
Overeenkomst tussen 

[naam bedrijf]  en de Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame 

 

 

De partijen 
 

 De Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door mw. mr. J. Galjaard, directeur; hierna te noemen Keuringsraad 

 

 [naam bedrijf], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger]; hierna te 

noemen [naam bedrijf] 

 

 

Gezamenlijk aangeduid als “Partijen” 

 

Overwegende dat 

 

1. [naam bedrijf] producent is van gezondheidsproducten die geconsumeerd worden en de principes 

van zelfregulering van publieksreclame voor gezondheidsproducten onderschrijft en  aanvaard. 

 

2. De Keuringsraad toezicht houdt op de naleving van de Code voor de Aanprijzing van 

Gezondheidsproducten (CAG) en belast is met het preventieve toezicht op publieksreclame voor 

gezondheidsproducten. 

 

3. Partijen ernaar streven om afspraken te maken om de naleving van de CAG te borgen. 

 

4. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze, teneinde de rechtszekerheid 

te vergroten en de toezichtlast te verminderen.  

 

5. De Keuringsraad en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken nauw samen 

en een goedkeuring van een reclame-uiting vooraf door de Keuringsraad voorkomt dat de NVWA 

een maatregel neemt tegen die reclame-uiting. De NVWA spreekt een bedrijf dat een door de 

Keuringsraad vooraf goedgekeurde reclame-uiting heeft gebruikt, daarop niet rechtstreeks aan. die 

inhouden dat uitingen met een toelatingsnummer  

 

Komen het volgende overeen 

 

Doel en uitgangspunten 

 

1. De Keuringsraad sluit overeenkomsten met bedrijven af die zich conformeren aan het preventieve 

toezicht op publieksreclame voor gezondheidsproducten. Het preventieve toezicht houdt in dat 

publieksreclame voor gezondheidsproducten ter beoordeling aan de Keuringsraad worden 

voorgelegd. 

 

2. Deze overeenkomst heeft uitsluitend werking in de onderlinge verhouding tussen Partijen. 

 

3. Partijen baseren hun onderlinge relatie op transparantie, begrip en vertrouwen. 

 

4. Rechten en verplichtingen op basis van wet- en regelgeving zijn en blijven zonder enige beperking 

van toepassing. 

 

5. Deze overeenkomst heeft betrekking op publieksuitingen voor gezondheidsproducten die onder de 

competentie van de Keuringsraad vallen. 

 



6. In deze overeenkomst worden de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om 

wensen te gaan, vastgelegd. 

 

Verplichtingen [naam bedrijf] 

 

[naam bedrijf]: 

 

1. Onderschrijft - en neemt expliciet haar verantwoordelijkheid voor de naleving van - de normen 

neergelegd in de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten en de bijbehorende bijlagen. 

 

2. Legt volgens de werkwijze van de Keuringsraad (zie bijlage) op het publiek gerichte reclame-

uitingen ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voor. 

 

3. Voldoen aan de financiële verplichtingen die aan de preventieve toetsing zijn verbonden. 

 

Verplichtingen Keuringsraad 

 

De Keuringsraad: 

 

1. Draagt zorg voor een deugdelijk functioneren beoordelingssyteem. Heeft een 

inspanningsverplichting om de termijnen te waarborgen en volgt hierbij de werkwijze van de 

Keuringsraad. 

 

2. Bespreekt met [naam bedrijf] in een zo vroeg mogelijk stadium relevante zaken waarvan zij meent 

dat verschil van inzicht zou kunnen ontstaan, alsook voorgenomen relevante beleidswijzigingen. 

 

3. Draagt zorg voor afstemming met de NVWA en meldt op basis van de werkafspraken aan de 

NVWA  dat [naam bedrijf]  met de Keuringsraad een afspraak heeft gemaakt inzake preventieve 

toetsing. [naam bedrijf]  komt tevens in een database te staan die wordt gepubliceerd op de 

website van de Keuringsraad. 

 

4. De Keuringsraad voert monitoring-activiteiten uit teneinde te waarborgen: 1. het ‘schoon’ houden 

van reclame voor het assortiment waarvoor de zelfregulering verantwoordelijkheid draagt om 

daarmee imago-schade en overheidsingrijpen te voorkomen; 2. de deelnemers aan de 

zelfregulering beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Zaken die worden aangedragen door 

[naam bedrijf] worden behandeld; 

 

5. De Keuringsraad kent een Codecommissie en een Commissie van Beroep. In geval van geschil 

omtrent een uiting streven partijen er naar om het geschil in onderling overleg in der minne te 

regelen. Indien partijen hier niet uitkomen kan de zaak in onderling overleg voorgelegd worden 

aan de Codecommissie/Commissie van Beroep. Partijen houden zich aan de uitspraak van de 

Commissie. 

 

Looptijd, wijziging, beëindiging 

 

1. Deze overeenkomst treedt in werking door ondertekening door beide partijen. Deze overeenkomst 

wordt gesloten voor onbepaalde tijd. 

 

2. De overeenkomst kan tussentijds met instemming van beide partijen worden bijgesteld. 

 

3. De overeenkomst met [naam bedrijf] kan worden ontbonden indien structureel publieksuitingen 

niet ter preventieve goedkeuring worden voorgelegd.  

 

4. [naam bedrijf] kan de overeenkomst te allen tijden beëindigen. [naam bedrijf] zal de redenen 

vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de Keurignsraad. Daarnaast vindt beëindiging niet eerder 



plaats dan na mondeling overleg, indien ten minste één der partijen daarop prijs stelt. Daarna kan 

deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. 

 

 

Ondertekening 

 

Namens de Keuringsraad      Namens [naam bedrijf] 

 

[plaats],        [plaats],  

 

 

 

 

Janine Galjaard       [naam vertegenwoordiger] 

Directeur        [functie vertegenwoordiger] 

 


