D. Reclame inzake isolatie, brandstoffen en
verwarmingsenergieën (JEP - 1979)
Sedert de energiecrisis weerhouden woonstisolatie en -verwarming de aandacht van het publiek. De
overheid heeft deze bekommernis nog aangewakkerd met haar aansporingen tot energiebesparing.
Omwille van de technische aspecten van de aangeboden producten en diensten, bevat reclame vaak
beweringen, beloften evenals cijfervergelijkingen inzake prijzen en verbruik wat de verschillende
verwarmingsmogelijkheden betreft, of nog precieze cijfers over brandstofbesparing bij isolatie.
Vanaf 1979 heeft de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame aanbevelingen geformuleerd
steunend op zowel artikel 20 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken (sedertdien de wet
van 14.07.1991 geworden), als op de Code voor het Reclamewezen van de Internationale Kamer van
Koophandel.

a) AANBEVELINGEN INZAKE RECLAME VOOR BRANDSTOFFEN EN
VERWARMINGSENERGIEEN.

-

Wanneer de reclame verspreid wordt voor één enkele brandstof of verwarmingsenergie moet de
informatie daarover eerlijk, correct en waarachtig zijn.
Men moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer technische karakteristieken of tariefgegevens
worden geciteerd. De aangehaalde argumenten en cijfers mogen niet misleiden, hetzij door
weglating of overdrijving.

-

Wanneer de reclame vergelijkingen tussen twee of meerdere verwarmingsenergieën bevat, is nog
grotere voorzichtigheid geboden omwille van de individuele kenmerken van iedere bouw, de
ingewikkeldheid van het probleem en de moeilijkheid om geldige vergelijkingen in hun
algemeenheid op te stellen. Reclame-uitingen mogen alleen vergelijkingselementen bevatten die
voortvloeien uit een wetenschappelijk rapport van een autoriteit of een organisme waarvan de
objectiviteit en bevoegdheid niet kunnen betwist worden en waarvan de referentieën bewijsbaar
moeten zijn.

-

In beide gevallen mogen reclameboodschappen geen enkele bewering of belofte bevatten die niet
geldig kan bewezen worden.

b) AANBEVELINGEN INZAKE RECLAME VOOR THERMISCHE ISOLATIE.

-

Reclame mag geen gewag maken van een nauwkeurig percentage aan brandstof-, energie- en/of
verwarmingsbesparing of van een winstmarge indien de aangehaalde cijfers niet kunnen
verantwoord worden op basis van een wetenschappelijk rapport van een autoriteit of een
organisme waarvan de objectiviteit en de bevoegdheid niet in twijfel kunnen getrokken worden en
waarvan de referentieën bewijsbaar moeten zijn.

-

Reclameboodschappen mogen geen enkele bewering of belofte bevatten die niet geldig kan
bewezen worden.

c) AANBEVELING INZAKE RECLAME VOOR AKOESTISCHE ISOLATIE.

Reclame voor akoestisch isoleermateriaal mag, naar analogie, geen enkele bewering, belofte of
aanhaling van cijfers bevatten, die niet geldig bewezen kunnen worden, zoals voorgeschreven voor
thermische isolatie.

