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Wijzingen systeem Keuringsraad KOAG/KAG t.b.v. websites
De Codepartijen van de Stichtingen KOAG en KAG stemmen in met een aanpassing van het
toetsingssysteem van de Keuringsraad KOAG/KAG t.b.v. websites gezien de volatiliteit (continue
verandering) van dit medium. Om een voor websites passende vorm van toetsing te ontwikkelen
wordt met ingang van 1 juni 2010 een proef gedaan gedurende een periode van minimaal 24
maanden waarbij er iedere 6 maanden een evaluatie en evt. bijsturing zal plaatsvinden. Na de
proefperiode wordt, op geleide van de compliance resultaten, een definitief toetsingssysteem
bepaald door de codepartijen.
Uitgangspunten:


Voor alle websites geldt dat de verantwoordelijke zorgt dat een website te allen
tijde conform de Leidraad KOAG/KAG is. De verantwoordelijke committeert zich hieraan en
toont dit door een compliance formulier te ondertekenen.



Bestaande websites per 1 juni 2010:
Websites met een URL-adres voor consumenten die een toelatingsnummer KOAG/KAG na
preventieve toetsing ontvangen hebben, blijven dit nummer behouden tot aan het einde van de
looptijd van dit toelatingsnummer. Na afloop hiervan zal dit nummer omgezet worden in een
toelatingsnummer voor onbepaalde tijd waarbij in het nummer jaar en maand van de laatste
toetsing zichtbaar is.



Nieuwe websites per1 juni 2010:
Nieuwe websites met een URL-adres welke na 1 juni 2010 online voor de consument
beschikbaar komen, moeten een eerste keer preventief worden getoetst en krijgen, indien zij
vervolgens voldoen aan de Codes, een toelatingsnummer waarin jaar en maand van de laatste
toetsing zichtbaar is, voor onbepaalde tijd.



Jaarlijkse hertoetsing per 1 juni 2010:
De verplichte jaarlijkse hertoetsing van bestaande websites komt te vervallen.
Facultatief kan er altijd een preventieve toetsing door de verantwoordelijke aangevraagd
worden. Bij een geslaagde preventieve toetsing krijgt de website een toelatingsnummer waarin
jaar en maand van de laatste toetsing zichtbaar is, voor onbepaalde tijd.
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KOAG/KAG compliance-formulier websites:
Voor websites met een toelatingsnummer KOAG/KAG dient vanaf 12 maanden na het verlenen
de verantwoordelijke jaarlijks een compliance-formulier te ondertekenen dat het omschreven
URL-adres KOAG/KAG-proof blijft en dient dit formulier aan de Keuringsraad te zenden.



Corporate websites zonder productinformatie of werving:
Websites met de naam van het bedrijf in de URL (zg. corporate websites), bijv.
www.bedrijfsnaam.nl, zonder verwijzingen naar producten van het bedrijf, hoeven niet te
worden getoetst.



Website URL als “afzender” op etiketten en andere reclame-uitingen:
Het toelaten van een etiket, verpakking of een andere reclame-uiting, met een verwijzing naar
een website, staat los van de toelatingsprocedure voor de website en zal daarmee het toelaten
van etiket, verpakking of een andere reclame-uiting niet ophouden.



Actieve monitoring:
De Keuringsraad zal d.m.v. actieve monitoring toetsen of websites (te allen tijde) KOAG/KAGproof zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan moet de verantwoordelijke voor de website
dit onmiddellijk aanpassen.



Advies:
De Keuringsraad kan bij twijfel altijd om advies worden gevraagd (gratis bij korte en
eenvoudige adviezen) of aanpassingen aan de website KOAG/KAG-proof zijn. Dit is geen
vervanging van preventieve toetsing noch leidt dit advies tot een toelatingsnummer.
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