Uniechips/Smiths).

23.

HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (Gut Springenheide).24.
HvJ EU 4 juni 2015, C-195/14, ECLI:EU:C:2015:361, r.o. 37, IER 2015/53, m.nt. E.H. Hoogenraad en B. Duivenvoorde (Teekanne).25.
Teekanne-arrest, r.o. 39.26.
Teekanne-arrest, r.o. 41.27.
Teekanne-arrest, r.o. 42.28.
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een klacht in te dienen. Bovendien is het indienen van
een klacht door een consument gratis en verloopt de
procedure snel.29 De Reclame Code Commissie kan een
klacht ongegrond verklaren en afwijzen (afwijzing) of de
klacht gegrond verklaren (toewijzing). In het laatste geval
doet de Commissie een aanbeveling aan de adverteerder
om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
De Commissie kan geen boetes opleggen, zoals een
rechter, maar wel een alert sturen: de uitspraak wordt
dan in een persbericht gestuurd naar de media.
De uitspraken zijn ingedeeld in vier categorieën, namelijk:
percentages (paragraaf 3.1), er zitten meer ingrediënten
in het product dan het etiket vermeldt (paragraaf 3.2), het
product bevat minder van een ingrediënt dan het etiket
suggereert (paragraaf 3.3) en het ingrediënt ontbreekt
geheel terwijl het etiket de aanwezigheid daarvan sugge-
reert (paragraaf 3.4). Er kan sprake zijn van enige overlap
tussen de categorieën. Zo kan er bij een procentuele claim
ook sprake zijn van minder of andere ingrediënten in het
product dan de consument op grond van die claim zal
veronderstellen.

3.1. Percentages
De eerste categorie uitspraken heeft betrekking op ver-
pakkingen met de claim dat het product een bepaald
percentage van een ingrediënt bevat. In deze categorie
vallen zes uitspraken, namelijk: (1) 100% xylitol,
(2) CoolBest Skinny Orange, (3) BenBits kauwgom,
(4) Quaker Havermout Granola, (5) Drinkyoghurt Alpro
Pur’Enjoy, en (6) Holy Soda. In de eerste vier uitspraken
werd de verpakking misleidend geacht. In de laatste twee
was daarvan volgens de RCC geen sprake.

3.1.1. Misleiding
De mededeling op de verpakking van Xylifresh kauwgom
‘met 100% xylitol’ achtte het College van Beroep van de
Reclame Code Commissie (het CvB) misleidend.30 Zij
was onjuist omdat het product blijkens de ingrediënten-
lijst naast xylitol twee andere zoetstoffen bevat, aldus het
CvB. Volgens het CvB heeft de opvallend weergegeven
mededeling ‘100% xylitol’ zo’n absolute strekking dat
zij naar haar aard ongeschikt is voor nuancering. Zij
beïnvloedt het verwachtingspatroon van de gemiddelde
consument over de samenstelling van het product zodanig
dat het hem elke prikkel ontneemt om de ingrediëntenlijst
te bekijken of ook andere zoetstoffen zijn gebruikt. Voor
zover hij dat al doet, kan bovendien verwarring ontstaan
als hij ziet dat er naast xylitol ook andere zoetstoffen in
de kauwgom zijn verwerkt.
Is een verpakking waarop diverse percentages zijn ver-
meld misleidend?31 Op de voorzijde van een pak CoolBest
Skinny Orange sinaasappelsap waren doorgesneden si-
naasappels afgebeeld en stond onder meer ‘Skinny
Orange 36% less calories – 100% natural ingredients’.
Op de achterzijde van de verpakking stond onder de

aanhef ‘100% natural ingredients’ onder meer: ‘Skinny
Orange heeft ten minste 67% fruitsap, aangevuld met een
scheutje puur water’. De vraag die centraal stond, was of
het misleidend is dat er op de voorkant niet wordt ver-
meld dat aan het product water is toegevoegd. Volgens
de RCC kan de gemiddelde consument de voorzijde van
het etiket niet anders begrijpen dan dat de verpakking
uitsluitend sinaasappel bevat. Dat het een ‘Skinny Orange’
betreft, zal de consument niet associëren met een product
waaraan (een aanzienlijke hoeveelheid) water is toege-
voegd. Dat een aanzienlijk deel van het product uit water
bestaat, volgt ook niet uit de relatief onopvallende tekst
op de achterzijde van de verpakking, namelijk ‘Skinny
Orange heeft ten minste 67% fruitsap, aangevuld met een
scheutje puur water’. Het woord ‘scheutje’ geeft daarbij
een onjuist beeld van de werkelijkheid, nu dit een kleine
hoeveelheid suggereert in plaats van ongeveer 30% van
het totale product. Hierbij komt nog dat de ingrediënten-
lijst onvoldoende is om de verkeerde indruk van de con-
sument over de samenstelling van het product te corrige-
ren. Het ingrediënt water is direct geplaatst achter de
woorden ‘vruchtensap uit concentraat’ waardoor de ge-
middelde consument kan denken dat het water aan het
concentraat is toegevoegd in plaats van aan het reeds
verdunde concentraat. Het etiket wordt derhalve mislei-
dend geacht. Wellicht speelde bij de beslissing ook een
rol dat ten tijde van de uitspraak reeds het voornemen
bestond om zowel de naam als het etiket van dit product
te veranderen. De naam van het product zou worden ge-
wijzigd in ‘CoolBest 70% sap / 30% water’. Een dergelij-
ke vermelding laat volgens de RCC bij de gemiddelde
consument in redelijkheid geen twijfel bestaan over de
samenstelling van het product doordat voldoende duide-
lijk is dat het product niet uitsluitend uit sinaasappelsap
bestaat, maar dat ook water is toegevoegd en de mate
waarin dat is gedaan.
De RCC oordeelde eveneens over de aanduiding ‘De
100% natuurlijke kauwgom’ op de verpakking van Ben-
Bits kauwgom.32 Dit zou volgens de klager misleidend
zijn omdat niet alle ingrediënten van natuurlijke bron
afkomstig zijn en niet op een natuurlijke wijze zijn ver-
kregen of bewerkt, bijvoorbeeld door middel van een
chemisch proces, zoals het ingrediënt salmiakzout. Naast
de vermelding ‘De 100% natuurlijke kauwgom’ staat in
hetzelfde kader ‘Little Bits of Nature’ en worden er gra-
fisch abstracte bladeren afgebeeld. Hierdoor wordt het
natuurlijke karakter van het product en van de gebruikte
ingrediënten volgens de RCC benadrukt. Consumenten
zullen daardoor verwachten dat de kauwgom vrij is van
ingrediënten die geen natuurlijk karakter hebben. De
tussenuitspraak leidde ertoe dat BenBits in de gelegenheid
werd gesteld om aan te tonen dat de ingrediënten en de
bereidingswijze inderdaad natuurlijk zijn. De RCC oor-
deelt dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de
oorsprong en bereidingswijze van alle in de kauwgom

Zie de website van de Stichting Reclame Code: www.reclamecode.nl. Zie over de RCC eveneens J. Luzak, ‘Empirical Evidence in Con-
sumer Law Cases: What are “Up To” Claims Up To?’ 2015, Amsterdam Law School Legal Studies Research paper No. 2015-20, p. 6 en
7 (beschikbaar via SSRN).

29.

CvB 23 juni 2016, zaaknummer 2016/00105, IER 2016/49, m.nt. E.H. Hoogenraad & S. Arayess (Cloetta: 100% Xylitol). Daartoe con-
cludeerde de Reclame Code Commissie op 4 april 2016 aanvankelijk eveneens (zie de uitspraak zoals opgenomen in de uitspraak van
het CvB).

30.

RCC 11 juni 2018, zaaknummer 2018/00287/I (CoolBest Skinny Orange).31.
RCC 20 maart 2017, zaaknummer 2016/00917 (BenBits kauwgom).32.
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gebruikte ingrediënten volledig natuurlijk zijn zodat
sprake is van misleiding.
Een iets minder absolute claim van ‘94% volkoren granen’
op de voorzijde van de verpakking van Quaker Haver-
mout Granola Original achtte de RCC eveneens mislei-
dend omdat de havermout slechts voor 63% uit volkoren
ingrediënten bestond.33 Alleen de ingrediëntenlijst nuan-
ceert de vermelding ‘94% granen’ doordat daar, volgens
de RCC met enige moeite, uit kan worden afgeleid dat
het product voor 63% uit volkoren ingrediënten bestaat.
De vermelding zet de gemiddelde consument op het
verkeerde been omtrent de samenstelling van het product
en volgens de RCC is de ingrediëntenlijst onvoldoende
om deze indruk weg te nemen, rekening houdend met
de totale verpakking.34 Naast de absolute bewoordingen
spelen ook de plaats van de vermelding (een in het oog
springende plaats op de voorzijde van de verpakking) en
de kleur en vormgeving van deze vermelding (in een op-
vallende gele kleur en in een vormgeving die geacht kan
worden te verwijzen naar een graankorrel) een rol.

3.1.2. Geen misleiding
In diverse andere uitspraken wordt ondanks de absolute
aard van de claims op de verpakking niet geconcludeerd
dat er sprake is van misleiding, zoals de claim ‘100% na-
tural’ op de verpakking van de fles Holy Soda.35 Aan de
drank zijn echter ook steviolglycosiden toegevoegd die
zijn geëxtraheerd uit stevia en een E-nummer hebben.
Achter ‘zoetstof’ in de ingrediëntenlijst staat een pijltje
met de tekst ‘natuurlijk gezoet met stevia extract’. In
combinatie met de vermelding ‘dit komt uit een plantje’
is volgens de RCC voor de gemiddelde consument vol-
doende duidelijk in welke context ‘natural’ moet worden
gezien. Daarnaast speelt ook een belangrijke rol dat blij-
kens een niet-limitatieve lijst van de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit (NVWA) uitlatingen als ‘Met natuur-
lijke zoetstof’ en ‘Gezoet met natuurlijke ingrediënten’
op het etiket zijn toegestaan bij gebruik van steviol glyco-
siden, waardoor de vermelding ‘100% natural’ volgens
de RCC niet onjuist is.
De combinatie van een absolute claim en een percentage
was onderwerp van geschil in een uitspraak over Drink-
yoghurt Alpro Pur’Enjoy.36 Naar aanleiding van de ver-
melding ‘geen zoetstoffen’ rees de vraag of een consument
kan weten dat zoetstof iets anders is dan zoetmiddel, met
andere woorden: dat de claim ‘geen zoetstoffen’ niet be-
tekent dat er geen suiker in zit.37 De mededeling ‘geen
zoetstoffen’ is met witte letters geplaatst in een zwart
blaadje onder een groen blaadje met de tekst ‘100% na-
tuurlijk’. Volgens de RCC wordt de indruk dat aan het
product geen zoetmiddelen zijn toegevoegd voldoende
gecorrigeerd door een ingrediëntendeclaratie waarin het
ingrediënt suiker is vermeld, door het feit dat suiker
wordt genoemd in de voedingswaardetabel en door de

mededeling dat het product 30% minder suiker bevat
dan ‘de marktreferenties in drinkyoghurts met fruits-
maak’. Er was daarom volgens de RCC geen sprake van
misleiding.

3.2. Etiket vermeldt te weinig: er zitten nog andere
ingrediënten in

Een tweede categorie betreft verpakkingen die misleidend
zouden zijn doordat er meer ingrediënten in het product
verwerkt zijn dan een consument op basis van de eerste
indruk van het product zou kunnen denken. In twee van
deze zaken heeft de Reclame Code Commissie uitspraak
gedaan.
De eerste uitspraak heeft betrekking op het deksel van
de verpakking van ‘Becel Gold’ waarop staat: ‘met een
mix van zonnebloemolie, lijnzaadolie en koolzaadolie,
vrij van kunstmatige kleur- en smaakstoffen’.38 De vraag
die de RCC moest beantwoorden was of de woordkeuze
‘met een mix van’ ten onrechte de suggestie wekt dat het
product uitsluitend plantaardige oliën zonnebloemolie,
lijnzaadolie en koolzaadolie bevat, terwijl uit de ingrediën-
tendeclaratie op de onderzijde blijkt dat ook palmolie is
toegevoegd. Volgens de RCC moet ervan worden uitge-
gaan dat de consument wiens aankoopbeslissing wordt
bepaald door de samenstelling van een product, eerst de
lijst van ingrediënten leest waaruit blijkt dat het product
palmolie bevat. De eerste onvolledige indruk die de aan-
duiding ‘met een mix van’ op het deksel van het product
zou kunnen wekken, wordt namelijk door de ingrediën-
tendeclaratie in voldoende mate gecorrigeerd doordat
daarin het bestanddeel palmolie wordt genoemd en door
de direct daaronder geplaatste opmerking dat de adver-
teerder zich inzet voor duurzame palmolie. Volgens de
RCC is er aldus geen sprake van misleiding.
Een vergelijkbare kwestie betreft de verpakking van het
brood ‘AH Liefde & Passie Petit Beurre’.39 Volgens klager
wordt door de tekst op de bovenkant van de verpakking
(‘graan, water, gist en zout’) ten onrechte de indruk ge-
wekt dat het product uitsluitend deze ingrediënten bevat,
terwijl uit de ingrediëntendeclaratie op het etiket aan de
onderzijde van de verpakking blijkt dat roombotercon-
centraat is toegevoegd. De RCC oordeelt, evenals in de
vorige uitspraak, dat ervan moet worden uitgegaan dat
de consument wiens aankoopbeslissing wordt bepaald
door de samenstelling van het betreffende product, eerst
de lijst van ingrediënten leest waaruit blijkt dat het pro-
duct roomboterconcentraat bevat. De eventuele eerste
onvolledige indruk die de aanduiding ‘graan, water, gist
en zout’ op de bovenzijde van de verpakking zou wekken,
wordt door de ingrediëntendeclaratie voldoende wegge-
nomen. In beide gevallen wordt dus eigenlijk de label-
ling-doctrine die bestond voor Teekanne toegepast: de
ingrediëntenlijst is doorslaggevend.

RCC 18 september 2017, zaaknummer 2017/00621 (Quaker Havermout Granola Original).33.
Bij dit laatste doelt de RCC vermoedelijk op het feit dat de voorzijde geen mededelingen bevat die het genoemde percentage nuanceren
maar in tegendeel afbeeldingen van graanaren bevat en het feit dat de vermelding is geplaatst in een geel gekleurd vlak dat de kleur en de
vormgeving van een graankorrel lijkt te hebben, aldus overweging 3.

34.

RCC 15 september 2019, zaaknummer 2015/00862 (Holy Soda).35.
RCC 15 september 2019, zaaknummer 2015/00766, IER 2016/7, m.nt. E.H. Hoogenraad (Alpro Pur’Enjoy).36.
Aldus E.H. Hoogenraad in zijn noot bij de Alpro Pur’Enjoy-zaak.37.
RCC 21 november 2016, zaaknummer 2016/00769 (Becel Gold).38.
RCC 27 maart 2017, zaaknummer 2017/00012 (AH L&P Petit Beurre).39.
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3.3. Een bepaald ingrediënt is minder aanwezig in het
product dan het etiket suggereert

3.3.1. Geen misleiding
De klacht luidt dat het op grote letters op het etiket aan-
wezige woord ‘Heks’nkaas’ ten onrechte de indruk wekt
dat het product geheel uit kaas bestaat.40 De Rechtbank
Rotterdam acht het etiket niet misleidend, aangezien de
lijst van ingrediënten ‘klip en klaar’ vermeldt: ‘smeerdip
met 16% roomkaas en verse kruiden’. De rechtbank
overweegt dat deze mededeling duidelijk is en dat
‘Heks’nkaas’ niet verwijst naar een algemeen bekende
kaassoort. Wel merkt de rechtbank op dat eventueel van
misleiding sprake had kunnen zijn indien op de ingrediën-
tenlijst was vermeld: ‘smeerdip van roomkaas en verse
kruiden’. Er stond echter ‘smeerdip met roomkaas en
verse kruiden’. Aldus wordt slechts de indruk gewekt dat
roomkaas in het product is verwerkt, maar niet dat het
product geheel uit kaas bestaat.
Is de benaming ‘Appelsientje zwarte bes’ misleidend als
het product slechts voor 21% uit zwarte bes bestaat (en
voor 38% uit appel en voor 41% uit witte druif) en de
verpakking plaatjes van zwarte bessen bevat?41 De RCC
oordeelt van niet aangezien uit de verpakking duidelijk
blijkt dat sprake is van een samengesteld product. Dit
blijkt uit de woorden ‘met appel en witte druif’ en ‘mul-
tivruchtensap’. Bovendien is niet betwist dat het product
de specifieke smaak van zwarte bes heeft.
De klacht dat de benaming ‘zelfrijzend amandelbakmeel’
misleidend was nu het product voor slechts voor 38%
uit amandelmeel bestond, wordt door de voorzitter van
de RCC afgewezen.42 Nergens wekt de verpakking de
indruk dat het product uitsluitend uit amandelmeel be-
staat en bovendien volgt uit het element ‘zelfrijzend’ dat
het product rijst, hetgeen de toevoeging van rijsmiddelen
veronderstelt. Belangrijker is echter dat op de voorkant
een ‘tamelijk groot en opvallend logo’ aanwezig is met
de tekst ‘38% amandelmeel’ en dit percentage wordt in
de ingrediëntenlijst herhaald.
Klaagster, die koolhydraatarm wenst te eten, maakt be-
zwaar tegen de benaming ‘AH Stevia extract zoetstof’,
terwijl het product slechts voor 2% uit stevia extract be-
staat en voor 98% uit het koolhydraat maltodextrine.43

Verweerster voert aan dat de drager maltodextrine wordt
gebruikt omdat stevia veel zoeter is dan suiker en in pure
vorm moeilijk te doseren is. De voorzitter van de RCC
overweegt dat op de voorzijde van het etiket niets staat
over de aan- of afwezigheid van andere ingrediënten dan
stevia. Enerzijds staat er niet dat het product volledig uit
stevia bestaat. Anderzijds ligt op grond van de benaming
ook niet voor de hand te veronderstellen dat het product
slechts voor 2% uit stevia bestaat. Dit is echter onvoldoen-
de om het etiket als geheel misleidend te achten. Medede-
lingen op de voorzijde van de verpakking geven geen
aanleiding om de voedingsinformatie op de achterzijde

niet te lezen indien men koolhydraatarm wenst te eten.
De voorzijde van de verpakking wekt niet de indruk dat
het product vrij van koolhydraten is of koolhydraatarm
is. De voorzitter wijst de klacht daarom af.

3.3.2. Misleiding
Is de claim ‘Muesli met rozijnen en hazelnoten’ in com-
binatie met een foto van een kom muesli met onder ande-
re zeven hazelnoten misleidend indien uit de ingrediën-
tenlijst blijkt dat slechts 1% hazelnoten aanwezig is?44

De RCC oordeelde van niet, maar het CvB achtte wel
sprake van misleiding. Het woord ‘serveersuggestie’ naast
de foto was ‘nauwelijks leesbaar’ en het feit dat de verpak-
king deels doorzichtig is, maakt dit evenmin anders. Van
een gemiddelde consument kan niet worden gevergd dat
hij de inhoud van een deels doorzichtige verpakking zo-
danig inspecteert dat hij op grond daarvan zal constateren
dat aan de foto extra ingrediënten zijn toegevoegd. Zijn
aandacht zal vooral worden getrokken door de inhoud
van de kom die ‘centraal en nadrukkelijk’ op de foto op
de verpakking in beeld is. De onjuiste verwachtingen die
de foto over de samenstelling wekt, worden dus niet in
voldoende mate weggenomen door de overige informatie
op de verpakking.

3.4. Ingrediënt ontbreekt geheel
In de hierboven genoemde uitspraak over muesli werd
ook geklaagd dat de foto op de verpakking misleidend
was omdat daarop een aantal amandelen te zien was, ter-
wijl deze noot niet in het product aanwezig was.45 Het
CvB oordeelt dat de amandelen de consument (mede) op
het verkeerde been zetten. Het nauwelijks leesbare woord
‘serveersuggestie’ naast de foto en het feit dat de verpak-
king doorzichtig is, nemen niet weg dat de verpakking
geen representatief beeld geeft van de inhoud. Dat ligt
anders ten aanzien van het ook op de foto aanwezige
groene blaadje, daarvan is ‘evident’ dat dit geen ingrediënt
van het product is.
De benaming ‘Limoncello pudding’ acht de voorzitter
van de RCC misleidend nu het product geen druppel li-
moncello bevat.46 De gemiddelde consument zal vermoe-
delijk veronderstellen dat indien een product specifiek
naar een bepaald ingrediënt is vernoemd, dit ingrediënt
in ieder geval in zekere mate aanwezig zal zijn. Uit de
enkele mededeling op het etiket ‘met citroensaus’ volgt
niet dat het product geen limoncello bevat. Naast de ge-
bruikte bewoordingen wordt ook gewicht toegekend aan
de plaats, de kleur en het lettertype van de benaming
‘Limoncello pudding’. Van belang is in dat verband dat
het woord ‘limoncello’ ‘groot en dominant’ in beeld
komt.
De RCC acht de benaming ‘Optimel Vla Vanille’ mislei-
dend nu het product in het geheel geen vanille bevat.47

Verweerster FrieslandCampina had naar voren gebracht
dat nergens wordt gesuggereerd dat het product vanille

Rb. Rotterdam 13 mei 2006, ECLI:NL:RBROT:2016:3513, IER 2016/50.40.
RCC 7 juli 2016, 2016/00103.41.
Voorzitter RCC 23 augustus 2016, 2016/00600.42.
Voorzitter RCC 31 mei 2017, 2017/00264.43.
CvB 12 oktober 2017, 2017/00460.44.
CvB 12 oktober 2017, 2017/00460.45.
RCC 13 december 2016, 2016/00879.46.
RCC 14 februari 2019, 2018/00701.47.
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van de vanilleplant bevat en dat consumenten slechts
verwachten dat vanillevla een vanillesmaak heeft. De door
beide partijen uitgevoerde onderzoeken naar de verwach-
tingen van consumenten hieromtrent spreken elkaar te-
gen. Volgens het onderzoek van klaagster verwacht 88%
van de consumenten dat het product vanille bevat; volgens
het onderzoek van verweerster verwacht 74% van de
consumenten niet dat het product vanille van de vanille-
plant bevat. De RCC overweegt dat indien de benaming
van een product specifiek verwijst naar een bepaald ingre-
diënt, de gemiddelde consument zal verwachten dat dit
ingrediënt in enige mate aanwezig is. Het onderzoek van
FrieslandCampina maakt dit niet anders nu daaruit blijkt
dat een aanzienlijk aantal consumenten (immers 26%)
verwacht dat echte vanille in het product aanwezig is.

4. Analyse

Uit de geanalyseerde uitspraken kan de conclusie worden
getrokken dat claims waarbij gebruik wordt gemaakt van
het vermelden van percentages, zoals ‘100% xylitol’ of
‘100% natuurlijk’ een zwaarwegende factor zijn bij het
concluderen dat een etiket misleidend is. Vier van de zes
verpakkingen met dergelijke claims werden namelijk
misleidend geacht. Dergelijke claims worden over het
algemeen als absoluut gezien (uitspraak 100% xylitol) en
kunnen consumenten de prikkel ontnemen om in de in-
grediëntenlijst te bekijken of ook andere ingrediënten
zijn gebruikt. Een consument die door bestudering van
de ingrediëntenlijst ontdekt dat de claim niet juist is, kan
door de tegenstrijdige informatie bovendien in verwarring
raken. In twee uitspraken werden verpakkingen waarop
een claim met percentages stond toch niet misleidend
geoordeeld. In de eerste plaats speelt in dergelijke zaken
een rol dat de claim objectief gezien juist werd geoor-
deeld. Zo achtte de RCC de mededeling ‘zonder
zoetstoffen’ (Alpro Pur’Enjoy) juist omdat het product
geen zoetstoffen zoals aspartaam bevat en suiker geen
zoetstof maar een zoetmiddel is. Ook in de Holy Soda-
zaak speelde het feit dat de bewering ‘100% natural’ in
overeenstemming was met een niet-limitatieve lijst van
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een belang-
rijke rol. Of de inhoud van een dergelijke lijst en het
verschil tussen zoetstof en zoetmiddel aansluit bij de
kennis van ‘de gemiddelde consument’, valt overigens te
betwijfelen. Zo zullen consumenten zich over het alge-
meen niet verdiepen in lijsten van de NVWA. In de
tweede plaats lijken absolute claims gecorrigeerd te kun-
nen worden door andere aspecten van de verpakking,
zoals afbeeldingen, de opvallendheid van de claim en de
vermelding dat het product 30% minder suiker bevat
waaruit een consument kan afleiden dat het product
kennelijk wel suiker bevat (Alpro Pur’Enjoy). Dit roept
wel de vraag op wanneer een absolute claim zodanig ge-
nuanceerd wordt door de vormgeving van het etiket, dat
hij toch niet misleidend wordt geacht. Het antwoord op
deze vraag blijkt vooralsnog niet uit de verschenen uit-
spraken.
Verder blijkt dat wanneer een product meer ingrediënten
bevat dan consumenten op basis van een eerste indruk

van de verpakking zouden kunnen denken, vooralsnog
geen geslaagd beroep op misleiding is gedaan. De RCC
neemt daarbij namelijk als uitgangspunt dat een consu-
ment wiens aankoopbeslissing wordt bepaald door de
samenstelling van het product de ingrediëntenlijst leest
en past in deze zaken dus eigenlijk de labelling-doctrine
toe die altijd werd toegepast voor Teekanne. De ingre-
diëntenlijst fungeert in deze gevallen als middel om de
eventuele onvolledige eerste indruk te corrigeren. Bewoor-
dingen als ‘met een mix van’ of het noemen van een aantal
ingrediënten op de verpakking worden dus door de RCC
als minder absoluut gezien dan claims met een percentage.
Het lijkt er aldus op dat het gebruik van woorden minder
snel tot misleiding leidt dan het gebruik van getallen.
Wanneer een bepaald ingrediënt minder aanwezig is in
het product dan het etiket suggereert, dan wordt dat
veelal niet misleidend geacht (namelijk in vier van de vijf
zaken). In één zaak werd echter geoordeeld dat de claim
‘Muesli met rozijnen en hazelnoten’ met op de verpakking
zeven hazelnoten misleidend is omdat er slechts 1% ha-
zelnoten in de muesli aanwezig was. Het is onduidelijk
waar precies het omslagpunt ligt. 1% hazelnoten is in een
dergelijk geval uiteraard erg weinig maar hoe zou geoor-
deeld worden als er 10% hazelnoten in de muesli had
gezeten of wanneer er vijf hazelnoten op de verpakking
waren afgebeeld?
Wanneer op de verpakking een bepaald ingrediënt wordt
afgebeeld of de benaming van een product de aanwezig-
heid van een bepaald ingrediënt veronderstelt (zoals Li-
moncello pudding of Optimel Vla Vanille), terwijl dat
ingrediënt niet in het product aanwezig is, dan wordt dit
vooralsnog misleidend geacht (in drie van de drie zaken).
Bij een dergelijke productbenaming neemt de RCC als
uitgangspunt dat wanneer een benaming van een product
specifiek verwijst naar een bepaald ingrediënt, de gemid-
delde consument zal verwachten dat dit ingrediënt in
enige mate aanwezig is.

5. Conclusies

De vraag hoe de Nederlandse rechter en de Reclame Code
Commissie oordelen over misleiding na Teeknanne en
welke aspecten van het etiket van belang zijn bij het
oordeel of een voedseletiket misleidend is, werden uiteen-
gezet in paragraaf 4. Deze analyse roept de meer algemene
vraag op wat Teekanne nu precies heeft opgeleverd. Ge-
zien het beperkt aantal uitspraken moet voorzichtigheid
worden betracht met het trekken van algemene conclusies,
maar het is wel mogelijk om enkele algemene lijnen te
trekken.
Ten eerste heeft Teekanne tot meer consumentenbescher-
ming geleid. Omdat niet langer de ingrediëntenlijst beslis-
send is, maar het ‘totale plaatje’, dienen producenten
voorzichtiger te zijn met uitspraken die niet stroken met
de ingrediëntenlijst. Dit lijkt beter aan te sluiten bij het
feit dat slechts een klein deel van de consumenten voed-
selinformatie op de achterkant van een verpakking leest.
Zo zou het aantal Europese consumenten dat de achter-
kant van een verpakking leest slechts 16,8% zijn.48

K.G. Grunert e.a., ‘Use and understanding of nutrition information on food labels in six European countries’, Journal of Public Health
2010, 18(3), p. 261-277.

48.
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Een tweede conclusie is dat Teekanne tot rechtsonzeker-
heid heeft geleid. Omdat alle omstandigheden van het
geval relevant zijn, hebben noch de consument, noch de
producent, noch de Reclame Code Commissie veel hou-
vast. Dit botst enigszins met de conclusie dat Teekanne
tot meer consumentenbescherming heeft geleid. Er lijkt
na Teekanne wel sprake te zijn van meer consumentenbe-
scherming omdat een klacht niet langer per definitie
wordt afgewezen omdat het betreffende ingrediënt in de
ingrediëntenlijst staat. Maar, de vraag of een etiket mislei-
dend is hangt na Teekanne af van alle omstandigheden
en is daardoor niet eenduidig te beantwoorden. Dit beeld
wordt bevestigd door de bestudeerde uitspraken. Zo
lijken absolute claims in de vorm van percentages gecor-
rigeerd te kunnen worden door andere elementen op de
verpakking. Het is echter niet geheel duidelijk wanneer
een etiket zodanig is vormgegeven dat het een absolute
claim kan nuanceren zodat er toch geen sprake is van
misleiding.
In de derde plaats lijkt bij de beoordeling relatief veel
gewicht te worden toegekend aan de bewoordingen en
aan percentages. Hoewel soms verwezen wordt naar
plaatjes, lijken deze in mindere mate bepalend voor de
verwachtingen die de consument mag koesteren omtrent
de samenstelling van het product. Dat is begrijpelijk
omdat een plaatje een minder eenduidige betekenis heeft
dan een claim in woorden of percentages, maar helemaal
bevredigend is het niet. Ten eerste dienen volgens Teekan-
ne immers alle omstandigheden van het geval te worden
gewogen. Het hof heeft geen rangorde aangebracht tussen
de te wegen omstandigheden. Ten tweede blijkt uit ge-
dragswetenschappelijk onderzoek dat consumenten door
plaatjes en kleuren net zoveel of zelfs meer worden
beïnvloed dan door woorden of percentages, het zogehe-
ten ‘picture-superiority effect’.49 Dit kan worden verklaard
door de twee manieren van denken zoals door Kahneman
wordt beschreven, namelijk systeem 1-denken en systeem
2-denken.50 Visuele aspecten en kleuren spelen met name
een rol bij het nemen van snelle en automatische beslissin-
gen (systeem 1-denken) zoals vaak het geval is in een su-
permarkt, terwijl tekstuele informatie over het algemeen
een langzamere en intensievere manier van informatiever-
werking vereist (systeem 2-denken).51 Daarnaast zijn er
aanwijzingen dat verschillende plaatjes invloed kunnen
hebben op de percepties van consumenten van een iden-
tieke tekst.52 Veel producenten zullen zelfs – gebruikma-
kend van psychologische informatie – bewust trachten
consumenten via deze weg te beïnvloeden. Deze zullen
zich daar veelal niet van bewust zijn en dat maakt dat zij
zich daar minder goed tegen teweer kunnen stellen. Het
is ongelukkig dat de invloed van plaatjes, enkel en alleen

omdat zij minder grijpbaar is dan de invloed van woorden
en cijfers, in de afweging of sprake is van misleiding een
ondergeschikte rol lijkt te spelen. Het is daarom aanbeve-
lenswaardig dat er bij de beoordeling of een etiket mislei-
dend is, in het bijzonder wordt gelet op vormgeving en
kleuren. Alleen op die manier kan worden aangesloten
bij hetgeen voor de ‘echte consument’ misleidend is,
hetgeen het Hof in de Teekanne-uitspraak toch lijkt na
te streven.
Dit brengt ons op een laatste punt. In hoeverre zal psy-
chologisch onderzoek naar de verwachtingen van consu-
menten na Teekanne aan belang winnen? De labelling-doc-
trine liet daarvoor geen ruimte, maar dat is nu anders.
Als uit onderzoek blijkt dat 95% van de consumenten
een bepaalde verwachting heeft, kan de rechter of de RCC
daar niet omheen. De vraag is wel waar het omslagpunt
ligt. Terecht oordeelde de RCC naar aanleiding van de
klacht over het ontbreken van echte vanille in vanillevla,
dat de verwachting van 74% van de consumenten dat de
vanillevla slechts smaakt naar vanille niet beslissend is;
26% van de consumenten verwacht dan immers dat vanil-
levla wel echt vanille bevat.
Een grotere rol voor psychologisch onderzoek is een
tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het positief indien be-
slissingen over een in wezen puur psychologisch feno-
meen gebaseerd zijn op psychologisch onderzoek. Ander-
zijds zullen consumenten in de regel niet bereid of in staat
zijn om hun klacht met psychologisch onderzoek te on-
derbouwen, terwijl producenten daartoe wel in staat zijn.
De producent kan de RCC of rechter daarmee in theorie
dus ‘tegen de muur drukken’. De extra bescherming die
Teekanne biedt, zou zo ongedaan kunnen worden ge-
maakt. Het is echter de vraag of dit in de praktijk zo’n
vaart zal lopen. Ten eerste zullen in veel gevallen produ-
centen geen kosten willen maken voor psychologisch
onderzoek. Ten tweede – en dat lijkt ons van meer ge-
wicht – zullen de uitkomsten van psychologisch onder-
zoek zelden zo eenduidig zijn dat de RCC of rechter niet
anders kan dat deze te volgen.
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