
 

 

 
 
 

“Betutteling of bescherming? Het onderscheid tussen reclame en informatie bij consumentenproducten” 
 
 
14:00 – 14:05  Welkomstwoord door de voorzitters van de VvRr en de VFenR.  

Introductie dagvoorzitter Elsbeth Polak (raadsheer Gerechtshof Amsterdam, 
plaatsvervangend vz. CAVP). 

 
14:05 – 14:35 Inleidende voordracht waarbij per productcategorie het juridisch kader wordt 

toegelicht (Europees recht – nationaal recht; zelfregulering; verschillende definities 
van reclame; onderscheid reclame en informatie; coherentie tussen de regelgeving; 
vrijheid van meningsuiting; evt. actualiteiten).  
Spreker: Erik Vollebregt (Greenberg Traurig, LLP). 

 
14:35 – 15:05 “Wanneer spel, wanneer knikkers?: uitdagingen voor een handhaver”  
 Inleidende voordracht waarbij wordt ingegaan op de handhaving van de regelgeving 

Spreker: Yvonne Huigen (VWA).  
 
15:05 – 15:40 Stellingendebat. Het panel bestaat uit de volgende leden: 

- Geneesmiddelen: Marie-Helene Schutjens (Universiteit Utrecht, adviseur 
Schutjens ♦ De Bruin). 

- Voedingsmiddelen: Simone Pelkmans (Unilever). 
- Voedingsmiddelen: Marieke Lugt (FrieslandCampina). 
- Bijzondere voedingsmiddelen (dieetvoeding voor medisch gebruik, babyvoeding): 

Anja Timmermans (Nutricia). 
- Genotsmiddelen (alcohol/tabak): Koen Limperg (De Brauw Blackstone 

Westbroek).   
- Gezondheidsproducten (algemeen): Vincent Bouwmeester (KOAG/KAG). 
- Medische hulpmiddelen: Ton Artz (Leijnse Artz).  
- Cosmetica: David van Passel (Johnson & Johnson). 
 
Tijdens het stellingendebat zullen de volgende punten aan de orde komen:  
- Per productcategorie: is het voor de waardering van de boodschap relevant wie de 

ontvanger is (consument/professional - wie is de maatman)? 
- Is voor de waardering van de boodschap relevant wie de afzender is?  
- Is voor de waardering van de boodschap het medium relevant? (actief vs. passief 

medium: is de ontvangst van de boodschap het gevolg van een actieve search of 
wordt de ontvanger er ongevraagd mee geconfronteerd?) 

- Was het Damgaard-arrest schrikken? 
- Hebben de regels in de verschillende sectoren een gemeenschappelijke deler?  
- Is uw sector te streng gereguleerd? 
- Is een keurmerk voor informatie wenselijk (vb. de “Gesundfuchs” van IQWiG)? 

 
15:40 – 16:15 Pauze 
 
16:15 – 17:30 Vervolg stellingendebat, discussie publiek 
 
Vanaf 17:30  Borrel 

 
 


