
Werkafspraken NVWA en KEURINGSRAAD 

 

Werkafspraken tussen de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de 

Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (Keuringsraad) over de wijze 

van samenwerking op het gebied van reclame voor gezondheidsproducten. 

 

Overwegende dat: 

 

• de NVWA de wettelijk aangewezen toezichthouder is op de Warenwet;  

• de NVWA verantwoordelijk voor de interpretatie van, het toezicht op en het 

handhaven van de wetgeving voor gezondheidsproducten; 

• de Keuringsraad als private organisatie namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van de zelfregulering op het gebied van reclame voor 

gezondheidsproducten gericht op het publiek;  

• onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheden van de NVWA, de NVWA de 

zelfregulering door de Keuringsraad namens het bedrijfsleven erkent; 

• de NVWA en de Keuringsraad besloten hebben om de bestaande 

samenwerkingsafspraken formeel vast te leggen; 

• de NVWA en de Keuringsraad met hun samenwerking beogen dat de interpretatie 

van de regelgeving voor reclame voor gezondheidsproducten voor het veld duidelijk 

is; 

• de NVWA streeft naar een hoog nalevingsniveau van de wetgeving, en de 

Keuringsraad de compliance van de bedrijven aan de regelgeving voor 

gezondheidsproducten stimuleert; 

• de NVWA en Keuringsraad werkafspraken wensen te maken waardoor partijen zich 

richten op de werkzaamheden die voor hen het meest geëigend zijn en waartoe zij 

het best zijn geëquipeerd;  

• partijen geen juridische afdwingbaarheid van deze afspraken beogen. 

 

 

De NVWA en de Keuringsraad spreken af: 

 

1. Normenset   

 

a. De Keuringsraad heeft binnen het wettelijk kader van de Warenwet, de Nederlandse 

Reclame Code en de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 

levensmiddelenregels opgesteld waaraan reclame moet voldoen: de Code Aanprijzing 

Gezondheidsproducten (CAG) (Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) - 

Stichting Reclame Code).  
 

b. De NVWA heeft vastgesteld dat de CAG een adequate en juiste invulling is van de 

wettelijke regelgeving voor gezondheidsproducten en als veldnorm dient. 

 

c. De NVWA stelt de Keuringsraad in kennis van wijzigingen van interpretaties van de 

wetgeving. Indien noodzakelijk past de Keuringsraad de CAG hierop aan.  

 

2. Actualisatie normenset  

 

a. Voor uitwendige gezondheidsproducten is in de CAG een indicatieve lijst met 

gezondheidsaanprijzingen opgenomen en als bijlage 1 van deze code bijgevoegd. De 

Keuringsraad stemt aanvullingen op of wijzigingen in die lijst af met de NVWA.  

 

b. Voor gezondheidsproducten die geconsumeerd worden bestaat een 

Richtsnoerdocument Claimsverordening met een bijbehorende lijst met toegelaten 

https://www.reclamecode.nl/nrc/cag/
https://www.reclamecode.nl/nrc/cag/
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gezondheidsaanprijzingen. Deze normenset is als bijlage bij de CAG gevoegd. Voor on-

hold gezondheidsclaims is een indicatieve lijst met gezondheidsaanprijzingen als 

bijlage 2 van deze Code gevoegd. De Keuringsraad stemt aanvullingen op of 

wijzigingen in die lijst af met de NVWA. 

 

3. Naleving en opsporing 

 

In het kader van deze werkafspraken hebben de NVWA en de Keuringsraad de volgende 

werkverdeling: 

 

a. De werkzaamheden van de Keuringsraad zijn erop gericht om:  

 

1) de naleving van de CAG te bevorderen en daarmee overtredingen te voorkomen of 

op te heffen. De Keuringsraad doet dit door  

• het vooraf toetsen van reclame-uitingen aan de CAG d.m.v. het geven van 

adviezen en het geven van toelatingen voor individuele reclame-uitingen; 

• monitoring en repressieve toetsing van reclame-uitingen die niet preventief 

beoordeeld zijn als er gerede twijfel bestaat over de naleving van de CAG. 

2) inzicht te verkrijgen in activiteiten en tendensen op het gebied van reclame voor 

gezondheidsproducten en hun mogelijke ongewenste gevolgen; 

3) de NVWA inzicht te verschaffen in terreinen en activiteiten die in het kader van 

handhaving mogelijk aandacht behoeven. 

  

b. Onverlet haar bevoegdheden spreekt de NVWA een bedrijf dat een specifieke, door de 

Keuringsraad vooraf goedgekeurde reclame-uiting heeft gebruikt, daarop niet 

rechtstreeks aan zodat goedkeuring van een reclame-uiting vooraf door de 

Keuringsraad voorkomt dat de NVWA een maatregel neemt tegen die reclame-uiting. 

 

c. De Keuringsraad meldt overtredingen aan de NVWA die niet door middel van 

zelfregulering tot compliance leiden. De NVWA neemt deze melding in behandeling met 

inachtneming van haar wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden. 

 

d. De NVWA behoudt zich het recht voor om te allen tijde te handhaven indien zij daartoe 

dringende redenen heeft. 

 

4. Voorlichting en educatie 

 

a. De Keuringsraad draagt zorg voor voorlichting en educatie over de regels voor 

gezondheidsproductenreclame gericht op het publiek. 

 

b. De NVWA wijst bedrijven die advies willen op het gebied van gezondheidsaanprijzingen 

op het bestaan van de Keuringsraad, en op de mogelijkheid reclame-uitingen vooraf te 

laten goedkeuren.  

 

5. Melding bij / constateringen door de NVWA 

 

a. In geval van een melding van een vermoeden van overtreding bij de NVWA of in geval 

van een constatering van een overtreding door de NVWA, kan de NVWA naar de 

Keuringsraad verwijzen.  

 

b. Verwijzing naar de Keuringsraad vindt in elk geval niet plaats in de volgende gevallen:  
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1) wanneer de melding naar het oordeel van de NVWA een ernstige bedreiging voor de 

volksgezondheid kan betekenen; 

2) wanneer de melding naar het oordeel van de NVWA een anderszins in omvang of 

gevolgen ernstige overtreding met zich meebrengt van de wettelijke bepalingen 

omtrent gezondheidsproductenreclame;  

3) wanneer sprake is van een historie van overtredingen waarvoor de betreffende 

adverteerder reeds eerder door de NVWA, respectievelijk de Keuringsraad is 

aangesproken;  

4) wanneer de melding naar het oordeel van de NVWA niet kan worden beoordeeld 

zonder gebruikmaking van wettelijke bevoegdheden.  

 

 

6. Informatie-uitwisseling en afstemming  

 

a. De Keuringsraad en de NVWA hebben zo vaak als nodig overleg over de 

werkzaamheden en uitvoering van deze afspraken. 

 

7. Duur van de afspraken  

 

a. Deze afspraken gelden van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2024. De NVWA en 

de Keuringsraad kunnen voor deze datum besluiten deze afspraak te verlengen. 

 

b. De NVWA en de Keuringsraad treden jaarlijks met elkaar in overleg ter evaluatie van 

deze afspraken.  

 

c. Deze afspraken worden niet anders dan schriftelijk gewijzigd.  
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