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Essentie

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. /
Teekanne GmbH & Co. KG

Samenvatting

Etikettering en presentatie van levensmiddelen. Labelling doctrine. Etikettering die de koper kan misleiden ten
aanzien van de samenstelling van levensmiddelen. Relatie tussen ingrediëntendeclaratie en overige elementen
etiket. Gebruik van de vermelding ‘framboos-vanille avontuur’ en van afbeeldingen van frambozen en vanillebloesem
op de verpakking van een vruchtenthee die deze ingrediënten niet bevat.

Partij(en)

Nr. C 195/14,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het
Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 26 februari 2014, ingekomen bij het Hof op 18 april 2014, in de
procedure
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
tegen
Teekanne GmbH & Co. KG,

Uitspraak

wijst
HET HOF (Negende kamer),
samengesteld als volgt: K. Jürimäe, kamerpresident, M. Safjan (rapporteur) en A. Prechal, rechters,
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: A. Calot Escobar,
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gezien de stukken,
gelet op de opmerkingen van:

– Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband
e.V., vertegenwoordigd door J. Kummer en P. Wassermann, Rechtsanwälte,

– Teekanne GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door A. Meyer, Rechtsanwalt,
– de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
– de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en C. Madaleno als gemachtigden,
– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door S. Grünheid en K. Herbout-Borczak als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,
het navolgende

Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, lid 1, onder a), i), en 3, lid 1,

punt 2, van richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen
alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109, blz. 29), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr.
596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 (PB L 188, blz. 14; hierna: “richtlijn
2000/13”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (overkoepelende vereniging van
consumentenorganisaties; hierna: “BVV”) en Teekanne GmbH & Co. KG (hierna: “Teekanne”) over de
vermeend misleidende aard van de etikettering van een levensmiddel.

Toepasselijke bepalingen

  Unierecht
 

  Richtlijn 2000/13
  3 Richtlijn 2000/13 is per 13 december 2014 ingetrokken overeenkomstig artikel 53, lid 1, van

verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van
verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad
en 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 (PB L 304, blz. 18). Op het hoofdgeding blijft echter, gelet op het tijdstip van de
feiten, richtlijn 2000/13 van toepassing.

4 De overwegingen 6, 8 en 14 van deze richtlijn luiden als volgt:

“(6) Bij iedere vorm van reglementering op het gebied van de etikettering van levensmiddelen
dient in de eerste plaats te worden uitgegaan van de noodzaak de consumenten voor te
lichten en te beschermen.

[...]
(8) Een gedetailleerde etikettering betreffende de precieze aard en de karakteristieken van de

producten, die de verbruiker in staat stelt met kennis van zaken zijn keuze te bepalen, is het
meest geschikt in de mate dat zij het vrije handelsverkeer het minst belemmert.

[...]
(14) Bij de voorschriften inzake de etikettering moet eveneens worden verboden de koper te

misleiden [...]. Teneinde efficiënt te kunnen worden toegepast, moet dit verbod ook gelden
voor de presentatie van de levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt gemaakt.”

5 Artikel 1, leden 1 en 3, onder a), van deze richtlijn bepaalt:
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“1. Deze richtlijn heeft betrekking op de etikettering van levensmiddelen bestemd om als zodanig
aan de eindverbruiker te worden geleverd, alsmede op bepaalde aspecten van de presentatie
van deze levensmiddelen en van de daarvoor gemaakte reclame.

[...]

3. In deze richtlijn betekent:
a) ‚etikettering’: de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of

tekens die betrekking hebben op een levensmiddel en voorkomen op een
verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat bij dit levensmiddel is
gevoegd of daarop betrekking heeft”.

6 In artikel 2, lid 1, onder a), i), van die richtlijn is bepaald:

“De etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd:
a) mogen de koper niet kunnen misleiden, onder meer:

i) ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en met name van de aard, identiteit,
hoedanigheden, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of herkomst, wijze
van vervaardiging of verkrijging”.

7 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2000/13 luidt:

“Op de etikettering van levensmiddelen moeten, onder de voorwaarden en onder voorbehoud van
de afwijkende bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 4 tot en met 17, uitsluitend de volgende
gegevens worden vermeld:
1) de benaming waaronder het product wordt verkocht,
2) de lijst van ingrediënten,
[...]”

8 Artikel 6 van die richtlijn bepaalt:

“1. De lijst van ingrediënten dient te worden vermeld overeenkomstig het bepaalde in dit artikel
en in de bijlagen I, II, III en III bis.

[...]
4. a) Onder ingrediënt wordt verstaan iedere stof, met inbegrip van additieven en enzymen, die

bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en die in het
eindproduct, eventueel in gewijzigde vorm, nog aanwezig is.

[...]
5. De lijst van ingrediënten bestaat uit de opsomming van alle ingrediënten van het levensmiddel

in dalende volgorde van gewicht waarin zij bij de bereiding van het levensmiddel worden
gebruikt. Zij wordt voorafgegaan door een passende vermelding die het woord ‘ingrediënten’
bevat.

[...]
6. Ingrediënten worden aangeduid met hun specifieke naam, in voorkomend geval

overeenkomstig artikel 5.
Evenwel:
[...]
– aroma’s worden aangeduid overeenkomstig bijlage III;
[...]
7. In de communautaire voorschriften en, zo deze niet bestaan, in de nationale voorschriften,

kan voor sommige levensmiddelen worden bepaald dat hun verkoopbenaming vergezeld
moet gaan van de vermelding van één of meer bepaalde ingrediënten.

[...]”

  Verordening (EG) nr. 178/2002
  9 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot
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vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures
voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31, blz. 1), bepaalt in artikel 8, met het opschrift
“Bescherming van consumentenbelangen”:

“1. De levensmiddelenwetgeving streeft ernaar de belangen van de consument te beschermen
en biedt de consumenten een basis om met kennis van zaken keuzen te maken ten aanzien
van de door hen geconsumeerde levensmiddelen. Daarbij wordt gestreefd naar de
voorkoming van:
a) frauduleuze of bedrieglijke praktijken;
b) de vervalsing van levensmiddelen, en
c) alle andere praktijken die de consument kunnen misleiden.”

10 Artikel 16 van deze verordening luidt als volgt:

“Onverminderd specifieke bepalingen van de levensmiddelenwetgeving mogen de etikettering
van, de reclame voor en de aanbiedingsvorm van levensmiddelen en diervoeders, met
inbegrip van de vorm, het uiterlijk en de verpakking ervan, het gebruikte verpakkingsmateriaal,
de wijze waarop zij worden gepresenteerd, de omgeving waarin zij zijn uitgestald, alsmede de
informatie die erover wordt verstrekt via ongeacht welke kanalen, de consument niet
misleiden.”

  Duits recht
  11 In § 4, punt 11, van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (wet inzake oneerlijke mededinging), in

de versie die gold ten tijde van het hoofdgeding (BGBl. 2010 I, blz. 254; hierna: “UWG”), is bepaald:

“Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken
Maakt zich in het bijzonder schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk, eenieder die
[...]

11. handelt in strijd met wettelijke voorschriften die onder meer zijn vastgesteld om in het belang van de
marktdeelnemers het marktgedrag te reguleren.”

12 § 5, lid 1, punt 1, UWG luidt als volgt:

“Misleidende handelspraktijken

1) Elke misleidende handelspraktijk vormt een daad van oneerlijke mededinging. Een
handelspraktijk is misleidend wanneer deze gepaard gaat met onjuiste informatie of de
consument anderszins kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen:
1. de voornaamste kenmerken van het product of de dienst, zoals de beschikbaarheid ervan,

de aard, de uitvoering, de voordelen, de risico’s, de samenstelling, de accessoires, de
productiewijze en -datum, de levering of presentatie ervan, de geschiktheid voor gebruik, de
mogelijke gebruiken, de hoeveelheid, de eigenschappen ervan, de klantenservice en
klachtenbehandeling, de geografische of commerciële herkomst, de van het gebruik
verwachte resultaten en de resultaten en belangrijkste kenmerken van de op het product of
de dienst verrichte tests.”

13 In het Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (wetboek inzake levensmiddelen,
consumptiegoederen en voedermiddelen), in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: “LFGB”),
bepaalt § 11, “Voorschriften inzake bescherming tegen bedrog”, lid 1:

“Het is verboden levensmiddelen onder een misleidende benaming of met misleidende aanduidingen of
presentaties in de handel te brengen, of deze in het algemeen of in een bepaald geval aan te prijzen via
misleidende presentaties of andere misleidende verklaringen. Van misleiding is met name sprake
wanneer:
1. voor een levensmiddel bedrieglijke benamingen, aanduidingen, presentaties, beschrijvingen of
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andere verklaringen worden gebruikt over eigenschappen, en met name over aard, kwaliteit,
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong, herkomst of wijze van productie of verkrijging;

[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
14 Blijkens de verwijzingsbeslissing verhandelt Teekanne onder de naam “Felix Himbeer-Vanille Abenteuer” (Felix

framboos-vanille avontuur) een vruchtenthee (hierna: “vruchtenthee”). De verpakking van deze vruchtenthee
bestaat uit een vouwbaar rechthoekig kartonnen doosje en bevat 20 theezakjes.

15 Op die verpakking staan een aantal elementen van verschillende omvang, kleur en lettertype, met name
afbeeldingen van frambozen en vanillebloesem, de vermeldingen “vruchtenthee met natuurlijke aroma’s” en
“vruchtenthee met natuurlijke aroma’s – vanille-frambozensmaak”, alsmede een grafisch vormgegeven zegel
met in een goudkleurige cirkel de vermelding “enkel natuurlijke ingrediënten”.

16 Volgens de verwijzende rechter bevat de vruchtenthee geen enkel vanille- of frambozenaroma. De lijst van
ingrediënten, die op een van de zijkanten van de verpakking staat, luidt als volgt: “hibiscus, appel, zoete
bramenblaadjes, sinaasappelschil, rozenbottel, natuurlijk aroma met vanillesmaak, citroenschil, natuurlijk aroma
met frambozensmaak, bramen, aardbeien, bosbessen, vlierbessen”.

17 Het BVV heeft bij het Landgericht Düsseldorf (regionaal gerecht Düsseldorf) beroep ingesteld tegen Teekanne
en betoogde dat de elementen op de verpakking van de vruchtenthee de consument konden misleiden ten
aanzien van de samenstelling van deze vruchtenthee. Vanwege die elementen zou de consument immers
verwachten dat die thee bestanddelen van vanille en framboos bevat of op zijn minst natuurlijk vanille- en
frambozenaroma.

18 Bijgevolg heeft het BVV gevorderd dat Teekanne op straffe van een dwangmaatregel wordt veroordeeld om in
het kader van economische handelingen niet langer reclame te maken of te laten maken voor de vruchtenthee.
Het BVV heeft tevens terugbetaling van de aanmaningskosten ten bedrage van 200 EUR gevorderd.

19 Bij uitspraak van 16 maart 2012 heeft het Landgericht Düsseldorf dat beroep toegewezen.
20 Nadat Teekanne hoger beroep had ingesteld, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appèlrechter

Düsseldorf) bij vonnis van 19 februari 2013 die uitspraak vernietigd en de vordering van BVV afgewezen. Die
rechter was van oordeel dat er geen sprake was van misleiding van de consument in de zin van § 4, punt 11,
UWG, juncto § 11, lid 1, tweede volzin, punt 1, LFGB, en in de zin van § 5, lid 1, eerste en tweede volzin, punt
1, UWG.

21 Volgens die rechter moesten die bepalingen van het UWG en het LFGB, in overeenstemming met richtlijn
2000/13, worden uitgelegd op basis van de verwachtingen van de gemiddelde consument. In casu blijkt uit de
lijst van ingrediënten van de vruchtenthee, die op de verpakking staat, dat de gebruikte natuurlijke aroma’s een
frambozen- of vanillesmaak hebben. Deze lijst vermeldt aldus ondubbelzinnig dat de gebruikte aroma’s niet uit
vanille en framboos zijn verkregen, maar dat zij de smaak daarvan hebben. Dat de informatie die blijkt uit de lijst
van ingrediënten op de verpakking, juist en volledig is, volstaat volgens de rechtspraak van het Hof om het risico
van misleiding van de consument uit te sluiten.

22 Het BVV heeft tegen dat vonnis beroep in “Revision” ingesteld bij het Bundesgerichtshof.
23 De verwijzende rechter is van oordeel dat de meermaals en in het oog springend weergegeven afbeeldingen

van frambozen en vanillebloesem op de verpakking van de vruchtenthee, evenals het herhaaldelijk vermelden
van “met natuurlijke aroma’s” en het grafisch vormgegeven zegel met de woorden “enkel natuurlijke
ingrediënten”, de indruk wekken dat de smaak van deze vruchtenthee met name wordt bepaald door uit
frambozen en vanillebloesem verkregen aroma’s. De presentatie van die thee heeft dus een vormgeving die –
ook bij een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument – een
verkeerde indruk kan wekken over de samenstelling ervan. Voorts kan de presentatie van de vruchtenthee de
consument ervan weerhouden om kennis te nemen van de op de verpakking van het product – in kleinere
letters – weergegeven lijst van ingrediënten, waaruit de werkelijke samenstelling blijkt.

24 De verwijzende rechter meent, in het licht van de overwegingen 6 en 8 van richtlijn 2000/13, dat de etikettering
van de vruchtenthee en de wijze waarop deze is uitgevoerd, de koper kunnen misleiden in de zin van artikel 2,
lid 1, onder a), i), van die richtlijn.

25 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een
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prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

“Mogen de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte reclame door het
voorkomen, de beschrijving of de grafische voorstelling de indruk wekken dat een bepaald ingrediënt aanwezig
is, terwijl dit ingrediënt in werkelijkheid ontbreekt en dit enkel blijkt uit de lijst van ingrediënten als bedoeld
artikel 3, lid 1, punt 2, van richtlijn 2000/13?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag
26 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 2, lid 1, onder a), i), en 3, lid

1, punt 2, van richtlijn 2000/13 in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de
etikettering van een levensmiddel en de wijze waarop deze is uitgevoerd, middels het voorkomen, de
beschrijving of een grafische voorstelling van een bepaald ingrediënt de indruk kunnen wekken dat dit
levensmiddel dat ingrediënt bevat, terwijl het dit in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van
ingrediënten die op de verpakking van dat levensmiddel staat.

27 In het onderhavige geval bevat, enerzijds, de verpakking van de vruchtenthee met name afbeeldingen van
frambozen en vanillebloesem, de vermeldingen “vruchtenthee met natuurlijke aroma’s” en “vruchtenthee met
natuurlijke aroma’s – vanille-frambozensmaak”, alsmede een grafisch vormgegeven zegel met de vermelding
“enkel natuurlijke ingrediënten”.

28 Anderzijds bevat deze thee blijkens de lijst van ingrediënten, als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt 2, van richtlijn
2000/13, die op een van de zijkanten van de verpakking staat en waarvan niet wordt betwist dat deze juist en
volledig is, natuurlijke aroma’s “met vanillesmaak” en “met frambozensmaak”. Aldus staat vast dat die thee geen
natuurlijke ingrediënten afkomstig van vanille of framboos en evenmin daaruit verkregen aroma’s bevat.

29 In het hoofdgeding gaat het dus om de vraag of de etikettering van de vruchtenthee de koper kan misleiden
voor zover zij de indruk zou wekken dat die thee bestanddelen van framboos en vanillebloesem of uit die
ingrediënten verkregen aroma’s bevat, terwijl die thee deze bestanddelen niet bevat.

30 Blijkens de overwegingen 6 en 8 van richtlijn 2000/13 dient in de eerste plaats te worden uitgegaan van de
noodzaak de consumenten voor te lichten en te beschermen en moet de gedetailleerde etikettering betreffende
de precieze aard en de karakteristieken van de producten de verbruiker in staat stellen met kennis van zaken
zijn keuze te bepalen.

31 In dit verband bepaalt artikel 2, lid 1, onder a), i), van richtlijn 2000/13, overeenkomstig overweging 14 daarvan,
dat de etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd de koper niet mogen kunnen misleiden, onder meer
ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en met name de aard, identiteit, hoedanigheden,
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of herkomst, wijze van vervaardiging of verkrijging ervan.

32 Bijgevolg vereist deze bepaling dat de koper over juiste, neutrale en objectieve informatie beschikt die hem niet
misleidt (zie in die zin arrest Commissie/Italië C 47/09, EU:C:2010:714, punt 37).

33 Daarbij komt dat volgens artikel 16 van verordening nr. 178/2002, onverminderd specifieke bepalingen van de
levensmiddelenwetgeving, de etikettering van, de reclame voor en de aanbiedingsvorm van levensmiddelen,
met inbegrip van de vorm, het uiterlijk en de verpakking ervan, het gebruikte verpakkingsmateriaal, de wijze
waarop zij worden gepresenteerd, de omgeving waarin zij zijn uitgestald, alsmede de informatie die erover
wordt verstrekt via ongeacht welke kanalen, voor de consument niet misleidend mogen zijn.

34 Hoewel richtlijn 2000/13 een specifieke bepaling van de levensmiddelenwetgeving vormt in de zin van artikel 16
van verordening nr. 178/2002, bevestigt laatstgenoemde bepaling, gelezen in samenhang met artikel 8 van die
verordening, dat de etikettering van een levensmiddel niet mag misleiden.

35 Om de verwijzende rechter een antwoord te geven dient in herinnering te worden gebracht dat het in het kader
van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en de Unierechter in beginsel niet aan het Hof staat
om uitspraak te doen op de vraag of de etikettering van bepaalde producten de koper of de verbruiker kan
misleiden, dan wel uit te maken of een verkoopbenaming al dan niet misleidend is. Dat is een taak van de
nationale rechter. Dit neemt niet weg dat het Hof in zijn uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing
in voorkomend geval preciseringen kan geven teneinde de nationale rechter bij zijn beslissing te leiden (zie met
name arresten Geffroy, C 366/98, EU:C:2000:430, punten 18 20, en Severi, C 446/07, EU:C:2009:530, punt
60).
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36 Bij de beoordeling of een etikettering voor een koper misleidend kan zijn, moet de nationale rechter
voornamelijk uitgaan van de vermoedelijke verwachting ten aanzien van die etikettering die een normaal
geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument heeft ten aanzien van de oorsprong,
de herkomst en de hoedanigheid van het levensmiddel, aangezien het er in wezen om gaat de consument niet
te misleiden en hem er niet toe te brengen ten onrechte te geloven dat het product een andere oorsprong,
herkomst of hoedanigheid heeft dan in werkelijkheid het geval is (zie in die zin arrest Severi, C 446/07,
EU:C:2009:530, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 In dit verband volgt uit de rechtspraak van het Hof dat ervan uit moet worden gegaan dat de consument, wiens
beslissing tot aankoop van een product wordt bepaald door de samenstelling van het betrokken product, eerst
de lijst van ingrediënten leest, waarvan de vermelding krachtens artikel 3, lid 1, punt 2, van richtlijn 2000/13
verplicht is (zie in die zin arresten Commissie/Duitsland, C 51/94, EU:C:1995:352, punt 34, en Darbo, C 465/98,
EU:C:2000:184, punt 22).

38 Dat de lijst van ingrediënten op de verpakking van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde product staat, kan
evenwel op zich niet uitsluiten dat de etikettering van dat product en de wijze waarop zij is uitgevoerd, de koper
kan misleiden in die zin van artikel 2, lid 1, onder a), i), van richtlijn 2000/13.

39 De etikettering, zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 3, onder a), van die richtlijn, is immers samengesteld uit
vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een
levensmiddel en op de verpakking ervan staan. Van die verschillende elementen kunnen sommige in de praktijk
leugenachtig, verkeerd, dubbelzinnig, tegenstrijdig of onbegrijpelijk zijn.

40 Indien dat het geval is, kan de lijst van ingrediënten in bepaalde situaties, ook al is die lijst juist en volledig,
ongeschikt zijn om de verkeerde of dubbelzinnige indruk van de consument over de kenmerken van een
levensmiddel, die voortvloeit uit de andere elementen waaruit de etikettering van dat levensmiddel is
samengesteld, genoegzaam te corrigeren.

41 In de situatie waarin de etikettering van een levensmiddel en de wijze waarop deze is uitgevoerd, in hun geheel
beschouwd, de indruk wekken dat dit levensmiddel een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, kan
een dergelijke etikettering de koper dus misleiden ten aanzien van de kenmerken van dat levensmiddel.

42 In casu staat het aan de verwijzende rechter om alle verschillende elementen van de etikettering van de
vruchtenthee te onderzoeken teneinde te bepalen of een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en
oplettende gemiddelde consument kan worden misleid ten aanzien van de aanwezigheid van frambozen- en
vanillebloesembestanddelen of van uit die ingrediënten verkregen aroma’s.

43 In dat onderzoek moet de verwijzende rechter met name rekening houden met de gebruikte bewoordingen en
afbeeldingen 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 de vruchtenthee.

44 Gelet op een en ander, dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de artikelen 2, lid 1, onder a),
i), en 3, lid 1, punt 2, van richtlijn 2000/13 in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat
de etikettering van een levensmiddel en de wijze waarop deze is uitgevoerd, middels het voorkomen, de
beschrijving of een grafische voorstelling van een bepaald ingrediënt de indruk kunnen wekken dat dit
levensmiddel dat ingrediënt bevat, terwijl het dit in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van
ingrediënten die op de verpakking van dat levensmiddel staat.

Kosten
45 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,

zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening
van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Negende kamer) verklaart voor recht:
De artikelen 2, lid 1, onder a), i), en 3, lid 1, punt 2, van richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de
etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, zoals gewijzigd
bij verordening (EG) nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, moeten in die zin
worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de etikettering van een levensmiddel en de wijze waarop
deze is uitgevoerd, middels het voorkomen, de beschrijving of een grafische voorstelling van een bepaald
ingrediënt de indruk kunnen wekken dat dit levensmiddel dat ingrediënt bevat, terwijl het dit in werkelijkheid niet
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bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van ingrediënten die op de verpakking van dat levensmiddel staat.

Noot

Auteur: mr. E.H. Hoogenraad en mr. dr. B. Duivenvoorde[1]

1. Het Duitse bedrijf Teekanne brengt vruchtenthee op de markt onder de naam “Felix Himbeer-Vanille Abenteuer
” (“Felix framboos-vanille avontuur”). Op de verpakking, met bijbehorende rood-gele kleurstelling, staan
onder meer afbeeldingen van frambozen en vanillebloesem. Ook prijkt op de verpakking een logo met de
tekst “nur natürliche Zutaten” (“uitsluitend natuurlijke ingrediënten”) en staat het product beschreven
als “Früchtentee mit natürlichen Aromen” (“vruchtenthee met natuurlijke aroma’s”):

2. Een Duitse consumentenorganisatie spande een rechtszaak aan tegen Teekanne. De klacht: de verpakking is
misleidend omdat de consument op basis daarvan de indruk krijgt dat de thee bestanddelen van framboos en
vanille bevat of op zijn minst natuurlijke framboos- of vanille-aroma’s. Dat bleek niet het geval te zijn: de thee
bevat natuurlijke aroma’s met de smaak van vanille en framboos, maar dit zijn niet natuurlijke framboos- of
vanille-aroma’s. Ze zijn dus niet verkregen uit vanille en framboos, ondanks dat ze naar vanille en framboos
smaken. De lijst met ingrediënten maakt duidelijk dat Teekanne géén framboos, vanille of de aroma´s

daarvan bevat.[2]

3. Het Bundesgerichtshof stelde hierover een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie: mag een
levensmiddelenverpakking de indruk wekken dat een bepaald ingrediënt aanwezig is in het product terwijl dit
niet het geval is, en dit laatste slechts blijkt uit de ingrediëntendeclaratie? Hiermee voelt het Bundesgerichtshof
het Europees Hof van Justitie aan de tand over de zogenaamde labelling doctrine. Inhoud van deze doctrine: de
consument leest de volledige verpakking (inclusief ingrediëntendeclaratie) en wordt niet – of milder
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geïnterpreteerd: niet snel – misleid door suggestieve namen, claims of verpakkingen wanneer de consument op
basis van de ingrediëntendeclaratie kan lezen hoe het precies zit.

4. De labelling doctrine van het Europees Hof van Justitie gaat in feite terug tot de Cassis de Dijon-uitspraak

(1979),[3] waarin het Hof van Justitie oordeelde dat het vermelden van het alcoholpercentage op een fles
Cassis de Dijon voldoende is om de consument te informeren over de samenstelling van het product, en dat
hiervoor het wettelijk vaststellen van een bepaald alcoholpercentage overbodig is. Dezelfde redenering vinden

we in andere Europese uitspraken.[4] Ratio: dwingende regels stellen is vaak overbodig, want de consument
kan op basis van beschikbaar gestelde informatie prima een keuze maken.

5. De meest heldere toepassing van de labelling doctrine door het Hof van Justitie is te vinden in de Darbo-

uitspraak (2000).[5] Adolf Darbo produceerde jam in Oostenrijk en verkocht het in Duitsland onder de
naam “d’Arbo Naturrein”. Een Duitse consumentenorganisatie kwam hiertegen in het geweer onder
andere omdat de jam het additief pectine bevatte, waardoor de aanduiding “Naturrein” misleidend zou zijn.
Het verweer van Darbo was dat pectine een gebruikelijk en ingrediënt is voor het maken van jam, en dat de
consument zich hiervan bewust is. Het Hof van Justitie is helder: het etiket is niet misleidend, want het additief

pectine staat duidelijk vermeld in de ingrediëntendeclaratie.[6] De consument leest het etiket.
6. Deze labelling doctrine is tot op heden standaardrechtspraak in Nederland. Voorbeelden te over. Teksten en

afbeeldingen op de voorzijde van de verpakking zijn niet misleidend omdat de gemiddelde (Gut Springenheide-
) consument op de achterkant in de ingrediëntendeclaratie leest wat exact de ingrediënten zijn. De
achterliggende gedachte: wie het belangrijk vindt om precies te weten hoe het product is samengesteld, doet
onderzoek. Wie het niet kan schelen doet dat niet, en wordt dus ook niet misleid. Zo was de aanduiding

‘scharreleisalade’ door Johma volgens de RCC niet misleidend:[7] op het etiket was te lezen dat het product
scharreleieren bevat, maar dat de in de salade gebruikte mayonaise – toentertijd – was gemaakt met gebruik
van kooikip-eieren. Niet helemaal “scharrel” dus, maar niet misleidend. En Vitaminwater mag zo heten, omdat
de consument zal begrijpen dat dit een samengesteld product is met verschillende ingrediënten (bronwater in

diverse fruitsmaken) en hij de ingrediëntendeclaratie zal bekijken voor de details omtrent de samenstelling.[8]

Ook werd de naam “CoolBest VitaDay Mango & Passion” (met bijbehorende afbeelding van een mango en
een passievrucht op het etiket) als niet-misleidend beoordeeld, ondanks dat het product slechts voor 5% uit

mango en 3% uit passievrucht bestond en voor het overige deel gemaakt werd van andere fruitsoorten.[9]

7. Bij de rechter is het standaardvoorbeeld de olijfolie-chips. De verpakking van de “Mediterraneas-chips” van
Smiths verwezen in afbeelding en tekst naar olijfolie en volgens concurrenten was dit misleidend voor de
consument; die zou veronderstellen dat de chips zouden zijn gebakken in deze olie. De Utrechtse
Voorzieningenrechter wees de vorderingen van concurrenten af: de gemiddelde consument bekijkt niet
alleen de voorkant maar ook de achterkant van de verpakking en leest bovendien de ingrediëntendeclaratie.
Daardoor leest hij dat dat de chips zijn “verrijkt” met olijfolie en naast (2%) olijfolie ook andere plantaardige

vetten bevat.[10] En nu het Europees Hof van Justitie in Teekanne: dat stelt in zijn antwoord op de
prejudiciële vraag voorop dat de consument voorzien dient te worden van correcte en niet-misleidende
voedselinformatie. Leidend bij die toets is het te verwachten gedrag van de normaal geïnformeerde en
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Het Hof benadrukt dat die gemiddelde consument,

wiens aankoop wordt bepaald door de samenstelling van het product, de ingrediëntendeclaratie leest.[11]

Maar: dat de gemiddelde consument de ingrediëntendeclaratie leest, betekent nog niet dat een verpakking
niet misleidend kan zijn. Een etiket dat in zijn geheel beschouwd een onjuiste indruk wekt is misleidend en

dus niet toegelaten.[12] De nationale rechter zal aan de hand van “alle verschillende elementen van de
etikettering” moeten nagaan of de etikettering de gemiddelde consument misleidt.

8. Waar brengt ons dit? Het einde van de labelling doctrine? Dat is ons inziens (veel) te sterk gezegd. Maar effect
zal het zeker hebben. Een paar handvatten om de uitspraak te duiden:
– Allereerst: Het Europees Hof van Justitie neemt, terecht, als uitgangspunt de totale verpakking. De

etikettering zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 3 onder a van de Etiketteringsrichtlijn (2000/13/EG, inmiddels
vervangen door de VIC-Verordening, nr. 1169/2011) omvat de combinatie van diverse elementen: het
merk, afbeeldingen, instructies en ook de ingrediëntendeclaratie. Dat betekent dat de verpakking in zijn
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totaliteit moet worden bezien. De ingrediëntendeclaratie is daarbij één (belangrijk) element. Alleen
inmiddels niet meer zaligmakend, zoals voorheen.

– Consequentie is ook dat een bepaald (opvallend) element op de voorzijde niet in isolatie mag worden
beoordeeld. De ingrediëntendeclaratie blijft een rol spelen. De slinger kan niet volledig naar de andere zijde
uitslaan: een stellige, opvallende of overdreven tekst of afbeelding is niet per definitie misleidend. Het
totaalbeeld is leidend. Zoals het Europees Hof van Justitie instrueert: de verwijzende rechter moet alle
verschillende elementen van de etikettering onderzoeken.

– Het eindpunt van de toetsing is: ‘genoegzaam corrigeren’. Dat betekent dat nog steeds allerlei
afbeeldingen, kleuren en opvallende kreten en logo’s zijn toegestaan. Reclame-elementen blijven mogen,
ook (enige) overdrijving. Maar het mag niet té gek worden.

– Zoals altijd zegt het Europees Hof van Justitie: het is aan de nationale rechter om te oordelen, afhankelijk
van de concrete omstandigheden van het geval, de betreffende consument en (dus ook) de nationale
branchegebruiken. De tot doel gestelde harmonisatie krijgt ook hier weer een deuk(je). Afhankelijk van de
afkomst van de consument (Noord-, Oost-, Zuid- of West-Europa) zal de ene Europese consument heel
anders kunnen oordelen over wat extra frambozen, paddenstoelen of veel groene logo’s dan de consument
in een ander Europees land. En dat al helemaal omdat werkelijk álle elementen volgens het Europees Hof
van Justitie bij de beoordeling een rol spelen. De nationale rechter moet in het onderzoek met name (maar
dus niet uitsluitend!) rekening houden met de gebruikte bewoordingen en afbeeldingen 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.
Het zou zomaar kunnen dat nationaal grote verschillen gaan ontstaan: in het ene land is het straks wellicht
toegestaan om naast het fruit een duidelijke vermelding naar de smaak van frambozen te maken, terwijl in
een ander land de hele framboos uit den boze is, misschien zelfs de rood-paarsige frambozenkleur.

– Het Europees Hof van Justitie heeft deze uitspraak gedaan in een heel specifiek geval: het afbeelden van
frambozen en vanille zonder dat die producten of de aroma’s daarvan daarin aanwezig waren (wel
kennelijk andere ingrediënten en/of aroma’s waarvan de smaak en/of geur doet denken aan frambozen en
vanille). De producent suggereerde dus dat de thee een ingrediënt bevatte dat in werkelijkheid niet in het
product was opgenomen, een suggestie die werd versterkt doordat de verpakking ook nog repte over
“natuurlijke ingrediënten” en “natuurlijke aroma’s”.

– In Nederland heeft de levensmiddelen brancheorganisatie FNLI al jarenlang de gedragslijn dat het
afbeelden van fruitsoorten op producten uitsluitend is voorbehouden aan producten waarin ofwel deze
fruitsoorten daadwerkelijk aanwezig zijn, danwel dat de aroma’s afkomstig zijn van de afgebeelde
fruitsoorten. Teekanne zou in Nederland niet op deze wijze op de markt zijn gebracht. Een geruststelling in
ieder geval voor de Nederlandse consument.

– Hoe zit het met overdrijving? Veel frambozen afbeelden, terwijl er maar heel weinig inzit, of de
aanduiding “met cantharellen” (bospaddenstoelen), terwijl er minder dan één cantharel in een

verpakking zit?[13] Wij neigen ernaar de nodige ruimte te laten aan gebruikelijke reclame-overdrijvingen.
Hier is de consument ook aan gewend. Wie precies wil weten wat hij/zij eet, kan de ingrediënten eenvoudig
op de ingrediëntendeclaratie zien en aan de volgorde van de ingrediënten (en soms de daarbij vermelde
percentages) de hoeveelheden aflezen. Het op gebruikelijke wijze verlevendigen of benadrukken van de
afbeelding van ingrediënten moet, zolang het niet te de spuigaten uitloopt – zijn toegestaan.

– Dan tot slot nog de vraag: is dit het einde aan de standaard gebruikte kleuraanduidingen: roze is
aardbeiensmaak, geel is vanille, groen is pistache (of natuurlijk kiwi), oranje is sinaasappel? Een hele
strenge toetsing van etiketten zou tot de conclusie leiden dat de consument wordt misleid omdat deze op
basis van de kleur denkt dat er bijvoorbeeld steeds echt fruit zit in producten met een fruitsmaak, terwijl het
regelmatig slechts een (al dan niet kunstmatig) aroma betreft. Zo’n strenge uitleg zou miskennen dat de
gemiddelde consument heus niet denkt dat elk oranjegekleurd drankje echte sinaasappel bevat en dat
aardbeisnoepjes gemaakt zijn van echte aardbeien. De consument weet wel beter, en wordt dus niet
misleid.

9. Een ding is zeker. Het Teekanne-muisje gaat een lang staartje krijgen. Kritische consumentenorganisaties
zullen met Teekanne in de hand hun gelijk willen te halen. Het gaat een ‘omstandigheden-van-het-geval’-check
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worden. Bij de rechter en de RCC ligt een belangrijke taak om een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen
misleiding en verleiding. En dus ook: de consument op waarde schatten, niet veronachtzamen, maar ook niet
betuttelen. De consument is geen absolute voedingsexpert, maar ook niet onwetend en naïef.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Hoogenraad & Haak, reclame + IP advocaten.
[2] De lijst van ingrediënten, vermeld op de zijkant van de verpakking luidt als volgt: “hibiscus, appel, zoete

bramenblaadjes, sinaasappelschil, rozenbottel, natuurlijk aroma met vanillesmaak, citroenschil, natuurlijk
aroma met frambozensmaak, bramen, aardbeien, bosbessen, vlierbessen”:

[3] HvJ EU 20 februari 1979, C-120/78, Jur. 1979, p. 649 (Cassis de Dijon).
[4] Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie in Commissie/Duitsland (1995) dat de Duitse regel dat

afwijkingen van bepaalde traditionele recepten (in dit geval voor koekjes) uitdrukkelijk vermeld moesten
worden op de verpakking disproportioneel was. Wederom: de consument is voldoende beschermd wanneer
hij op basis van de ingrediëntenlijst kan zien dat afgeweken wordt van een traditioneel recept (bijvoorbeeld
door gebruik van plantaardige olie in plaats van boter). Zie HvJ EU 26 oktober 1995, C-51/94, Jur.
1995, p. I-3599 (Commissie/Duitsland).

[5] HvJ EU 4 april 2000, C-465/98, Jur. 2000, p. I-2297 (Darbo).
[6] R.o. 22.
[7] RCC 16 september 2008, 2008/08.0377 (Johma scharrelei-salade).
[8] RCC 16 april 2009, 2009/00196, IER 2009/50 (Lemmens/Vrumona).
[9] RCC 28 november 2007, 2007/07.0510 (CoolBest VitaDay Mango & Passion).
[10] Rb. Utrecht (vzr.) 6 augustus 2002, IER 2002/57 (San Carlo en Unichips/Smiths).
[11] R.o. 37.
[12] R.o. 38-41.
[13] Zie RCC 26 november 2008, 2008/08.0509 (Unox Bospaddestoelensoep). De RCC oordeelde dat gebruik

van de meervoudsvorm “met cantharellen” niet misleidend was.
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