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Vanwege misleidende reclame:  
Grootouders voor het Klimaat dient klacht in tegen Corendon 

De Grootouders voor het Klimaat hebben een klacht ingediend bij de Reclame Code 
Commissie vanwege misleidende reclame van de reisorganisator Corendon. Omdat zij 
beweert: “we willen een leefbare wereld houden, zodat volgende generaties ook hun 
horizon kunnen verbreden.”  

Verder moedigt Corendon aspirant reizigers aan om een weekje “naar de zon te vliegen”, alsof 
er geen klimaatprobleem bestaat.  
Hoe is het mogelijk dat reisorganisaties zoals Corendon reizigers aanmoedigen een weekje 
‘naar de zon’ te vliegen, alsof er geen klimaatprobleem bestaat? Hoe dit te rijmen valt met de 
enorme CO2-uitstoot van een vliegreis wordt niet duidelijk gemaakt. 

De waarschuwing ‘Pas op, aankoop van dit product draagt bij aan opwarming van de aarde en 
heeft nadelige gevolgen voor generaties die na u komen’ zou toch zeker op zijn plaats zijn. 

Meer informatie? Lees dan a.u.b. de brief van Frans Vollenbroek namens de Grootouders voor 
het Klimaat  aan de Reclame Code Commissie (RCC).  
We zijn benieuwd naar de uitspraak van de RCC over onze klacht. 

Grootouders voor het Klimaat 
“Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde. Wij maken ons ernstig zorgen 
over de wereld waarin de komende generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming van 
de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door hittegolven, 
extreme droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in 
meerdere wereldregio’s. Een en ander leidt tot steeds meer (klimaat)vluchtelingen. Wij willen 
daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te 
sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de 
overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Ons doel is: een leefbare 
aarde voor onze kleinkinderen en komende generaties. Wij zijn een schakel in de internationale 
beweging van Grootouders voor het Klimaat.”  
Voor nadere informatie: lees onze visie. 
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