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REGLEMENT 

BEROEPZAKEN KOAG KAG 
 

 

1. Commissie van Beroep  

 

1.1 Partijen kunnen tegen een beslissing van de Codecommissie KOAG KAG in beroep 

komen. 

 

1.2 De Commissie van Beroep is belast met het behandelen van dergelijke beroepen. 

 

2. Samenstelling Commissie van Beroep 

 

2.1 Overeenkomstig de tussen de Stichtingen KOAG/KAG en de Stichting CGR 

daaromtrent afzonderlijk vastgelegde afspraken zal de Commissie van Beroep van de 

CGR optreden als Commissie van Beroep KOAG KAG. 

 

2.2 Indien te eniger tijd die afspraken een einde nemen gelden de volgende bepalingen: 

 

a) De Commissie van Beroep is samengesteld uit drie leden en drie 

plaatsvervangende leden die door de Stichtingen KOAG KAG worden 

aangewezen en dienen te zijn gekwalificeerd als onafhankelijke juristen. Eén 

van hen wordt aangewezen als voorzitter, één als plaatsvervangend voorzitter, 

één als secretaris en één als plaatsvervangend secretaris. 

 

b) In de vacatures zal door de Stichtingen KOAG KAG ten spoedigste worden 

voorzien; een lid of plaatsvervangend lid, benoemd voor de vervulling van een 

vacature, blijft aan voor de duur van de zittingsperiode van zijn voorganger. 

 

c) Een lid treedt in beginsel af op de laatste dag van de maand waarin hij de 70-

jarige leeftijd heeft bereikt. 

 

3. Instellen van beroep 

 

3.1 Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van drie (3) weken na 

ontvangst van de beslissing respectievelijk, in geval van een beslissing van de 

Codecommissie in kort geding, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst daarvan. 

 

3.2 Het beroep moet worden ingesteld door een per aangetekende brief aan de 

Commissie van Beroep, per adres Secretariaat van de Codecommissie, gezonden 

schriftelijke mededeling, houdende opgave van de gronden waarop het beroep steunt. 

Gedurende de beroepstermijn en na afloop daarvan, indien het beroep binnen de 

beroepstermijn is ingesteld, wordt de betrokken beslissing van de Codecommissie 

respectievelijk de betrokken beslissing van de Codecommissie in kort geding niet ten 

uitvoer gelegd, totdat de Commissie van Beroep op het beroep onherroepelijk heeft 

beslist, tenzij bij een dergelijke beslissing uitdrukkelijk is bepaald dat deze 

uitvoerbaar bij voorraad is. Indien beroep is ingesteld van een beslissing van de 
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Codecommissie in kort geding die uitvoerbaar bij voorraad is, kan die 

uitvoerbaarheid bij voorraad slechts worden opgeschort indien de Commissie van 

Beroep op verzoek van degene tegen wie de klacht is gericht daartoe uitdrukkelijk 

besluit.  

 

3.3 Een ingesteld beroep kan voordat de Commissie van Beroep daarop heeft beslist, 

worden ingetrokken. 

 

4. Uitspraak 

 

4.1 De Commissie van Beroep is gerechtigd een beslissing van de Codecommissie 

respectievelijk van de Codecommissie in kort geding, dit oordeel zelf, alsmede de 

eventueel hierbij opgelegde straf of maatregel te vernietigen en in plaats daarvan 

andere beslissingen te geven. 

 

4.2 De Commissie van Beroep zal haar beslissingen behoorlijk motiveren. Indien de 

beslissing inhoudt, dat de appellant inbreuk heeft gemaakt op het bepaalde in de 

Code voor de Publieksreclame van Geneesmiddelen (‘CPG’) die onderdeel uitmaakt 

van de Code Geneesmiddelen Reclame, of de Code Publieksreclame Medische 

(zelfzorg)Hulpmiddelen (‘CPMH’), of de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten 

(‘CAG’) (CPG, CPMH en CAG gezamenlijk ook aan de duiden als ‘Codes’), zal de 

Commissie van Beroep vermelden op grond van welke feiten de inbreuk is 

vastgesteld, welke bewijsmiddelen zijn gebezigd en welke bepaling(en) van de Codes 

is (zijn) overtreden. Indien de beslissing van de Codecommissie in beroep door de 

Commissie van Beroep wordt bekrachtigd, wordt zulks ook aan partijen schriftelijk 

en gemotiveerd medegedeeld. 

 

4.3 Beslissingen van de Commissie van Beroep gelden als een in hoogste ressort gegeven 

bindend advies. Door de Codecommissie moet daaraan, zo nodig in rechte, gevolg 

worden gegeven. 

 

4.4 Van de beslissingen van de Commissie van Beroep zal ten spoedigste schriftelijk 

mededeling worden gedaan aan betrokken partijen, alsmede aan de Codecommissie 

zelf en aan de Stichtingen KOAG KAG. 

 

4.5 De Commissie van Beroep beslist met gewone meerderheid van stemmen. 

 

4.6 De leden van de Commissie van Beroep oordelen als goede mensen naar redelijkheid 

en billijkheid zonder enige last of ruggespraak. 

 

5. Procedure en termijnen 

 

5.1 Met betrekking tot het aan haar ter beoordeling onderworpen beroep is de Commissie 

van Beroep gerechtigd kennis te nemen van alle stukken, welke in eerste aanleg aan 

de Codecommissie zijn overgelegd. Dit zelfde recht komt, met uitzondering van de 

door de Commissie van Beroep als vertrouwelijke aangemerkte stukken, beide 

partijen toe. 
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5.2 De kosten voor het indienen van een beroep bedragen: 

 

a) voor een beroep ingesteld door een vergunninghouder ƒ 3.000,-- (1.361 Euro); 

b) voor een beroep ingesteld door rechtspersonen (zijnde niet-vergunninghouders) 

een bedrag van ƒ 1.500,-- (680 Euro); 

c) voor een beroep ingesteld door natuurlijke personen (ook zijnde 

beroepsbeoefenaren) een bedrag van ƒ 100,-- (45 Euro). 

 

5.3  Het bepaalde in artikelen 4.4 t/m 4.7, 4.10 en 5.1 t/m 5.3 van Reglement van de 

Codecommissie KOAG KAG en Beroepszaken is van overeenkomstige toepassing. 

 

5.4 De Commissie van Beroep zal in beginsel binnen twee (2) maanden na datum van 

ontvangst van het beroepschrift de zaak behandelen; in geval van beroep ingesteld 

van een beslissing van de Codecommissie in kort geding is deze termijn in beginsel 

vier (4) weken. 

 

5.5 Nadat de Commissie van Beroep haar onderzoek betreffende het bij haar ingestelde 

beroep heeft voltooid, zal zij ten spoedigste doch ten hoogste binnen twee (2) weken 

haar oordeel uitspreken; ingeval van beroep ingesteld van een beslissing van de 

Codecommissie in kort geding is deze termijn vijf (5) werkdagen. 

 

6. Verbindendheid beslissing Commissie van Beroep 

 

6.1 Aantasting van een door de Commissie van Beroep gegeven beslissing kan 

uitsluitend geschieden door het aanhangig maken bij de gewone rechter van een 

vordering, strekkende tot onverbindend verklaring van de beslissing en tot verwijzing 

van de zaak waarop deze beslissing betrekking heeft naar de Commissie van Beroep, 

teneinde op het bestaande beroep, met inachtneming van de uitspraak van de gewone 

rechter, opnieuw te worden behandeld en beslist. 

 

6.2 Indien deze vordering niet aanhangig wordt gemaakt binnen een termijn van vier (4) 

weken na ontvangst van de beslissing van de Commissie van Beroep, wordt de 

beslissing van de Commissie van Beroep geacht definitief te zijn. 

 

6.3 Mocht de gewone rechter een beslissing van de Commissie van Beroep onverbindend 

verklaren en niet tevens de zaak naar de Commissie van Beroep verwijzen, dan zal 

die zaak geacht worden tevoren nog niet door de Commissie van Beroep te zijn 

behandeld en derhalve op het ingestelde beroep bij de Commissie van Beroep 

aanhangig te zijn ter behandeling en beslissing, zulks met inachtneming van de 

uitspraak van de gewone rechter. 

 

7. Geheimhouding. 

 

De leden en plaatsvervangende leden van de Codecommissie en de Commissie van Beroep 

alsmede het Secretariaat zijn, ook na hun aftreden, als zodanig verplicht tot geheimhouding 

van alles wat hen bij de uitoefening van hun taak ter ore is gekomen, zulks met 

uitzondering van hetgeen met inachtneming van de bepalingen in dit reglement openbaar is 

gemaakt. 


