31 oktober 2011
ADVIES (A11.093) van de Codecommissie op het verzoek van X op de voet van artikel
59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de
Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de
Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van Y van
bovengenoemde datum.
1. Het verzoek:
Het hoofdkantoor van verzoekster beschikt over een aantal exemplaren van het boek
“Z”. Het boek bevat een compilatie van klinische en wetenschappelijke artikelen die
samen de status reflecteren van 100 jaar aandoening-A. Het boek is in 2007
uitgegeven en niet meer te koop. Verzoekster heeft het boek alleen nog aangetroffen
bij de tweedehandsboekhandel B, waar nog één exemplaar voor handen was dat voor
50 euro wordt aangeboden.
Verzoekster heeft het voornemen het boek als geschenk aan te bieden aan
geïnteresseerde artsen en verneemt graag of zij hiertoe over kan gaan.
2.De beoordeling van het verzoek:
In artikel 18 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame is bepaald dat
vergunninghouders zich moeten onthouden van het aanbieden of in het vooruitzicht
stellen van geschenken in welke vorm dan ook. Hierop wordt op grond van artikel 21
van dezelfde Code alleen een uitzondering toegelaten voor geschenken van geringe
waarde. In de Uitwerking Normen Gunstbetoon is nader aangegeven aan welke
vereisten moet zijn voldaan om een geschenk te mogen aanbieden. Daarbij gelden
twee voorwaarden. In de eerste plaats moet het geschenk van betekenis kunnen zijn
bij de beroepsuitoefening van de persoon die het ontvangt. Voorts mag de waarde niet
meer bedragen dan € 50,-- per keer, zulks met een maximum van € 150,-- per jaar.
Onder waarde wordt in dit verband de winkelwaarde inclusief de BTW verstaan.
Het bovenstaande leidt de Codecommissie tot de conclusie dat positief op het verzoek
geadviseerd kan worden. Immers is aannemelijk dat het boek dat verzoekster aan wil
kunnen bieden, van betekenis kan zijn voor de beroepsuitoefening van artsen. Voorts
moet worden vastgesteld dat de waarde de gestelde grens niet overschrijdt. De
Codecommissie tekent hierbij alleen nog aan dat verzoekster er op zal moeten letten
dat zij het boek niet aanbiedt aan een beroepsbeoefenaar die gedurende een periode
van een jaar, voorafgaand aan de bedoelde aanbieding, reeds eerder een geschenk
van haar heeft gekregen en bij wie de grens van € 150,-- per jaar zou worden
overschreden.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan X in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 31 oktober 2011 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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