n i e uws

Uitspraak van de Reclame Code
Commissie over de klacht van
Greenpeace tegen PalingWijzer
Door William Swinkels (Stichting DUPAN)

Op 22 september jl. heeft de Reclame Code Commissie (RCC) uitspraak gedaan over de
klacht die Greenpeace onder leiding van de Aalherstel Groep (Sportvisserij Nederland)
op 20 mei van dit jaar had ingediend. Greenpeace had een klacht ingediend tegen het
Duurzaam Paling Fonds logo en de Palingwijzer die door Dupan werd uitgebracht. In de
uitspraak van de RCC wordt de klacht van GreenPeace vrijwel volledig afgewezen. De RCC
deed de aanbeveling enkele teksten uit de PalingWijzer te wijzigen. De volledige uitspraak
is te vinden op: www.dupan.nl
Kort samengevat komt het erop neer dat de
RCC heeft geoordeeld dat de volgende twee
zinnen in de Palingwijzer anders geformuleerd hadden moeten worden:
“Duurzame paling herkent u aan…” Hierover oordeelde de RCC dat Dupan nog niet
voldoende wetenschappelijk heeft bewezen
dat de paling met het Duurzaam Paling
Fonds logo al duurzaam is.
De verwijzing naar onderzoek van het LEI,
onder de kop “Stoppen met visserij en
handel is geen optie” moet volgens de RCC
meer genuanceerd worden weergegeven.
Natuurlijk is het stoppen met visserij en
handel voor Dupan geen optie, omdat wij
juist via visserij en handel willen bijdragen
aan het herstel.
De erkenning van de RCC dat de Palingwijzer een voorlichtingsmiddel is dat de consument op goede wijze informeert is voor
de Stichting Dupan erg belangrijk. De RCC
ziet dan ook geen enkel bezwaar tegen het
gebruik van de PalingWijzer en het logo van
het Duurzaam Paling Fonds (DPF).

Vanaf 1 januari 2012 hebben alle aangesloten palinghandelaren en verwerkers
besloten om uitsluitend nog paling te
verkopen met het DPF-logo. In 2011 heeft
Dupan al een grote som geld ingezameld
met het DPF en ziet 2012 er voor activiteiten
ter ondersteuning van het herstel van de
palingstand erg positief uit.
Dupan besteedt het geld dat wordt ingezameld uitsluitend aan herstelmaatregelen
zoals;
- Uitzet van glas- en/of pootaal;
- Uitzet van rode- en/of schieraal over
barrières;
- Wetenschappelijk onderzoek.
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