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Hoofdstuk 1 – Inleiding en probleemstelling  

1.1 Inleiding 
Het spanningsveld dat zich kan voordoen tussen publieke en private belangen tekent zich bijna 

nergens zo sterk af als in de gezondheidszorg.  

Ooit golden principes van medemenselijkheid en zorgzaamheid als voornaamste drijfveer in de zorg. 

In kloosterordes werd op basis van naastenliefde zorg verleend aan de hulpbehoevende medemens. 

Voor chirurgijns en barbiers vormden de door hen verrichte medisch getinte ingrepen een 

bijverdienste op hun overige werkzaamheden.1  

Door de eeuwen heen is de gezondheidszorg aanzienlijk complexer geworden. De 

beroepsuitoefening door artsen heeft door de ontwikkeling van de medische wetenschap een 

enorme vlucht genomen2 en de voortdurende introductie van nieuwe geneesmiddelen en medische 

technologieën heeft de behandelmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid.3 De toename van de welvaart 

en de invoering van een collectief verzekeringsstelsel voor ziektekosten hebben ertoe geleid dat de 

Nederlandse patiënt van een omvangrijk zorgaanbod gebruik kan maken.4 De gezondheidszorg is 

uitgegroeid tot een sector waarin veel geld omgaat5 en waarin ook commerciële belangen een steeds 

grotere rol zijn gaan spelen.  

Binnen het huidige zorgstelsel komen die commerciële belangen op verschillende plaatsen tot uiting. 

Het Nederlandse stelsel gaat uit van gereguleerde marktwerking.6 Zorgaanbieders zoals individuele 

beroepsbeoefenaren en zorginstellingen worden beschouwd als ondernemingen, die binnen de 

publiekrechtelijk aangegeven kaders geacht worden met elkaar te concurreren.7 Hetzelfde geldt voor 

                                                           
1 Plomp 2011, p. 68-69. 
2 Zie voor een goed overzicht van de ontwikkeling van de medische beroepsgroep en de geschiedenis van het 
ziekenhuiswezen Querido 1974 en Van der Heyden 1994.  
3 Zie voor een beschrijving van de ontwikkelingen rond geneesmiddelen Van Buren 2002.  
4 De basis voor het stelsel van collectieve ziektekostenverzekeringen is in 1941 gelegd met het 
Ziekenfondsbesluit (Stb. 191, S 804). Op grond van de thans geldende Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals 
laatstelijk aangepast op 21 december 2016, Stb. 2016, 546, is iedereen die in Nederland woont of werkt, 
verplicht een verzekering af te sluiten voor het wettelijk omschreven basispakket (art. 2 Zvw). Het basispakket 
is ruim van opzet en omvat het merendeel van de essentiële geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Zie art. 10 Zvw jo. art. 2.1-2.19 Besluit 
zorgverzekering (laatstelijk aangepast op 29 november 2016, Stb. 2016, 484) jo. art. 2.1-2.50 Regeling 
zorgverzekering (laatstelijk aangepast op 5 juli 2016, Stcrt. 2016, 34735).  
5 In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 %) meer dan in 2015. Het 
grootste deel, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg 
(bron: CBS). Deze uitgaven aan zorg beslaan ca. 10% van het bruto binnenlands product. Het totaalaantal 
werkenden in de zorg bedraagt ca. 1,1 miljoen (bron: VWS). 
6 Het stelsel van gereguleerde marktwerking is in 2006 ingevoerd. Daartoe is de Ziekenfondswet vervangen 
door de Zorgverzekeringswet en zijn de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet toelating 
zorginstellingen ingevoerd. Zie voor een beschrijving van de overgang naar en werking van het stelsel van 
gereguleerde marktwerking Plomp 2011, p. 115-156. 
7 Onder het begrip ‘onderneming’ in de zin van de Mededingingswet wordt verstaan elke eenheid die een 
economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm van deze eenheid en haar wijze van financiering. Het 
leveren van goederen of diensten tegen een vergoeding is in principe een economische activiteit. 
Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en individuele beroepsbeoefenaren zoals artsen worden aangemerkt als 
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zorgverzekeraars.8 Daarnaast zijn er tal van andere ondernemingen actief, die op basis van de 

principes van de vrijemarkteconomie, en dus met commerciële doeleinden, producten en diensten 

aanbieden die in het zorgproces worden toegepast.9  

Commerciële belangen binnen de zorg kunnen leiden tot een spanningsveld. Dit spanningsveld 

neemt toe naarmate een commercieel belang dichter tegen het primaire behandelproces en de 

relatie tussen de arts en de patiënt komt aan te liggen. In de behandelrelatie met de patiënt wordt 

de arts immers geacht de patiënt centraal te stellen en zorg van goede kwaliteit en van een goed 

niveau te verlenen, zonder zich daarbij te laten leiden door andere (financiële) belangen. Iedere arts 

heeft de eed van Hippocrates afgelegd en zich verplicht de geneeskunst zo goed mogelijk uit te 

oefenen ten dienste van de medemens en daarbij te allen tijde het belang van de patiënt voorop te 

stellen.10 Dit betekent dat, als er bij de besluitvorming door de arts in de spreekkamer directe of 

indirecte commerciële belangen een rol spelen, deze niet tegengesteld mogen zijn aan het belang 

van de patiënt. 

Een van de partijen die dicht tegen het primaire behandelproces en de relatie tussen de arts en de 

patiënt aanzitten, zijn farmaceutische bedrijven, de fabrikanten en importeurs van geneesmiddelen. 

Medicatie vormt een essentieel onderdeel van de ‘gereedschapskist’ van de arts;11 om kwalitatief 

verantwoorde zorg te kunnen verlenen, is de beschikbaarheid van effectieve en veilige 

geneesmiddelen van groot belang. De inspanningen van artsen en farmaceutische bedrijven zijn in 

dat opzicht gericht op dezelfde ‘doelgroep’ of ‘belanghebbende’; vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheid leveren zij een bijdrage aan de zorg voor de patiënt. Een wezenlijk verschil 

daarbij is dat de arts een rechtstreekse behandelrelatie met die patiënt heeft en farmaceutische 

bedrijven niet. Een farmaceutisch bedrijf is niet rechtstreeks betrokken bij de keuzes die de arts in de 

spreekkamer maakt, maar heeft hierbij wel belang. Dit maakt de relatie tussen artsen en 

farmaceutische bedrijven gevoelig voor beïnvloeding.  

Deze gevoeligheid moet mede gezien worden in het licht van de volgende factoren.  

De marktcontext waarbinnen artsen en farmaceutische bedrijven acteren, verschilt. Daar waar artsen 

hun beroep uitoefenen in de setting van gereguleerde marktwerking, acteren farmaceutische 

bedrijven op markten die in beginsel volledig door de principes van de vrijemarkteconomie worden 

beheerst. Dit wil zeggen dat zij – rekening houdend met de belangen van stakeholders – streven naar 

                                                           
ondernemingen. Zie over de toepassing van de mededingingswetgeving in de zorgsector meer uitgebreid onder 
meer de Richtsnoeren voor de Zorgsector van de NMa (2010). 
8  Zorgverzekeraars zijn ondernemingen in de zin van de Mededingingswet omdat zij economische activiteiten 
verrichten. Zij bieden ziektekostenverzekeringen aan en kopen zorg in. Ook art. 122 Zvw bepaalt dat 
zorgverzekeraars ondernemingen zijn in de zin van de Mededingingswet.  
9 Naast de farmaceutische bedrijfstak kan daarbij verder ook worden gedacht aan leveranciers van medische 
technologie en medische hulpmiddelen, ICT-voorzieningen, facilitaire dienstverlening, enz.  
10 Zie over de uitgangspunten die een arts bij zijn beroepsuitoefening in acht dient te nemen meer uitgebreid 
par. 2.2.4. 
11 In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 675 verzekerden ten minste één keer een geneesmiddel 
verkregen dat wordt vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er in totaal 11,4 miljoen 
gebruikers van geneesmiddelen (bron: www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/genees-en-
hulpmiddelen-en-lichaamsmaterialen/regionaal-internationaal/geneesmiddelen#node-gebruikers-
geneesmiddelen-zorgkantoorregio). Gemiddeld krijgt elke Nederlander 14,5 voorschriften per jaar (peildatum 
2012, zie www.zorgcijfers.nl/actuele-cijfers/kerncijfers-genees--en-hulpmiddelen).  

http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/genees-en-hulpmiddelen-en-lichaamsmaterialen/regionaal-internationaal/geneesmiddelen#node-gebruikers-geneesmiddelen-zorgkantoorregio
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/genees-en-hulpmiddelen-en-lichaamsmaterialen/regionaal-internationaal/geneesmiddelen#node-gebruikers-geneesmiddelen-zorgkantoorregio
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/genees-en-hulpmiddelen-en-lichaamsmaterialen/regionaal-internationaal/geneesmiddelen#node-gebruikers-geneesmiddelen-zorgkantoorregio
http://www.zorgcijfers.nl/actuele-cijfers/kerncijfers-genees--en-hulpmiddelen
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maximalisatie van rendement voor hun aandeelhouders en financiers, en naar continuïteit op de 

langere termijn. Bedrijven worden hierop afgerekend.  

Voor geneesmiddelen die op grond van de geneesmiddelenwetgeving zijn aangemerkt als 

‘receptplichtig’ geldt dat zij uitsluitend mogen worden toegediend of afgeleverd op voorschrift van 

een arts (of andere bevoegde voorschrijver).12 Dit betekent dat bedrijven die receptplichtige 

geneesmiddelen in de handel brengen, voor hun omzet in zeer belangrijke mate afhankelijk zijn van 

de keuzes die artsen maken. De arts bepaalt welk geneesmiddel een patiënt zal gebruiken en neemt 

daarmee een voor farmaceutische bedrijven cruciale positie in. Kiest de arts voor hun middel, dan 

betekent dit omzet. En omgekeerd, als een receptplichtig geneesmiddel niet ‘bij de arts in de pen 

komt’, komt het dus ook niet bij de patiënt en is er géén omzet. 

Naast deze ‘afhankelijkheid’ van het voorschrijfgedrag kenmerkt de relatie tussen farmaceutische 

bedrijven en artsen zich ook door de noodzaak tot wederzijdse samenwerking in het kader van 

productontwikkeling en -veiligheid. Om te kunnen blijven beschikken over veilige en effectieve 

geneesmiddelen kunnen farmaceutische bedrijven en artsen niet zonder elkaar. De wetgeving voor 

geneesmiddelen is zeer stringent en stelt hoge eisen aan de toelating tot de markt van nieuwe 

geneesmiddelen en aan de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen als ze eenmaal in de 

praktijk op grotere schaal worden gebruikt.13 Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, zijn 

onder meer samenwerking in het kader van (klinisch) onderzoek en uitwisseling van informatie 

tussen artsen en farmaceutische bedrijven nodig. Daarnaast bestaat bij artsen behoefte aan 

informatie over nieuwe ontwikkelingen en geneesmiddelen, zeker nu deze steeds geavanceerder en 

complexer worden.  

Het intrinsieke spanningsveld dat zich in de relatie tussen farmaceutische bedrijven en voorschrijvers 

van geneesmiddelen voordoet, is door de wetgever onderkend. Sinds 1992 bestaat er – ter 

bescherming van de volksgezondheid – Europese wetgeving die de contacten van commerciële aard 

tussen beide partijen reguleert. Deze wetgeving is aanvankelijk vastgelegd in Richtlijn 92/28/EEG 

betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Reclamerichtlijn).14 Met de 

inwerkingtreding van het communautaire wetboek betreffende geneesmiddelen voor humaan 

gebruik in 2001 is de Reclamerichtlijn komen te vervallen. De voorschriften met betrekking tot 

reclame voor geneesmiddelen zijn opgenomen in een specifiek aan dit onderwerp gewijd hoofdstuk 

van het in Richtlijn 2001/83/EG (Richtlijn 2001/83) vastgelegde communautaire wetboek.15 

Onder reclame voor geneesmiddelen wordt in het kader van Richtlijn 2001/83 verstaan: alle vormen 

van colportage, marktverkenning of stimulering, die bedoeld zijn ter bevordering van het 

voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen. Het maken van 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de richting van het publiek is verboden. Reclame 

voor receptplichtige geneesmiddelen in de richting van zorgverleners die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren is toegestaan, maar dient aan strenge 

voorwaarden te voldoen. De aan de richtlijn ten grondslag liggende overwegingen daarbij zijn dat: 

                                                           
12 Zie hierover meer uitgebreid par. 2.3.3 jo. par. 2.4.1.3. 
13 Zie hierover meer uitgebreid par. 2.3.4. 
14 Richtlijn 92/28/EEG betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG 1992, L 113/12. 
15 Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, PbEG 2001, L 311/67 (laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2012/26/EU, PbEU 2012, L 299/1).  
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– reclame bijdraagt tot de voorlichting van deze zorgverleners, maar onderworpen dient te worden 

aan strenge voorwaarden en aan een doeltreffende controle; 

– zorgverleners die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, in staat 

moeten zijn deze taken volkomen objectief te verrichten, zonder te worden beïnvloed door 

rechtstreekse of onrechtstreekse financiële stimulansen; 

– zorgverleners die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, dienen te 

beschikken over neutrale en objectieve informatiebronnen met betrekking tot de 

geneesmiddelen die in de handel zijn. 

De omzetting van de Europese wetgeving in nationaal recht heeft in eerste instantie plaatsgevonden 

door de inwerkingtreding in 1994 van het Reclamebesluit geneesmiddelen (Reclamebesluit),16 een 

uitvoeringsbesluit krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG).17 In 2007 is de WOG 

vervangen door de Geneesmiddelenwet (Gnw). De voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van deze nieuwe wet. Het toezicht op 

naleving van de Geneesmiddelenwet is opgedragen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ).18  

Naast de wetgever hebben ook de spelers uit de farmaceutische bedrijfskolom zelf hun 

verantwoordelijkheid genomen. De allereerste zelfregulering op het terrein van 

geneesmiddelenreclame dateert uit 1926 en is in de loop der jaren verder ontwikkeld en uitgebreid. 

In 1999 is voor het eerst zelfregulering voor geneesmiddelenreclame tot stand gekomen, waarin 

zowel door farmaceutische bedrijven als door zorgverleners wordt geparticipeerd. Deze 

zelfregulering van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) is gericht op een verantwoord 

onderling verkeer en op het voorkomen van ongewenste beïnvloeding van zorgverleners door 

farmaceutische bedrijven.  

Bij de CGR is een groot aantal beroeps- en brancheorganisaties aangesloten, waaronder de 

organisaties van artsen (KNMG) en apothekers (KNMP), en organisaties van verschillende partijen uit 

de farmaceutische bedrijfskolom, waaronder Nefarma (sinds 2016 VIG genaamd), Bogin en 

Neprofarm. De leden van deze organisaties hebben zich verplicht tot naleving van de door de CGR 

opgestelde Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR Code). Het toezicht op naleving van de CGR 

Code is opgedragen aan de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de CGR. 

De Europese wetgeving staat de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van overheidstoezicht op 

geneesmiddelenreclame en vrijwillig toezicht door zelfreguleringsorganen uitdrukkelijk toe. De 

Nederlandse wetgever heeft aanvankelijk enige tijd geaarzeld bij het bepalen van de samenhang 

tussen de wetgeving enerzijds en zelfregulering anderzijds en de gewenste onderlinge verhouding 

tussen het toezicht van overheidswege en het toezicht door de CGR. In 2002 is de keuze gemaakt 

voor een duaal systeem, waarbij IGZ en de CGR ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid naast 

elkaar toezicht houden op de reclameregels. Uitgangspunt daarbij is dat de intensiteit van het 

toezicht van overheidswege door IGZ wordt bepaald door de effectiviteit waarmee de CGR haar 

                                                           
16 Stb. 1994, 787, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 4 januari 1999 (Stb. 1999, 37). 
17 Wet van 28 juli 1958, houdende nieuwe regelen nopens de geneesmiddelenvoorziening en de uitoefening 
der artsenijbereidkunst, Stb. 1958, 408. 
18 Per 1 oktober 2017 is de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd met de Inspectie Jeugdzorg en wordt 
de naam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gehanteerd. Deze nieuwe benaming blijft in dit onderzoek 
buiten beschouwing. 
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taken uitoefent. Dit laatste staat ter beoordeling van de Inspectie, die in dit kader toezicht houdt op 

de activiteiten van de CGR. Sinds 2008 gelden tussen IGZ en de CGR werkafspraken waarin de 

verantwoordelijkheden en taakverdeling van partijen ten aanzien van onder meer normontwikkeling, 

voorlichting, klachtenbehandeling, monitoring en opsporing op het terrein van 

geneesmiddelenreclame gericht op zorgverleners meer concreet zijn uitgewerkt. 

Het stelstel van wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame laat onverlet dat de 

beïnvloeding door farmaceutische bedrijven van voorschrijvers van geneesmiddelen een 

maatschappelijk gevoelig thema blijft. Met enige regelmaat verschijnen boeken en publicaties waarin 

de marketingpraktijken van de farmaceutische industrie aan de kaak worden gesteld.19 Het 

onderwerp is ook verzekerd van blijvende politieke aandacht. Daarbij valt op gezette tijden de roep 

om strengere wetgeving te horen.20 Ook de meer principiële vraag wat op dit terrein aan de 

zelfregulering kan worden overgelaten dan wel tot het domein van de wetgever behoort, steekt af en 

toe de kop op.21 

Tot een grondige, wetenschappelijke analyse van de huidige wetgeving en zelfregulering vanuit 

juridisch oogpunt is het tot dusverre nog niet gekomen. De enige wetsevaluatie die op het gebied 

van geneesmiddelenreclame heeft plaatsgevonden, heeft betrekking op de periode vóór de 

inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet en is daarmee redelijk gedateerd.22 Een integrale 

evaluatie van de wijze waarop het toezicht op de wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame is geregeld en functioneert, is vooralsnog niet uitgevoerd.23 Een bijkomende 

factor is dat slechts een deel van de jurisprudentie met betrekking tot geneesmiddelenreclame in de 

vakliteratuur wordt gepubliceerd. De bestuurlijke boetes die in naam van de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden opgelegd wegens overtreding van de bepalingen 

over geneesmiddelenreclame in de Geneesmiddelenwet zijn tot nog toe niet actief openbaar 

                                                           
19 Internationaal bekende werken zijn: M. Angell, The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us 
and What to Do About It, New York: Random House 2004, en van meer recente datum: P.C. Gotzsche, Dodelijke 
medicijnen en georganiseerde misdaad achter de schermen van de farmaceutische industrie, Rotterdam: 
Lemniscaat 2015. Specifiek over de situatie in Nederland: J. Bouma, Slikken. Hoe ziek is de farmaceutische 
industrie?, Amsterdam: Veen 2006. Zie voor een overzicht van kritische uitingen in de media over 
marketingkosten en -strategieën van de farmaceutische industrie ook: De farmaceutische industrie in het 
maatschappelijk debat. Een feitelijke beschrijving van de markt voor innovatieve geneesmiddelen in Nederland, 
SEO Economisch Onderzoek: Amsterdam 2014.  
20 Zie in dit kader onder meer: Aanhangsel Handelingen II 2015-2016, nr. 1103, Kamervragen Voortman 
(GroenLinks): ‘Is de minister bereid te onderzoeken op welke wijze reclame-uitingen door fabrikanten van 
receptplichtige geneesmiddelen kan worden tegengegaan?’; Aanhangsel Handelingen II 2016-2017, nr. 1098, 
Kamervragen Van Gerven en Leijten (SP): ‘Bent u bereid de vergoedingen die de farmaceutische industrie aan 
artsen betaalt aan banden te leggen?’; Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 51: amendement SP gericht op 
de afschaffing van commerciële artsenbezoekers.  
21 Aanhangsel Handelingen II 2002-2003, 146, Kamervragen Kant (SP): ‘Bent u van mening dat om zinnig en 
zuinig voorschrijven te bevorderen zelfregulering absoluut onvoldoende is en dat hier een actieve rol voor de 
inspectie en verscherping van wettelijke regels noodzakelijk zijn?’; Aanhangsel Handelingen II 2014-2015, nr. 
2482, Kamervragen Van Gerven en Leijten (SP): ‘Bent u van mening dat de zelfregulatie voldoende werkt? Zo 
nee, komt er alsnog een wet die dwingt tot echte transparantie?’ 
22 Zie Brinkman e.a. 2008.  
23 Tot dusverre is alleen het toezicht door de CGR geëvalueerd. Het betreft evaluaties door IGZ uit 2003 (bijlage 
bij Kamerstukken II 2003-2004, VWS 0400944) en uit 2006 (bijlage bij Kamerstukken II 2005-2006, 29 477, nr. 
25). 
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gemaakt.24 Uitsluitend zaken die in beroepsprocedures aan de bestuursrechter worden voorgelegd, 

worden openbaar. De jurisprudentie van de Codecommissie en Commissie van Beroep van de CGR is 

publiekelijk toegankelijk via de website van de CGR. Deze jurisprudentie is echter nog nooit integraal 

en systematisch onderzocht en bij gebrek aan nadere duiding voor niet-ingevoerde lezers niet 

eenvoudig te doorgronden. 

Voldoende aanleiding dus – zo’n 25 jaar na de inwerkingtreding van de Europese wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame, 20 jaar na het ontwerp van de eerste contouren van de CGR Code en 10 

jaar na de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet – voor een diepgaand onderzoek naar de 

wetgeving en zelfregulering gericht op het voorkomen van ongewenste beïnvloeding door 

farmaceutische bedrijven van voorschrijvers van geneesmiddelen en het toezicht hierop. 

1.2 Probleemstelling 
Dit onderzoek richt zich vanuit een juridische invalshoek op de drie geldende rechtsbronnen met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame: Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code 

(hierna gezamenlijk ook aan te duiden als ‘de rechtsbronnen’). In het kader van dit onderzoek 

worden de volgende deelvragen onderzocht.  

1a Op welke wijze zijn de voorschriften uit Richtlijn 2001/83 met betrekking tot reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen geïmplementeerd in de Geneesmiddelenwet en in de CGR 

Code? 

1b Zijn er in dit kader verschillen waarneembaar tussen de Geneesmiddelenwet en de CGR 

Code, en zo ja, wat zijn de consequenties van deze verschillen?  

2a Op welke wijze worden de voorschriften uit Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de 

CGR Code geïnterpreteerd door de relevante bevoegde rechterlijke instanties en 

toezichthouders, zijnde het Europese Hof van Justitie, de Nederlandse rechter, IGZ als 

toezichthouder op de Geneesmiddelenwet en de Codecommissie/Commissie van Beroep als 

toezichthouders op de CGR Code?  

2b Zijn er in dit kader verschillen waarneembaar in de wijze van interpretatie, en zo ja, wat zijn 

de consequenties van deze verschillen? 

3 Op welke wijze is het toezicht op de wetgeving en zelfregulering met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame en de samenwerking daarbij tussen IGZ en de CGR geregeld, en leidt 

dit in de praktijk tot een efficiënte vorm van toezicht en handhaving? 

4 Volstaat het huidige kader van wetgeving en zelfregulering om ongewenste beïnvloeding van 

voorschrijvers op afdoende wijze te voorkomen? 

De deelvragen 1 en 2 hebben met name betrekking op de norminhoudelijke aspecten van 

geneesmiddelenreclame. Deelvraag 3 betreft het toezicht op de wetgeving en zelfregulering met 

                                                           
24 Op grond van de Wet van 14 november 2016 tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde 
een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van 
regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448), zullen boetebesluiten 
van de Minister van VWS in de toekomst wel actief worden geopenbaard. Vooralsnog was het alleen mogelijk 
op individuele basis inzage te verkrijgen in boetebesluiten met een beroep op art. 3 Wet openbaarheid van 
bestuur (WOB). 
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betrekking tot geneesmiddelenreclame. De term ‘toezicht’ is een breed begrip waaraan, mede 

afhankelijk van de context en het tijdsbestek, een verschillende betekenis kan worden gegeven. In 

het kader van dit onderzoek wordt onder toezicht verstaan het systeem dat is ingericht om naleving 

van de voorschriften op het gebied van geneesmiddelenreclame te stimuleren en te controleren, en 

om overtredingen te sanctioneren.  

1.3 Methode en verantwoording  
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de navolgende bronnen.  

De wetgeving die is onderzocht, betreft primair de Europese en Nederlandse wetgeving met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame, zijnde Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet, met 

inbegrip van uitvoeringsbesluiten en beleidsregels. Voor zover nodig en relevant, zijn daarbij tevens 

betrokken de voorlopers van het geldend recht, zijnde de Reclamerichtlijn en het Reclamebesluit als 

uitvoeringsmaatregel van de WOG. 

De zelfregulering die is onderzocht, betreft de zelfregulering door de stichting CGR, zoals vastgelegd 

in de CGR Code. De oorspronkelijke versie van deze gedragscode is in 1999 in werking getreden en is 

in de loop der jaren aangevuld met diverse richtlijnen en nadere uitwerkingen.25 In 2014 is de thans 

geldende versie van de CGR Code in werking getreden, waarin alle op dat moment geldende 

aanvullende richtlijnen en nadere uitwerkingen zijn geïntegreerd.26 Indien in dit onderzoek wordt 

verwezen naar de bepalingen uit de thans geldende versie van de gedragscode, wordt dit aangeduid 

met CGR Code. Om de huidige versie van de oorspronkelijke versie te onderscheiden, wordt ook wel 

gesproken van de ‘integrale versie van de gedragscode’. Verwijzingen naar de oorspronkelijke 

gedragscode zijn gemarkeerd met de toevoeging ‘(oud)’.  

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (Code 

Publieksreclame) formeel een integraal onderdeel uitmaakt van de CGR Code. De Code 

Publieksreclame bevat zelfregulering ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen gericht op het 

publiek. De vraagstellingen van dit onderzoek hebben betrekking op de wetgeving en zelfregulering 

inzake reclame gericht op beroepsbeoefenaren. De inhoud van de Code Publieksreclame en de 

activiteiten die in het kader van het toezicht op deze gedragscode worden verricht door de stichting 

Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de stichting Keuringsraad Aanprijzing 

Gezondheidsproducten (KAG) en de onder deze stichtingen fungerende Keuringsraad vallen daarmee 

vrijwel volledig buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Uitsluitend het in de Code Publieksreclame 

opgenomen verbod op publieksreclame, waarnaar in de CGR Code via een schakelbepaling wordt 

verwezen, wordt in dit onderzoek meegenomen. Voor het overige wordt alleen incidenteel en voor 

zover relevant verwezen naar de positie en status van de zelfregulering door de KOAG. Om dezelfde 

                                                           
25 Voorafgaand aan de oprichting van de CGR heeft zelfregulering met betrekking tot geneesmiddelenreclame 
plaatsgevonden middels de Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen. In tegenstelling tot de CGR Code 
beperkte de werkingssfeer van deze Kode zich alleen tot de farmaceutische industrie; voorschrijvers en 
afleveraars van geneesmiddelen waren niet bij deze zelfregulering betrokken. Uitspraken van de Raad voor de 
Geneesmiddelenaanprijzing (RGA) zijn – op een sporadische uitzondering na – niet gepubliceerd. Om 
voormelde redenen is de aan de CGR voorafgaande zelfregulering niet in dit onderzoek meegenomen. 
26 Het betreft de Uitwerking Normen Gunstbetoon, de Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet- 
WMO-plichtig onderzoek’, de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor 
geneesmiddelen, de Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen, de Gedragsregels sponsoring, de Richtlijnen 
onderbouwing vergelijkende claims, de Gedragsregels sponsoring patiëntenorganisaties, de Gedragsregels 
openbaarmaking financiële relaties. 
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reden blijft overigens ook de algemene zelfregulering voor reclame van de stichting Reclame Code 

(SRC) en de Nederlandse Reclame Code (NRC) in dit onderzoek buiten beschouwing.  

Het feit dat dit onderzoek zich concentreert op de wijze waarop de Europese wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame is omgezet in de Nederlandse wetgeving en zelfregulering brengt mee dat 

niet zal worden ingegaan op de situatie in andere Europese lidstaten. Voor zover relevant, zal wel 

aandacht worden besteed aan de overkoepelende, door de European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations (EFPIA) opgestelde Code on the Promotion of Prescription-Only 

Medicines to, and Interactions with, Healthcare Professionals (EFPIA Code).  

Voor de interpretatie van Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code is onderzocht 

de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, de Nederlandse rechter/toezichthouder en de 

Codecommissie/Commissie van Beroep van de CGR. Ter toelichting het volgende.  

Bij het onderzoek van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is gebruikgemaakt van de 

bekende openbare bronnen. 

Bij de jurisprudentie met betrekking tot de Nederlandse wetgeving dienen de volgende 

kanttekeningen te worden gemaakt.  

Het toezicht op het tussen 1994 en 2007 geldende Reclamebesluit heeft plaatsgevonden via het 

strafrecht. Voor het onderzoek naar de uit deze periode daterende jurisprudentie is gebruikgemaakt 

van de bekende openbare bronnen. Met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet in 2007 

vindt het toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame plaats via het bestuursrecht. Besluiten waarin namens de Minister van VWS 

een bestuurlijke boete wegens overtreding van de reclameregels is opgelegd, zijn tot dusverre niet 

openbaar gemaakt.27 Hetzelfde geldt voor op dergelijke boetebesluiten door de minister genomen 

beslissingen op bezwaar. Uitspraken in beroepsprocedures van de bestuursrechter en de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) worden wel gepubliceerd in de bekende 

openbare bronnen.  

Ten behoeve van dit onderzoek heeft IGZ onder voorwaarden inzage gegeven in de beschikbare 

dossiers van boetezaken die hebben geleid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens 

overtreding van de wettelijke reclameregels in de periode 2007-2016. Een van de door IGZ gestelde 

voorwaarden betreft de vertrouwelijkheid van deze dossiers en de op basis daarvan genomen 

besluiten. Om deze reden zijn de boetezaken in dit onderzoek geanonimiseerd weergegeven. De 

zaaknummers zijn fictief en uitsluitend bedoeld om de verschillende zaken te kunnen onderscheiden. 

In de gepubliceerde uitspraken van de bestuursrechter in eventuele beroepsprocedures tegen 

bestuurlijke boetes wordt de naam van de beboete partij in de regel wel vermeld. Indien in dit 

onderzoek aan boetezaken wordt gerefereerd waarin beroep bij de bestuursrechter is aangetekend, 

worden de namen van de in die gepubliceerde uitspraken vermelde partijen genoemd. Deze zijn 

immers via openbare bronnen te herleiden. 

                                                           
27 Zoals eerder reeds is opgemerkt, komt hier verandering in met de inwerkingtreding van de Wet van 14 
november 2016 tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen 
tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen 
van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448).  
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Uit onderzoek van de bekende openbare bronnen van de Nederlandse jurisprudentie is gebleken dat 

de bestuursrechter in de periode 2007-2016 een beperkt aantal uitspraken in beroepsprocedures 

tegen bestuurlijke boetes wegens overtreding van de reclameregels heeft gedaan in zaken waarvan 

de dossiers niet bij IGZ voorhanden waren dan wel niet zonder onevenredige inspanningen te vinden 

waren. Voor zover relevant, zijn de betreffende uitspraken van de bestuursrechter in dit onderzoek 

wel meegenomen. Ter onderscheiding van de boetezaken waarvan de volledige dossiers zijn 

ingezien, worden deze zaken aangeduid met een letter in plaats van een nummer.28 Voor de 

volledigheid is ook de jurisprudentie van de civiele rechter met betrekking tot de wettelijke 

bepalingen over geneesmiddelenreclame, die gevonden is in de bekende openbare bronnen, in dit 

onderzoek verwerkt.29 

In het kader van het toezicht op de Geneesmiddelenwet is door IGZ in de periode 2007-2016 ook een 

aantal thematische en inspectierapporten met betrekking tot geneesmiddelenreclame opgesteld en 

op de website van IGZ gepubliceerd. Voor zover relevant, maken deze rapporten onderdeel uit van 

dit onderzoek.  

Met de jurisprudentie over de CGR Code worden in de eerste plaats bedoeld de uitspraken van de 

Codecommissie en Commissie van Beroep in klachtenprocedures. Deze zijn gepubliceerd op de 

website van de CGR. Sinds 2006 worden ook alle (niet bindende) adviezen van de Codecommissie in 

geanonimiseerde vorm op de website van de CGR gepubliceerd. Van de daaraan voorgaande jaren 

zijn alleen adviezen met betrekking tot meer principiële onderwerpen gepubliceerd. Alle uitspraken 

van de Codecommissie en Commissie van Beroep in klachtenprocedures in de periode 1999-2016 en 

alle gepubliceerde adviezen zijn in het kader van dit onderzoek onderzocht. Gelet op het 

verhoudingsgewijs zeer grote aantal uitspraken van de Codecommissie in klachtenprocedures met 

betrekking tot reclame-uitingen is ervoor gekozen in dit onderzoek alleen de adviezen te vermelden 

waaraan een meer principiële betekenis kan worden toegekend dan wel die een onderwerp 

betreffen dat in klachtenprocedure niet (veel) aan de orde is geweest. Bij de jurisprudentie over 

gunstbetoon ligt dit anders. Daar is een relatief beperkt aantal uitspraken in klachtenprocedures 

beschikbaar en heeft de jurisprudentie van de CGR zich vooral ontwikkeld in de adviezen. Om die 

reden is besloten in het hoofdstuk over gunstbetoon alle adviezen van de Codecommissie te 

onderzoeken en voor zover relevant te verwerken.30 

Dit onderzoek is afgesloten per 31 december 2016.31 Dit betekent dat de per die datum nog 

aanhangige (rechts)zaken en adviesaanvragen niet zijn meegenomen. Gelet op het redelijk 

                                                           
28 Ter illustratie: ‘boetezaak 1’ betreft een zaak waarvan het volledige boetedossier door IGZ is aangeleverd, 
‘boetezaak A’ betreft een zaak waarin alleen de uitspraak van de bestuursrechter in (hoger) beroep is ingezien.  
29 In de meeste gevallen betreft dit civiele procedures tussen farmaceutische bedrijven onderling. 
30 Bij de verwijzing naar uitspraken van de CGR is aansluiting gezocht bij de door de CGR gehanteerde 
systematiek. Uitspraken van de Codecommissie in eerste aanleg zijn te herkennen aan de beginletter ‘K’, 
gevolgd door het jaartal en het zaaknummer (bijv.: K16.001), met daarachter de datum van de uitspraak en de 
namen van partijen. Verwijzingen naar uitspraken van de Commissie van Beroep kennen eenzelfde systematiek 
en zijn herkenbaar aan de beginletter ‘B’. Adviezen zijn herkenbaar aan de beginletter ‘A’, gevolgd door het 
jaartal en het nummer van het advies. Aangezien adviezen anoniem zijn, blijven verdere vermeldingen 
achterwege. Alleen bij adviezen over gastvrijheid en sponsoring (hfdst. 7) wordt ter onderscheiding van het 
grote aantal adviezen tevens de naam van de locatie van de bijeenkomst resp. het voorwerp van de sponsoring 
vermeld. 
31 Voor zover in dit onderzoek formuleringen wordt gebruikt als ‘thans’, ‘op dit moment’, ‘huidig’, enz. dienen 
deze te worden gerelateerd aan het genoemde tijdstip van afsluiting van het onderzoek. 
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principiële karakter van de zaak is hiervoor een uitzondering gemaakt ten aanzien van een uitspraak 

in hoogste ressort van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die kort na de 

sluitingsdatum van dit onderzoek is gedaan op 1 februari 2017.32  

1.4 Opzet en indeling onderzoek  
Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. 

Het onderwerp van het onderzoek betreft wetgeving en zelfregulering die erop gericht zijn 

ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers van geneesmiddelen door farmaceutische bedrijven te 

voorkomen. Om deze wetgeving en zelfregulering en de daarmee beoogde doelstelling te kunnen 

doorgronden, is enige context van belang. In hoofdstuk 2 wordt vanuit twee invalshoeken op deze 

context ingegaan. De eerste invalshoek betreft het normatieve kader waarbinnen de wetgeving en 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame moeten worden bezien. De tweede invalshoek betreft 

de context van de dagelijkse praktijk, het speelveld dat de rechtsbronnen beogen te reguleren. 

Beschreven wordt op welke wijze de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

geneesmiddelenvoorziening in Nederland zich tot elkaar verhouden. Welke belangen en welke 

mogelijkheden hebben zij om het proces van voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen te 

beïnvloeden? Dit zeer complexe vraagstuk wordt benaderd vanuit een juridische insteek, waarbij de 

Geneesmiddelenwet en het geldende (wettelijke) stelsel met betrekking tot de vergoeding en 

bekostiging van geneesmiddelen als uitgangspunt zijn genomen.  

De wetgeving en zelfregulering met betrekking tot geneesmiddelenreclame kennen een lange 

voorgeschiedenis en een grote mate van onderlinge verwevenheid. Kennis van deze 

voorgeschiedenis draagt bij aan een goed begrip van de huidige situatie. Om die reden worden de 

wetgeving en zelfregulering die in dit onderzoek centraal staan, in hoofdstuk 3 vanuit een historisch 

perspectief beschreven. Daarbij wordt in de eerste plaats ingegaan op de geschiedenis van de 

Europese en Nederlandse wetgeving voor geneesmiddelen in algemene zin. Vervolgens wordt meer 

specifiek ingegaan op de geschiedenis van de regelgeving met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame en het daarbij met regelmaat terugkerende thema van de rol van de 

wetgever en de zelfregulering.  

Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de toepasselijkheid, werkingssfeer en reikwijdte van de regelgeving 

op het gebied van geneesmiddelenreclame. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk is van algemene 

aard en betreft de juridische status, de onderlinge verhoudingen en de toepasselijkheid van de 

rechtsbronnen. In de volgende paragrafen worden de werkingssfeer en reikwijdte van de wetgeving 

en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame onderzocht. Aan de hand van de definitie van het 

begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’ wordt vastgesteld welke gedragingen/uitingen als reclame 

(kunnen) worden beschouwd en daarmee onder de reikwijdte van de regulering vallen. Tevens wordt 

onderzocht tot welke partijen de wetgeving en zelfregulering zich richten. In dit kader zijn onder 

meer de in de wetgeving en zelfregulering vastgelegde definities van 

‘ondernemer’/‘vergunninghouder’ en ‘beroepsbeoefenaar’ geanalyseerd. Ook is bekeken welke 

partijen op grond van de jurisprudentie als adressant of geadresseerde van geneesmiddelenreclame 

(kunnen) worden aangemerkt.  

                                                           
32 Deze uitspraak komt terug in hfdst. 7 en 8. 
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De uitkomsten van de in dit hoofdstuk behandelde vraagstukken zijn van groot belang voor een juiste 

interpretatie van de inhoudelijke eisen die in de wetgeving en zelfregulering aan 

geneesmiddelenreclame worden gesteld en die in de hoofdstukken 5, 6 en 7 aan de orde komen. Bij 

de bespreking van die inhoudelijke eisen is gekozen voor de volgende indeling. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op wat in dit onderzoek wordt aangeduid als de kernbepalingen van 

geneesmiddelenreclame. Deze kernbepalingen hebben betrekking op alle vormen van 

geneesmiddelenreclame, ongeacht de doelgroep tot wie de reclame gericht is. Gelet op het 

onderwerp van het onderzoek ligt het accent in hoofdstuk 5 op de strekking en relevantie van de 

kernbepalingen voor reclame gericht op partijen die bevoegd zijn tot het voorschrijven en afleveren 

van geneesmiddelen (nader aangeduid als reclame gericht op beroepsbeoefenaren), met dien 

verstande dat het verbod op het maken van publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen 

wel is meegenomen.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek naar specifieke vereisten die in de rechtsbronnen worden 

gesteld aan reclame-uitingen over geneesmiddelen, gericht op beroepsbeoefenaren. In dit verband is 

onderzocht welke vereisten – in aanvulling op de kernbepalingen over geneesmiddelenreclame – in 

de rechtsbronnen worden gesteld ten aanzien van hetgeen in promotionele zin over geneesmiddelen 

mag worden gecommuniceerd. 

In hoofdstuk 7 komen de vereisten aan de orde die worden gesteld om te voorkomen dat het 

voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen op oneigenlijke wijze wordt beïnvloed door 

financiële prikkels die in het kader van de verkoopbevordering van geneesmiddelen een rol kunnen 

spelen. Op grond van de rechtsbronnen is geneesmiddelenreclame namelijk nadrukkelijk niet alleen 

beperkt tot hetgeen over geneesmiddelen wordt gecommuniceerd; ook het aanbieden of aannemen 

van verkoopbevorderende financiële stimulansen wordt als reclame beschouwd. Deze vorm van 

beïnvloeding, die in de Nederlandse context wordt aangeduid als gunstbetoon, staat centraal in dit 

hoofdstuk 7.  

Voor de hoofdstukken 4-7 geldt dat zij alle zijn opgebouwd volgens een vast stramien, waarbij 

achtereenvolgens de volgende bronnen zijn onderzocht: 

 Richtlijn 2001/83 

 Geneesmiddelenwet 

 CGR Code 

 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie 

 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter  

 Jurisprudentie CGR33  

                                                           
33 De gebezigde aanduiding van de jurisprudentie is strikt genomen niet helemaal correct. Zo dient bij de 
Europese jurisprudentie qua benaming van het Hof onderscheid te worden gemaakt tussen de periode vóór de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009, waarin het Hof werd aangeduid als Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG), en de thans geldende benaming: Hof van Justitie van 
de Europese Unie (HvJ EU). Onder de Nederlandse jurisprudentie vallen, zoals in par. 1.3 is aangegeven, zowel 
de boetebesluiten die in naam van de Minister van VWS door IGZ zijn opgelegd, als de door IGZ uitgebrachte 
thematische en inspectierapporten en de jurisprudentie van de civiele rechter, bestuurs- en strafrechter. Onder 
de jurisprudentie van de CGR vallen zowel de uitspraken van de Codecommissie en de Commissie van Beroep in 
klachtenprocedures als de adviezen van de Codecommissie.  
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De hoeveelheid jurisprudentie die in deze hoofdstukken wordt besproken, is omvangrijk. Mede gelet 

op de eerder geconstateerde beperkte inzichtelijkheid van de jurisprudentie over 

geneesmiddelenreclame is ervoor gekozen de betreffende casuïstiek en beoordeling daarvan 

uitgebreid en vrij volledig in dit onderzoek te vermelden. Aldus is mede beoogd de toegankelijkheid 

van deze jurisprudentie te vergroten.  

Hoofdstuk 8 heeft betrekking op toezicht. Hieronder wordt verstaan het systeem dat is ingericht om 

naleving van de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame te stimuleren en te 

controleren, en om overtredingen te sanctioneren. Na een inleidende paragraaf over het toezicht op 

geneesmiddelenreclame vanuit historisch perspectief wordt in dit hoofdstuk eerst het toezicht op 

het reclamehoofdstuk uit de Geneesmiddelenwet door IGZ geanalyseerd. Daarna komt het toezicht 

door de zelfregulering aan bod. Ook de tussen IGZ en de CGR gemaakte werkafspraken op het gebied 

van toezicht komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

In het laatste hoofdstuk van het onderzoek – hoofdstuk 9 – zijn de slotconclusies, beschouwingen en 

aanbevelingen opgenomen.  

1.5 Terminologie en weergave citaten 
Bij de wetgeving over geneesmiddelen spelen de afbakening van begrippen en de daarmee 

samenhangende wettelijke consequenties een essentiële rol. Een toelichting op de voor dit 

onderzoek relevante begrippen uit de Geneesmiddelenwet en een globale omschrijving van de 

betekenis daarvan binnen het stelsel van de geneesmiddelenvoorziening zijn te vinden in hoofdstuk 

2. 

Voor zover vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk, wordt in dit onderzoek de juridische terminologie 

gehanteerd. Omwille van de leesbaarheid en variatie zal op plaatsen waar de formeel-juridische 

definities minder nauw luisteren ook gebruik worden gemaakt van synoniemen en/of wat meer 

gangbaar taalgebruik.  

In dit kader worden enkele voorbeelden genoemd.  

De Geneesmiddelenwet kent de verplichting dat een geneesmiddel pas in de handel mag worden 

gebracht als daartoe een handelsvergunning is verleend. Onder de voordien geldende wetgeving 

werd gesproken van de verplichte registratie van een geneesmiddel. Het begrip ‘niet-geregistreerd 

geneesmiddel’ wordt in dit onderzoek gebruikt als synoniem van een geneesmiddel waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend. Met het begrip ‘registratieautoriteiten’ worden in dit onderzoek 

bedoeld de overheidsinstanties aan wie de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van 

handelsvergunningen voor geneesmiddelen is toegekend.  

In de Geneesmiddelenwet wordt onderscheid gemaakt naar de afleverstatus van een geneesmiddel. 

Geneesmiddelen met de status ‘UR’ mogen uitsluitend op recept door een apotheker aan de 

eindgebruiker ter hand worden gesteld. In dit onderzoek wordt afwisselend gesproken van 

‘receptplichtige geneesmiddelen’, ‘UR-geneesmiddelen’ of ‘geneesmiddelen die uitsluitend op recept 

ter hand mogen worden gesteld’. Geneesmiddelen die zonder recept ter hand mogen worden 

gesteld, worden ook wel aangeduid als ‘vrij verkrijgbare’ of ‘OTC-geneesmiddelen’. Indien dit vanuit 
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juridisch oogpunt niet bezwaarlijk is, worden de termen ‘ter hand stellen’ en ‘afleveren’ in dit 

onderzoek afwisselend gebruikt. 

Het opleggen van een bestuurlijke boete geschiedt in naam van de Minister van VWS. De aan het 

boetebesluit voorafgaande werkzaamheden, vanaf het opsporen van overtredingen van de regels tot 

het doorlopen van het feitelijke boetetraject, zijn door de minister opgedragen aan IGZ. Indien wordt 

gerefereerd aan boetebesluiten en beslissingen op bezwaar tegen dergelijke boetebesluiten, dienen 

deze te worden begrepen als besluiten van de minister.  

Het begrip ‘farmaceutisch bedrijf’ heeft geen wettelijke status. Op grond van de wetgeving zijn 

relevant de begrippen ‘houder van de handelsvergunning’ en ‘houder van de fabrikantenvergunning’. 

Omwille van de variatie en leesbaarheid wordt in dit onderzoek ook de omschrijving farmaceutisch 

bedrijf gebruikt. Hiermee wordt dan steeds bedoeld het farmaceutisch bedrijf in de traditionele zin 

van het woord, zijnde de houder van een fabrikantenvergunning en/of handelsvergunning voor een 

receptplichtig geneesmiddel. Niet onder de omschrijving farmaceutisch bedrijf vallen overige 

commerciële partijen die geneesmiddelen aanbieden (meestal via internet), niet zijnde de fabrikant 

van dat geneesmiddel dan wel de houder van een fabrikanten- of handelsvergunning.  

Een belangrijk deel van dit onderzoek bestaat in het onderling vergelijken van bepalingen uit Richtlijn 

2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code. Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen de 

meest actuele versie van de betreffende bepaling steeds integraal op te nemen en vetgedrukt weer 

te geven. Daarbij zijn wel de in dit onderzoek gehanteerde aanduidingen, zoals ‘art.’ in plaats van 

‘artikel’, Gnw in plaats van Geneesmiddelenwet, ‘Richtlijn 2001/83’ in plaats van ‘Richtlijn 

2001/83/EG’, enz. doorgevoerd. In de citaten zijn de verwijzingen naar de wetgeving en 

zelfregulering op overeenkomstige wijze aangepast. Ook benamingen en veelvoorkomende termen 

en afkortingen zijn in de citaten op uniforme wijze weergegeven. Tevens zijn de citaten ingekort tot 

de voor dit onderzoek relevante onderdelen. 

1.6 Transparantie  
Transparantie is een begrip dat in de afgelopen periode aan maatschappelijk belang heeft gewonnen. 

Dit speelt in het bijzonder ook voor het onderwerp van dit onderzoek. Met name vanuit de 

zelfregulering is het laatste decennium niet alleen ingezet op normontwikkeling, maar ook op het 

stimuleren van transparantie ten aanzien van (financiële) relaties tussen farmaceutische bedrijven en 

zorgprofessionals die betrokken zijn bij het voorschrijven, afleveren en onderzoeken van 

geneesmiddelen.  

Geheel in lijn met deze tendens wens ik transparant te zijn over mijn eigen betrokkenheid bij het 

onderwerp geneesmiddelenreclame. In de periode dat ik als juridisch adviseur verbonden was aan 

Brabers & partners (1988-2006) ben ik tussen 2002 en 2006 als adviseur betrokken geweest bij de 

werkzaamheden van de stichting CGR. Deze betrokkenheid is geëindigd in 2007. Sedertdien ben ik als 

zelfstandig juridisch adviseur werkzaam bij Schutjens de Bruin. In die hoedanigheid adviseer ik 

individuele farmaceutische bedrijven en andere partijen bij (onder andere) vraagstukken op het 

gebied van geneesmiddelenreclame en zo nodig sta ik hen bij in procedures. Tevens ben ik betrokken 

geweest bij de oprichting in 2012 van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), de 

zelfregulering voor reclame en gunstbetoon op het gebied van medische hulpmiddelen. In de 

hoedanigheid van adviseur van het bestuur van de GMH begeleid ik deze stichting ten tijde van de 

afsluiting van dit onderzoek nog steeds, onder meer bij de afstemming tussen de in 2016 tot stand 
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gekomen wetgeving voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en de Gedragscode Medische 

Hulpmiddelen.34 

Vanuit deze betrokkenheid heb ik kunnen vaststellen dat een grondige wetenschappelijke analyse 

van de wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame vanuit juridisch oogpunt in 

Nederland vooralsnog niet heeft plaatsgevonden. Dit heeft mij dan ook doen besluiten dit onderzoek 

op te pakken. Het feit dat ik de voorgeschiedenis van de regelgeving en de praktijk van de 

geneesmiddelenvoorziening goed ken, vergemakkelijkt de inleving in het onderwerp en de toegang 

tot bronnen. Ik ben mij er daarbij echter zeer van bewust geweest dat mijn betrokkenheid op geen 

enkele wijze afbreuk mag doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van dit onderzoek. 

 

                                                           
34 Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van 
een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie 
tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, Stb. 
2017, 214. 
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Hoofdstuk 2 – Context 

2.1 Inleiding 
Dit onderzoek gaat over de wetgeving en zelfregulering die erop gericht zijn ongewenste 

beïnvloeding bij het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen te voorkomen. Daarbij 

staan drie rechtsbronnen centraal: Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code.  

Voor een juist begrip van de doelstellingen en strekking van deze rechtsbronnen is enige context van 

belang. Daarmee wordt in de eerste plaats gedoeld op het normatieve kader waarbinnen de 

wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame moeten worden bezien. In de tweede 

plaats wordt gedoeld op de context van de dagelijkse praktijk: hoe ziet het speelveld eruit dat de 

rechtsbronnen beogen te reguleren en welke krachten zijn hierop van invloed? Deze beide aspecten 

worden in dit hoofdstuk nader verkend. 

Het normatieve kader komt aan de orde in paragraaf 2.2.  

De geneesmiddelenwetgeving heeft als voornaamste doelstelling de bescherming van de 

volksgezondheid. In paragraaf 2.2.2 wordt deze doelstelling in het licht geplaatst van de 

grondrechten die daaraan ten grondslag liggen en de publieke taken die uit deze grondrechten 

voortvloeien voor de overheid. Het grondrecht dat daarbij centraal staat, is het recht op 

gezondheidszorg. 

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid worden in de geneesmiddelenwetgeving 

beperkingen opgelegd aan het maken van reclame voor geneesmiddelen. Dit roept de vraag op hoe 

deze beperkingen zich verhouden tot andere grondrechten, in het bijzonder het recht op vrije 

meningsuiting en het recht op vrijheid van ondernemerschap. Tegen deze achtergrond worden in 

paragraaf 2.2.3 de inhoud en de strekking van deze twee grondrechten verkend, mede in verhouding 

tot het recht op gezondheidszorg. 

In paragraaf 2.2.4 wordt verkend hoe de specifieke doelstellingen van de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame zich verhouden tot de voorwaarden die o het terrein van het Nederlandse 

gezondheidsrecht aan de beroepsuitoefening door artsen worden gesteld.1 Paragraaf 2.2.5 staat in 

het teken van het recht van de patiënt op informatie. 

De overige paragrafen gaan in op de context van de dagelijkse praktijk en beschrijven de 

farmaceutische (bedrijfs)kolom en het krachtenveld waarin belanghebbenden zich tot elkaar 

verhouden. Welke partijen zijn in de praktijk betrokken bij de geneesmiddelenvoorziening in 

Nederland, welke belangen en welke mogelijkheden hebben zij om het voorschrijf- en afleverproces 

van geneesmiddelen te beïnvloeden? 

Achter deze ogenschijnlijk simpele vragen schuilt een zeer dynamische en complexe wereld, waarin 

op alle niveaus vele verschillende actoren met uiteenlopende belangen actief zijn. Een wereld 

                                                           
1 De wettelijke bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen komt behalve aan artsen ook toe aan 
een beperkt aantal andere zorgverleners, onder wie tandartsen, verloskundigen en bepaalde groepen 
verpleegkundigen. Zie hierover par. 2.4.1.3 en meer uitgebreid par. 4.4.3.2. In de onderhavige paragraaf wordt 
om praktische redenen alleen ingegaan op de rol en de positie van de arts als voorschrijver van 
geneesmiddelen.  
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bovendien die sterk bepaald wordt door de stringente regulering die voor geneesmiddelen geldt en 

meer in algemene zin aan het Nederlandse zorgstelsel en zorgverzekeringsstelsel ten grondslag ligt. 

Het is vrijwel onmogelijk de werkelijke dynamieken die bij de geneesmiddelenvoorziening spelen te 

omschrijven op een wijze die enerzijds recht doet aan de complexiteit van de praktijk, anderzijds 

begrijpelijk blijft ook voor diegenen die niet volledig in deze materie zijn ingevoerd. Dit zou 

bovendien de reikwijdte van dit onderzoek te buiten gaan. 

De schets die in de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 wordt gegeven, is dan ook een aanzienlijke simplificatie 

van de werkelijkheid, met het uitsluitende doel om de lezer enige context te bieden om het 

onderwerp van dit onderzoek beter te kunnen plaatsen. Gekozen is voor de volgende opbouw. 

In paragraaf 2.3 staat het hoofdonderwerp van dit onderzoek, het geneesmiddel, centraal. Dit kan 

vanuit vele verschillende invalshoeken worden benaderd. Gelet op de aard van dit onderzoek is 

gekozen voor een juridische insteek en wordt het geneesmiddel behandeld in de context van de 

Geneesmiddelenwet.  

De Geneesmiddelenwet is ook leidend bij de bespreking in paragraaf 2.4 van de partijen die een rol 

spelen bij de geneesmiddelenvoorziening, zij het dat de Geneesmiddelenwet niet de partijen als 

zodanig benoemt, maar de handelingen met geneesmiddelen. In paragraaf 2.4.1 komen 

achtereenvolgens aan de orde: het bereiden, invoeren, uitvoeren en afleveren van geneesmiddelen, 

het drijven van een groothandel in geneesmiddelen, het voorschrijven van geneesmiddelen en het 

ter hand stellen van geneesmiddelen. Paragraaf 2.4.2 vervolgt met het vergoeden, bekostigen en 

gebruiken van geneesmiddelen. 

 

Paragraaf 2.5 zoemt in op het besluitvormingsproces rond het voorschrijven en afleveren van 

geneesmiddelen. Twee locaties spelen in dit opzicht een cruciale rol: de spreekkamer van de 

behandelaar en de balie van de apotheker. In de spreekkamer wordt het besluit genomen om een 

geneesmiddel voor te schrijven. Om het simpel te houden, zal er in dit hoofdstuk, zoals gezegd, van 

uit worden gegaan dat die voorschrijver een arts is, al zijn er ook andere zorgverleners met 

voorschrijfbevoegheid. Ook de balie van de apotheker is spreekwoordelijk: de besluitvorming over 

het afleveren, ter hand stellen van geneesmiddelen aan patiënten vindt plaats door zowel de 

openbare apotheker als in de ziekenhuisapotheek. In de paragrafen 2.5.1.1 en 2.5.1.2 wordt 

omschreven welke factoren vanuit professioneel oogpunt van invloed zijn op de keuzes die in de 

spreekkamer en apotheek worden gemaakt. De financiële belangen en prikkels voor de partijen die 

geneesmiddelen op de markt brengen, distribueren, voorschrijven en ter hand stellen en vergoeden, 

komen aan de orde in paragraaf 2.5.2. 

2.2 Het normatieve kader 

2.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het normatieve kader dat aan de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame ten grondslag ligt.  

De geneesmiddelenwetgeving heeft als voornaamste doelstelling de bescherming van de 

volksgezondheid.2 In paragraaf 2.2.2 zal deze doelstelling worden geplaatst in het licht van de 

                                                           
2 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 2.  
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grondrechten die eraan ten grondslag liggen en de publieke taken die daar voor de overheid uit 

voortvloeien. Het grondrecht dat daarbij centraal staat, is het recht op gezondheidszorg.3 Dit grond- 

en mensenrecht is zowel op internationaal als op nationaal niveau in meerdere verdragen en 

grondwetten vastgelegd. Gelet op de reikwijdte van dit onderzoek is de verkenning van de strekking 

en inhoud van het recht op gezondheidszorg beperkt tot de Europeesrechtelijke en Nederlandse 

invalshoek.4   

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid worden in de geneesmiddelenwetgeving 

beperkingen opgelegd ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen. Dit roept de vraag op hoe deze 

beperkingen zich verhouden tot andere grondrechten, in het bijzonder het recht op vrije 

meningsuiting en het recht op vrijheid van ondernemerschap. Tegen deze achtergrond zullen in 

paragraaf 2.2.3 – wederom vanuit de Europeesrechtelijke en Nederlandse invalshoek – de inhoud en 

de strekking van deze twee grondrechten worden verkend, mede in verhouding tot het recht op 

gezondheidszorg. 

Uit de considerans van Richtlijn 2001/83 valt af te leiden dat de wetgever de bescherming van de 

volksgezondheid, als het gaat om reclame voor geneesmiddelen, op twee wijzen beoogt te 

realiseren. De eerste insteek betreft de rechtstreekse bescherming van burgers door reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen in de richting van het publiek volledig te verbieden en buitensporige 

en ondoordachte vormen van reclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen door het stellen van 

eisen te voorkomen.5 

De tweede insteek betreft de meer indirecte bescherming van burgers door eisen te stellen aan 

reclame die gericht is op de zorgverleners die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven en 

aan patiënten ter hand te stellen. Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting deze 

beroepsbeoefenaren is toegestaan, maar dient te voldoen aan strenge voorschriften. Daarnaast 

moeten voorschrijvers van geneesmiddelen hun taken volkomen objectief kunnen verrichten zonder 

te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen.6 Deze tweede insteek 

richt zich nadrukkelijk op de effecten van geneesmiddelenreclame op artsen en/of apothekers en de 

mogelijke gevolgen daarvan voor de patiënt. In paragraaf 2.2.4 wordt verkend hoe deze specifieke 

doelstellingen zich verhouden tot de voorschriften die in het kader van het Nederlandse 

gezondheidsrecht aan de beroepsuitoefening door artsen worden gesteld.  

Het laatste onderwerp dat in deze paragraaf over het normatieve kader wordt behandeld, betreft de 

rechten van de patiënt en met name het recht van de patiënt op informatie. 

                                                           
3 In de literatuur wordt zowel gesproken van het ‘recht op gezondheid’ als van het ‘recht op gezondheidszorg’. 
Zie voor een beschrijving van de verschillende stromingen en achtergronden daarbij Hendriks 2009, p. 25, en 
Plomp 2011, p. 202. Om tot uitdrukking te laten komen dat niet wordt bedoeld het recht op een goede 
gezondheid, maar de uit het grondrecht voortvloeiende verplichting voor de overheid om te zorgen voor een 
gezondheidszorgstelsel dat voldoet aan de eisen van beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit, wordt in 
dit onderzoek gesproken van ‘recht op gezondheidszorg’.  
4 Dit betekent dat de overige internationale verdragen waarin het recht op gezondheid(szorg) is vastgelegd of 
waaruit dit recht kan worden afgeleid, zoals het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten en het Europees Sociaal Handvest, hier verder buiten beschouwing blijven. 
5 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 45. 
6 Considerans Richtlijn 2001/83, punten 47 en 50. 
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2.2.2 Het recht op gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende publieke taken 

2.2.2.1 Het recht op gezondheidszorg 

Het recht op gezondheidszorg is niet in de oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschappen 

vastgelegd. Sterker nog, in deze verdragen komen in het geheel geen grondrechten aan de orde. De 

algemene rechtsbeginselen die aan de Europese wetgeving ten grondslag liggen, hebben zich 

aanvankelijk vooral ontwikkeld via de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, dat op dit 

punt aansluiting zocht bij de algemene grondwettelijke beginselen van de lidstaten en bij de 

bepalingen van het in 1950 tot stand gekomen Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).7 In 2000 is het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie (Handvest) tot stand gekomen.8 Met de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon in 2009 kent dit Handvest dezelfde juridische waarde als het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) en het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).9  

In het EVRM is geen rechtstreekse verwijzing naar het recht op gezondheidszorg opgenomen. Uit de 

jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat op grond van 

onder meer art. 2 EVRM (het recht op leven), art. 3 EVRM (niemand mag onderworpen worden aan 

folteringen en aan onmenselijke of vernederende behandelingen) en art. 8 EVRM (het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) in toenemende mate een bijzondere 

verantwoordelijkheid voor overheden bestaat om de gezondheid van personen te respecteren, te 

beschermen en te bevorderen. Het betreft niet alleen onthoudingsverplichtingen, maar ook positieve 

verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg.10   

Zo heeft het EHRM geoordeeld dat het onthouden van noodzakelijke zorg onder omstandigheden 

kan worden aangemerkt als een schending van het recht op leven of het folterverbod.11 Hieruit 

wordt een zorgplicht afgeleid voor lidstaten om op het gebied van geneeskundige verzorging 

maatregelen te nemen ter bescherming van het leven. Uit de jurisprudentie over art. 2 en art. 8 

EVRM valt op te maken dat op basis van deze grondrechten onder omstandigheden een aanspraak 

op verstrekking van zorg bestaat.12 Het Hof laat daarbij wel een ruime beoordelingsmarge aan de 

lidstaten.13 Zo is het vaste rechtspraak van het Hof dat de noodzakelijkheid van de zorg ter 

beoordeling staat van de gezondheidsautoriteiten en van de medische beroepsgroepen zelf, waarbij 

                                                           
7 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, november 1950.  
8 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/11, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
PbEU 2016 C 2002/389). Dit Handvest heeft bindende werking sinds 2009 (Verdrag van Lissabon tot wijziging 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 
PbEU 2007, C 306/01).  
9 Uit art. 6 lid 1 VEU volgt dat de Unie de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest 
erkent. Art. 6 lid 2 bepaalt dat de EU toetreedt tot het EVRM. De grondrechten die uit dit verdrag voortvloeien, 
maken, evenals de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, deel uit van de algemene 
beginselen van het recht van de Unie (art. 6 lid 3 VEU). 
10 Hendriks 2009, p. 39-41; Plomp 2011, p. 236.  
11 Zie bijv. EHRM 10 mei 2001, nr. 25781/94 (Cyprus/Turkije); EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96 (D./VK); EHRM 3 
mei 2007, nr. 2778/02 (Yildrim/Turkije); EHRM 11 juli 2007, nr. 33834/03 (Rivière/Frankrijk). 
12 EHRM 24 februari 1998, nr. 21439/93 (Botta/Italië). 
13 Zie bijv. EHRM 14 mei 2002, nr. 38621/97 (Zehnalova en Zehnal/Tsjechië); EHRM 8 juli 2003, nr. 27677/02 
(Sentges/Nederland); EHRM 4 januari 2005, nr. 144462/03 (Pentiacova/Moldavië); EHRM 8 januari 2009, nr. 
29001/06 (Schlumpf/Zwitserland); Hendriks 2009, p. 50-51.  
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een belangrijke rol wordt toegekend aan professionele standaarden.14 Ten aanzien van de kwaliteit 

van zorg kan uit de jurisprudentie van het EHRM worden afgeleid dat noodzakelijke zorg tijdig moet 

worden verstrekt, afgestemd moet zijn op het individu en veilig moet zijn.15 

Art. 8 EVRM ligt verder aan de basis van een aantal materiële patiëntenrechten, zo volgt uit de 

jurisprudentie van het EHRM. Het Hof erkent het recht op persoonlijke autonomie, waaraan onder 

meer het recht op informatie en het recht op toestemming uitdrukking geven.16 Het EHRM neemt in 

de arts-patiëntrelatie als uitgangspunt dat deze is gebaseerd op vertrouwelijkheid en het vertrouwen 

dat een arts alle kennis en middelen zal inzetten voor het welbevinden van de patiënt, waarbij de 

deskundigheid van de arts leidend is.17   

Tevens volgt uit de jurisprudentie van het EHRM dat op grond van art. 2, 3 en 8 EVRM op de overheid 

een geclausuleerde zorgplicht rust. Deze zorgplicht omvat mede kwaliteitselementen (adequaat, 

veilig en snel) en patiëntenrechten. Het EHRM vertrouwt daarbij sterk op de medische professionele 

standaard en het oordeel van individuele beroepsbeoefenaren.18  

Het Handvest bevat wel een afzonderlijke bepaling met betrekking tot gezondheidszorg. In art. 35 

Handvest is bepaald dat eenieder recht heeft op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op 

medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. 

In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat art. 35 ziet op zowel het recht op toegang tot 

gezondheidszorg als het recht op bescherming van de gezondheid.19 Het recht op toegang tot 

preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging zoals vastgelegd in art. 35 is een beginsel, 

hetgeen met zich meebrengt dat aan dit artikel als zodanig geen individuele rechten kunnen worden 

ontleend.20 Dit neemt niet weg dat het recht zou kunnen worden ingeroepen in samenhang met de 

schending van een ander grondrecht, zoals het recht op leven (art. 2 Handvest), het recht op 

menselijke integriteit (art. 3 Handvest), het verbod van folteringen en van onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen (art. 4 Handvest) of het recht op gelijke behandeling 

(art. 21 Handvest).21 

Sinds 1983 is in de Nederlandse Grondwet (Gw) verankerd dat de overheid maatregelen treft ter 

bevordering van de volksgezondheid (art. 22 lid 1 Gw). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 

hieronder wordt verstaan zowel beleid ten aanzien van de ‘particuliere gezondheidszorg’ als beleid 

ten aanzien van de ‘volksgezondheid’.22 Onder bevordering van de volksgezondheid wordt zowel 

verstaan het beschermen van de gezondheid tegen dreigende gevaren als het treffen van 

voorzieningen ter verhoging van het niveau van de volksgezondheid, waaronder bijvoorbeeld beleid 

                                                           
14 Hendriks 2009, p. 53.  
15 Zie bijv. EHRM 25 oktober 2007, nr. 15825/06 (Yakonevko/Oekraïne); Hendriks 2009, p. 53-54; Plomp 2011, 
p. 238. 
16 EHRM 7 oktober 2008, nr. 35228/03 (Bogumil/Portugal). 
17 Hendriks 2009, p. 54. 
18 Hendriks 2009, p. 81-82. 
19 De Ruijter 2015, p. 125. 
20 Complicerende factor in dezen is het gebruik van de termen ‘beginsel’ en ‘recht’ in het Handvest en de 
betekenis die hieraan in art. 52 lid 5 Handvest wordt gegeven. Zie hierover verder Groenendijk, in: Sdu 
Commentaar Europees Migratierecht, art. 52 Handvest; De Ruijter 2015, p. 125.  
21 De Ruijter 2015, p. 126-131. 
22 Kamerstukken II 1976-1977, 13 873, nr. 7, p. 23 
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ten aanzien van de verzekering tegen ziektekosten, de prenatale zorg, de zuigelingenzorg, 

schoolgeneeskundige diensten en het bevorderen van onderzoek op medisch terrein.23 

2.2.2.2 De publieke taken voortvloeiend uit het recht op gezondheidszorg  

Allereerst dient te worden benadrukt dat de bevoegdheden die de Europese Unie (EU) heeft op het 

gebied van gezondheidszorg beperkt zijn. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de 

financiering, organisatie en inrichting van de gezondheidszorg liggen primair bij de lidstaten.24 Het 

beleid van de EU geldt in aanvulling hierop, waarbij de Unie bepaalde wetgevende bevoegdheid 

heeft op gebieden die van invloed zijn op de volksgezondheid of grensoverschrijdende zorg 

betreffen, en aanbevelingen kan doen op gebieden waarvoor zij slechts in beperkte mate bevoegd is. 

Op een aantal terreinen is er gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten tot het treffen van 

specifieke maatregelen, zoals het stellen van hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.25  

Overigens heeft de Raad van de Europese Unie in 2006 wel een aantal gemeenschappelijke waarden 

en beginselen gedefinieerd, die ten grondslag liggen aan de gezondheidsstelsels van Europa.26 Als 

overkoepelende waarden zijn benoemd universaliteit, toegang tot hoogwaardige zorg, 

rechtvaardigheid en solidariteit. Onder universaliteit wordt verstaan dat niemand de toegang tot 

gezondheidszorg wordt ontzegd. Solidariteit houdt nauw verband met de financiële regeling van de 

gezondheidsstelsels en de noodzaak om toegankelijkheid voor eenieder te garanderen. 

Rechtvaardigheid heeft betrekking op gelijke toegang naar gelang van de behoefte, ongeacht 

bevolkingsgroep, geslacht, leeftijd, sociale status of vermogen om te betalen.  

Naast deze overkoepelende waarden is een reeks operationele beginselen over gezondheidsstelsels 

geformuleerd, die in de gehele EU worden gedeeld. Voor dit onderzoek zijn vooral de volgende 

operationele beginselen relevant: 

 kwaliteit: alle gezondheidsstelsels in de EU streven ernaar hoogwaardige zorg te verstrekken; 

 veiligheid: patiënten kunnen van ieder gezondheidsstelsel in de EU verwachten dat het de 

patiënt systematisch veiligheid garandeert, met inbegrip van het toezicht op risicofactoren en 

een passende opleiding voor gezondheidswerkers, en bescherming tegen misleidende reclame 

voor gezondheidsproducten en behandelingen; 

 zorg die gebaseerd is op feiten en ethiek: gezondheidsstelsels dienen op feiten te zijn gebaseerd, 

zowel voor het verstrekken van hoogwaardige behandeling als voor het garanderen van 

duurzaamheid op de lange termijn; 

 betrokkenheid van de patiënt: alle gezondheidsstelsels van de EU streven ernaar de patiënt 

centraal te stellen. 

Uit deze beginselen vloeien vooralsnog in principe geen rechtstreekse aanspraken voor burgers 

voort. 

                                                           
23 Kamerstukken II 1975-1976, 13 873, nr. 3. 
24 Art. 168 lid 1 VWEU. 
25 Zie art. 168 lid 4 jo. art. 2 lid 5, art. 6 onder a en art. 4 lid 2 onder k VWEU. 
26 Conclusies van de Raad betreffende de gemeenschappelijke waarden en beginselen van de 

gezondheidsstelsels van de Europese Unie (PbEU 2006, C-146/1). 
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Ten aanzien van de publieke taken op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland kan het 

volgende worden geconstateerd. Uit de parlementaire geschiedenis en ook uit de jurisprudentie met 

betrekking tot art. 22 lid 1 Gw wordt niet duidelijk welke concrete maatregelen van de overheid 

verlangd kunnen worden. In de literatuur wordt over het algemeen aangenomen dat het, naast de 

verantwoordelijkheid van de overheid om de gezondheid van haar burgers te beschermen en te 

bevorderen (onder meer door preventieve maatregelen), gaat om maatregelen ter bescherming en 

bevordering van de feitelijke toegankelijkheid van de gezondheidszorg (waaronder de 

beschikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen en de geografische bereikbaarheid van de 

gezondheidszorg), de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg en voldoende kwaliteit van 

zorg.27  

2.2.3 Het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrij ondernemerschap 

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid worden in de geneesmiddelenwetgeving 

beperkingen opgelegd aan het maken van reclame voor geneesmiddelen. Dit doel dient te worden 

gezien in het licht van het recht op gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende verplichtingen 

voor de overheid. Daarbij doet zich echter wel de vraag voor hoe deze beperkingen zich verhouden 

tot andere grondrechten, in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid 

van ondernemerschap.  

Art. 10 EVRM en art. 11 Handvest bevatten een vrijwel gelijkluidend recht op vrijheid van 

meningsuiting.28 Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en te uiten, en de vrijheid om 

inlichtingen en denkbeelden te ontvangen. Uit de jurisprudentie van het EHRM volgt dat vrijheid van 

meningsuiting wordt gezien als een van de belangrijkste pijlers van een democratische 

samenleving.29 Dit geldt met name voor de vrijheid van pers.30 De grote waarde van vrijheid van 

meningsuiting voor een vreedzame, goed functionerende democratie en een goed draaiend politiek 

systeem brengt met zich mee dat ruim gebruik van dit recht moeten kunnen worden gemaakt.  

Uit deze jurisprudentie volgt ook dat het begrip meningsuiting breed wordt uitgelegd. Hieronder valt 

iedere opvatting, overtuiging, beoordeling, ieder standpunt, iedere feitelijke uitspraak en ieder 

waardeoordeel, ongeacht de kwaliteit en het onderwerp. Ook mededelingen voor commerciële 

doeleinden vallen hieronder, ongeacht of zij van overwegend informatieve of promotionele aard 

zijn.31  

Het grondrecht van vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, maar kan op grond van art. 10 lid 2 

EVRM worden onderworpen aan bepaalde door doelstellingen van algemeen belang 

gerechtvaardigde beperkingen. Voorwaarde daarbij is dat die beperkingen bij de wet zijn voorzien,  

zijn ingegeven door een of meer legitieme doelstellingen en in een democratische samenleving 

noodzakelijk zijn, dat wil zeggen, gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte 

en met name evenredig aan het nagestreefde legitieme doel. Uit de jurisprudentie van het Europese 

Hof van Justitie volgt dat de beoordelingsmarge waarover de bevoegde autoriteiten beschikken om 

                                                           
27 Plomp 2011, p. 205-206; Leenen, Gevers & Legemaate 2011, p. 43.  
28 Overeenkomstig art. 52 lid 3 Handvest heeft art. 11 Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte als het recht dat 
gewaarborgd is door het EVRM. 
29 EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72 (Handyside/VK). 
30 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74 (Sunday Times/VK). 
31 EHRM 24 februari 1994, nr. 15450/89, punten 36-37 (Casado Coca/Spanje).   
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het juiste evenwicht tussen de vrijheid van meningsuiting en de hiervoor genoemde doelen te 

bepalen, varieert al naar gelang het doel op grond waarvan de beperking van dit recht 

gerechtvaardigd is en afhankelijk van de activiteiten waar het om gaat. Indien de uitoefening van de 

vrijheid van meningsuiting geen bijdrage levert aan een debat van algemeen belang en bovendien 

sprake is van een context waarin de lidstaten een zekere beoordelingsmarge hebben, wordt slechts 

marginaal getoetst of de inmenging redelijk en evenredig is. Dat is het geval bij het commercieel 

gebruik van de vrijheid van meningsuiting, met name op een zo ingewikkeld en fluctuerend terrein 

als dat van de reclame.32  

De bescherming van de gezondheid is in beginsel een legitiem doel voor de beperking van de vrije 

meningsuiting.33 Dit is in 2016 nogmaals bevestigd door het Europese Hof van Justitie in een zaak 

over het verbieden van aanprijzende uitingen en andere kenmerken op de buitenverpakking van 

tabaksproducten. Het Hof acht de inperking van de vrijheid van meningsuiting niet in strijd met het 

evenredigheidsbeginsel, mede gelet op de door de EU erkende doelstelling van algemeen belang, de 

bescherming van de gezondheid. Daarbij wordt benadrukt dat art. 35 Handvest en (onder meer) art. 

9 en 168 lid 1 VWEU vereisen dat een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid 

wordt verzekerd. Het Hof onderkent dat de beoordelingsmarge waarover de wetgever beschikt bij 

het vaststellen van evenwicht tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie 

versus het recht op bescherming van de menselijke gezondheid kan variëren naar gelang van de aard 

van de betreffende activiteiten,34 en oordeelt in casu dat de vrijheid van fabrikanten om vanuit een 

commercieel belang informatie te verspreiden niet opweegt tegen het belang van de bescherming 

van de menselijke gezondheid. 

Ook ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen is het Europese Hof van Justitie tot een dergelijke 

afweging gekomen. De beoordelingsmarge die de autoriteiten hebben om het juiste evenwicht te 

vinden tussen de vrijheid van meningsuiting en de legitieme doelstellingen die in een democratische 

samenleving vanuit dwingende maatschappelijke normen noodzakelijk zijn, varieert al naargelang het 

doel op grond waarvan de beperking van dit recht gerechtvaardigd is en afhankelijk van de 

activiteiten waar het om gaat. ‘Als de uitoefening van de vrijheid geen bijdrage levert voor een debat 

van algemeen belang en er bovendien sprake is van een context waarin de lidstaten een zekere 

beoordelingsmarge hebben, wordt slechts getoetst of de inmenging redelijk en evenredig is. Dat is 

het geval bij het commercieel gebruik van de vrijheid van meningsuiting, met name op een zo 

ingewikkeld en fluctuerend terrein als dat van de reclame’, aldus het Hof in het Damgaard-arrest,35 

met verwijzing naar de hiervoor aangehaalde Karner-uitspraak.  

De vrijheid van meningsuiting is in de Grondwet vastgelegd in art. 7: niemand heeft voorafgaand 

verlof nodig om gedachten of gevoelens te openbaren behoudens ieders verantwoordelijkheid 

volgens de wet. In lid 4 van dit artikel is bepaald dat dit grondrecht niet geldt voor handelsreclame. 

De Hoge Raad heeft het maken van reclame met verwijzing naar art. 10 EVRM onder de bescherming 

van de vrijheid van meningsuiting gebracht,36 en heeft tevens – in een latere uitspraak – geoordeeld 

                                                           
32 HvJ EG 25 maart 2004, C-71/02, ECLI:EU:C:2004:181, punten 50-51 (Karner).  
33 HvJ EG 10 december 2002, C-491/01, ECLI:EU:C:2002:741, punt 150 (British American Tobacco). 
34 HvJ EU 4 mei 2016, C-547/14, ECLI:EU:C:2016:325, punten 146-162 (Philip Morris Brands e.a.).  
35 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222, punt 27 (Damgaard). 
36 HR 13 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5539 (Beelen/Van der Linde). 
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dat het commerciële belang van een adverteerder, hoezeer dit ook mede onder de bescherming van 

art. 10 EVRM valt, niet opweegt tegen in dit geval het recht op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.37 

Samengevat kan op grond van het voorgaande worden geconcludeerd dat het recht op vrije 

meningsuiting mede betrekking heeft op commerciële mededelingen zoals reclame-uitingen. Gelet 

op het feit dat commerciële uitingen in de regel geen bijdrage leveren aan debatten over 

onderwerpen van algemeen belang, is de bescherming van de vrijheid van meningsuiting minder 

sterk en hebben overheden in beginsel meer ruimte voor het opleggen van beperkingen. Deze 

beperkingen zullen echter evenredig dienen te zijn en gerechtvaardigd moeten zijn vanuit een 

dwingende maatschappelijke behoefte en een legitieme doelstelling. Deze afweging dient van geval 

tot geval te worden gemaakt. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat de 

bescherming van de volksgezondheid een gerechtvaardigde doelstelling is en dat beperkingen ten 

aanzien van het maken van reclame voor producten die risico’s voor de gezondheid kunnen hebben, 

is toegestaan indien en voor zover de beperking proportioneel is. 

Nog een kort woord over het in art. 16 Handvest vastgelegde recht op vrijheid van 

ondernemerschap. Deze vrijheid wordt ook wel beschouwd als een bijzondere vorm van het in art. 

15 Handvest vastgelegde recht op vrijheid van beroep.38 Uit vaste rechtspraak van het Europese Hof 

van Justitie volgt dat aan het recht op vrije uitoefening van een beroepsactiviteit geen absolute 

gelding wordt toegekend. Het recht moet in relatie tot zijn maatschappelijke functie worden 

beschouwd en kan aan beperkingen worden onderworpen, voor zover deze beperkingen werkelijk 

beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die de EU nastreeft en niet onevenredig 

zijn.39  

2.2.4 De specifieke doelstellingen van de reclamewetgeving in relatie tot de 
beroepsuitoefening door artsen  

Uit de considerans van Richtlijn 2001/83 volgt dat de wetgever het hoofddoel van de wetgeving – de 

bescherming van de volksgezondheid – mede beoogt te realiseren door het stellen van voorwaarden 

aan reclame voor geneesmiddelen die gericht is op degenen die bevoegd zijn om geneesmiddelen 

voor te schrijven en ter hand te stellen. Deze reclame dient aan strenge voorschriften te voldoen. 

Bovendien moeten voorschrijvers van geneesmiddelen hun taken volkomen objectief kunnen 

verrichten zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen.40 In 

deze paragraaf wordt verkend hoe deze specifieke doelstellingen zich verhouden tot de voorwaarden 

die in het kader van het Nederlandse gezondheidsrecht aan de beroepsuitoefening door artsen 

worden gesteld.  

De uitgangspunten die een arts bij zijn beroepsuitoefening in acht moet nemen, zijn in juridische zin 

verankerd in een aantal wetten, gericht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hieronder valt de 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), op grond waarvan een arts zijn 

                                                           
37 HR 2 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2364. 
38 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222, punt 83 (Damgaard). 
39 Zie ook HvJ EG 15 juli 2004, gevoegde zaken C-37/02 en C-38/02, punt 80 (Di Lenardo Adriano en  
Dilexport/Ministero del Commercio con l'Estero). 
40 Considerans Richtlijn 2001/83, punten 47 en 50. 
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beroep zodanig dient uit te oefenen dat dit leidt tot verantwoorde zorg.41 Algemene uitgangspunten 

zijn ook verankerd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), waarin is bepaald dat 

een zorgaanbieder, zoals een arts, ‘goede zorg’ moet aanbieden. Hieronder wordt verstaan zorg van 

goede kwaliteit en van goed niveau: 

 die in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is 

afgestemd op de reële behoefte van de cliënt, 

 waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende 

verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, en  

 waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens 

met respect wordt behandeld.42 

De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteert een vergelijkbare 

terminologie.43 Een arts is gehouden om bij zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed hulpverlener 

in acht [te] nemen’ en daarbij te handelen ‘in overeenstemming met de op hem rustende 

verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard’.44 

Als goed hulpverlener is de arts onder meer gehouden de in de WGBO verankerde rechten van de 

patiënt op respectievelijk informatie en toestemming na te leven.45 

De begrippen ‘goed hulpverlener’ en ‘goede zorg’ zijn algemene normen. Voor de invulling van deze 

algemene normen wordt in zowel de WKKGZ als de WGBO verwezen naar de ‘professionele 

standaard’. Hieronder worden verstaan de richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel 

organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een 

specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt 

goede zorg te verlenen.46 Een richtlijn is een set van aanbevelingen, adviezen en 

handelingsinstructies ter ondersteuning van evidencebased besluitvorming. Het is een weergave van 

de inzichten van de medische wetenschap en de ervaring die de betrokken beroepsgroep met 

medische handelingen heeft opgedaan. Richtlijnen dragen bij aan de structurering van het 

besluitvormingsproces van een arts en helpen hem om zorgvuldig te handelen.  

Het wettelijk kader laat dus veel ruimte voor de verantwoordelijkheid van de medische 

beroepsgroep zelf. De basis van het geheel van waarden voor een gewetensvol professioneel 

handelen ligt vast in de artseneed, die door eenieder die de opleiding tot arts afrondt moet worden 

afgelegd en waarin onder meer nadrukkelijk is vastgelegd dat de arts het belang van de patiënt 

vooropstelt. De morele waarden van de artseneed zijn nader uitgewerkt in professionele normen 

voor het handelen van de arts. Daarbij kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen 

professionele normen die het medisch-inhoudelijk handelen van artsen betreffen, professionele 

normen die betrekking hebben op de wijze waarop artsen zich in het algemeen horen te gedragen 

                                                           
41 Art. 40 Wet BIG. 
42 Art. 2 lid 2 WKKGZ. 
43 De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(BW). 
44 Art. 7:453 BW. 
45 Art. 7:448 BW en art. 7:450 BW. 
46 Art. 1 WKKGZ. 
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richting patiënten, collega’s en maatschappelijke kwesties, en normen betreffende meer bijzondere 

ethische vraagstukken.47 

De artsen hebben de uitgangspunten en normen voor de wijze van bejegening van patiënten, 

collega’s, maatschappelijke kwesties en ethische vraagstukken uitgewerkt in vormen van 

zelfregulering, onder meer in de Gedragsregels voor artsen, een uitgave van de KNMG. Zo is in deze 

gedragsregels bijvoorbeeld opgenomen dat de arts een open en integere relatie met het 

bedrijfsleven onderhoudt en belangenverstrengeling die de patiënt kan schaden, voorkomt.  

Binnen het kader van de medische professionaliteit wordt aan artsen medisch-professionele 

autonomie toegekend. Dit betekent dat artsen – gegeven de wettelijke kaders en de professionele 

standaard – de vrijheid van oordeelsvorming hebben om, zonder inmenging van derden, in de 

individuele arts-patiëntrelatie te komen tot diagnosestelling en advisering over behandeling en/of 

het verrichten van interventies en het geven van raad.48 De medisch-professionele autonomie brengt 

mee dat deze oordeelsvorming vrij is van invloeden van ‘staat, kerk, markt, werkgevers, financiële 

opdrachtgevers of bijvoorbeeld financiële prikkels voor eigen gewin of dat van aandeelhouders’.49 

Het uitgangspunt is dat burgers ervan moeten kunnen uitgaan dat hun gezondheidsbelang 

doorslaggevend zal zijn. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de arts hun individuele 

gezondheidsbelang vooropstelt en de beste kwaliteit van zorg zal leveren. 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de specifieke doelstellingen die vanuit 

het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid aan reclame gericht op degenen die 

geneesmiddelen voorschrijven worden gesteld, naadloos aansluiten bij de uitgangspunten die in het 

kader van het Nederlandse gezondheidsrecht gelden voor de beroepsuitoefening door artsen. Binnen 

de wettelijke kaders wordt groot belang gehecht aan de medische professionaliteit, hetgeen onder 

meer met zich meebrengt dat artsen handelen overeenkomstig hun professionele standaard. 

Daarbinnen hebben zij medisch-professionele autonomie, hetgeen erop neerkomt dat zij het belang 

van de patiënt voorop dienen te stellen en dat hun oordeelsvorming over de diagnose en 

behandeling van de patiënt (onder meer) vrij moet zijn van financiële prikkels voor eigen gewin en 

dat van aandeelhouders.  

2.2.5 Het recht van de patiënt op informatie  

Zoals in paragraaf 2.2.2.1 reeds is vastgesteld, vloeien uit het EVRM een aantal materiële 

patiëntenrechten voort. Het EHRM erkent het recht op persoonlijke autonomie, onder meer tot 

uitdrukking komend in het recht op informatie en het recht op toestemming.50  

Het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) omvat tevens de vrijheid inlichtingen te 

ontvangen of te verstrekken. Het gaat echter niet zover dat uit art. 10 een algemene informatieplicht 

kan worden afgeleid.51 Het EHRM leest in een aantal zaken wel een informatieplicht in art. 8 EVRM 

(het recht op privacy). Op lidstaten rust de verplichting te verzekeren dat artsen met patiënten 

bespreken wat de mogelijke gevolgen zijn van een behandeling en wel op zodanig wijze dat bij 

                                                           
47 Nederlandse artseneed 2010, p. 21. 
48 KNMG Manifest Medische professionaliteit 2007, p. 10. Dit manifest is onderdeel van de professionele 
standaard van de arts en is deels overgenomen in het KNMG Kwaliteitskader medische zorg 2012.  
49 KNMG Manifest Medische professionaliteit 2007, p. 10.  
50 EHRM 7 oktober 2008, nr. 35228/03 (Bogumil/Portugal); Hendriks 2009, p. 55-56. 
51 EHRM 29 oktober 1992, nr. 14234/88 en 14235/88 (Open Door en Dublin Well Woman/Ierland). 
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toestemming is voldaan aan het vereiste van informed consent.52 Het gebrekkig informeren kan de 

zelfbeschikking van de patiënt aantasten en schending van art. 8 EVRM opleveren.53  

De rechten van de patiënt liggen op nationaal niveau verankerd in diverse wetten. In de literatuur 

wordt breed onderschreven dat het recht op informatie daarbij een centrale plek inneemt. Niet 

alleen omdat informatie voorwaarde is voor het kunnen uitoefenen van zelfbeschikking, maar ook 

vanwege de sterk symbolische waarde die het recht op informatie voor de patiënt heeft.54 Het 

kennisverschil tussen de arts en de patiënt speelt daarbij een bijzondere rol. Enerzijds draagt het 

overdragen van informatie door de arts aan de patiënt bij aan het verkleinen van het kennisverschil, 

maar anderzijds onderstreept dit ook juist de afhankelijkheid van de patiënt van de arts op dit punt.  

In het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst verplicht art. 7:448 BW de arts een 

patiënt op duidelijke wijze in te lichten over het onderzoek dat of de behandeling die de patiënt 

moet ondergaan. De patiënt moet in redelijkheid worden geïnformeerd over de te verwachten 

risico’s en gevolgen van dat onderzoek of die behandeling. Uit art. 7:448 lid 3 BW volgt dat de patiënt 

ook geïnformeerd moet worden over andere methoden van onderzoek of behandeling die in 

aanmerking komen.  

Naast deze traditionele invulling van het recht van de patiënt op informatie heeft ook het recht op 

keuze-informatie de afgelopen periode aan belang gewonnen.55 Het verschil tussen het recht op 

informatie en het recht op keuze-informatie is gelegen in het feit dat het recht op informatie 

betrekking heeft op de behandeling van en zorg voor de patiënt binnen een bestaande 

behandelrelatie en het recht op keuze-informatie ziet op de versterking van de positie van de patiënt 

voorafgaand aan de behandelrelatie.56  

De introductie van gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat 

zorgaanbieders transparant moeten zijn over de aard en kwaliteit van hun dienstverlening, teneinde 

patiënten in staat te stellen een goede keuze te maken. In dit licht is in art. 38 lid 4 Wet 

marktordening gezondheidszorg (WMG) bepaald dat zorgaanbieders informatie openbaar moeten 

maken over in elk geval de kwaliteit en tarieven van de door hen te leveren zorg, zodat patiënten 

zorgaanbieders kunnen vergelijken en op basis hiervan een keuze voor een arts kunnen maken.  

In de WKKGZ is het recht op keuze-informatie vastgelegd in art. 10. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat 

een zorgaanbieder de cliёnt, teneinde hem in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken 

tussen verschillende zorgaanbieders, op diens verzoek informatie verstrekt over de tarieven en de 

kwaliteit van de door hem aangeboden zorg, en over de ervaringen van cliënten met die zorg. Art. 10 

lid 2 voegt hieraan toe dat de zorgaanbieder de cliënt voorts informeert over het al dan niet bestaan 

van een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van die zorg en over wachttijden. Beide 

bepalingen hebben betrekking op algemene informatie.57 Hoever deze informatieplicht reikt, volgt 

                                                           
52 EHRM 5 oktober 2006, nr. 75725/01 (Trocellier/Frankrijk). 
53 EHRM 12 juli 2007, nr. 20877/04 (Testa/Kroatië). 
54 Leenen, Gevers & Legemaate 2011, p. 189-190. 
55 Legemaate, TvGR 2011, p. 478-486. 
56 Hendriks, TvGR 2010, p. 609. Hendriks citeert Kamerstukken II 2009-10, 32 402, nr. 3, p. 11, waarin wordt 
gesproken van ‘zorgrelatie’.  
57 Legemaate, TvGR 2016, p. 60. 



45 
 

niet uit de tekst van de wet. Doorwrochte betogen zijn niet nodig, een verwijzing naar een website of 

een richtlijn kan voldoende zijn.58 

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de arts in het kader van de behandelrelatie 

met de patiënt informatie moet verstrekken over zijn keuze al dan niet geneesmiddelen voor te 

schrijven en daarbij tevens dient te wijzen op andere behandelmethoden. Dit impliceert dat een arts 

ook aan een patiënt zal moeten kunnen uitleggen waarom zijn keuze op het ene geneesmiddel is 

gevallen en niet op het andere. De patiënt is voor deze informatie in overwegende mate afhankelijk 

van zijn behandelaar of van de apotheker. In elk geval is de weg voor de patiënt om informatie over 

receptplichtige geneesmiddelen te ontlenen aan uitingen die kunnen worden aangemerkt als 

reclame, afgesneden door het verbod op dergelijke reclame richting anderen dan 

beroepsbeoefenaren. In dat opzicht is sprake van een wezenlijk verschil met andere vormen van 

zorg; er bestaat geen verbod voor artsen, ziekenhuizen en andere aanbieders van zorg om reclame te 

maken voor hun diensten. 

Tevens kan worden vastgesteld dat het recht van de patiënt op keuze-informatie met de 

inwerkingtreding van de WKKGZ nog nadrukkelijker is onderkend. Over de mate van transparantie 

die zorgaanbieders daarbij moeten bieden, is de wetgeving weinig concreet.  

2.3 Het geneesmiddel 
Voor weinig producten bestaat wetgeving die zo streng is als voor geneesmiddelen. Om de positie 

van het geneesmiddel en de daaraan verbonden wettelijke consequenties goed te overzien, is een 

aantal aspecten van belang. Een van deze aspecten betreft de vraag wanneer een product als een 

geneesmiddel wordt beschouwd. Deze vraag wordt beantwoord in paragraaf 2.3.1. 

De consequentie van het feit dat een product als geneesmiddel wordt aangemerkt, is dat het 

uitsluitend in de handel mag worden gebracht als er een handelsvergunning is afgegeven door de 

bevoegde autoriteiten. Het toetsingskader voor het verlenen van een handelsvergunning wordt op 

hoofdlijnen beschreven in paragraaf 2.3.2. 

In paragraaf 2.3.3 wordt ingegaan op de verschillende soorten geneesmiddelen die in de 

geneesmiddelenwetgeving worden onderscheiden. In de eerste plaats betreft dit het onderscheid 

naar de afleverstatus van een geneesmiddel. In de tweede plaats wordt ingegaan op het verschil 

tussen geneesmiddelen aan de hand van het soort handelsvergunning dat is verleend. Tot slot wordt 

ingegaan op specifieke groepen geneesmiddelen, die van de wettelijk verplichte handelsvergunning 

zijn uitgezonderd.  

Paragraaf 2.3.4 geeft een omschrijving van het proces van het ontwikkelen van geneesmiddelen en 

van de verschillende onderzoeksstadia die een vergunninghouder moet doorlopen bij het verkrijgen 

van een handelsvergunning.  

 

 

 

                                                           
58 Kamerstukken I 2013-2014, 32 402, F, p. 37-38. 



46 
 

2.3.1 De definitie van ‘geneesmiddel’  

Bepalend voor de vraag of sprake is van een geneesmiddel zijn het zogenoemde toedieningscriterium 

en het zogenoemde aandieningscriterium.59  

Op grond van het toedieningscriterium worden blijkens de Geneesmiddelenwet als geneesmiddel 

beschouwd producten die zijn bestemd voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, 

wond of pijn bij de mens, voor het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of voor het 

herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een 

farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen.  

Echter, ook als een middel wordt gepresenteerd als zijnde bestemd voor deze doeleinden (het 

aandieningscriterium), is sprake van een geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwet. De 

Geneesmiddelenwet is streng, en de wetgever heeft beoogd om niet alleen producten die 

daadwerkelijk therapeutische of profylactische eigenschappen hebben onder de reikwijdte van de 

wetgeving te brengen, maar ook de producten waarvoor dergelijke eigenschappen – onterecht – 

worden geclaimd. Aldus is de reikwijdte van de Geneesmiddelenwet zeer breed.  

2.3.2 De handelsvergunning  

De consequenties van het feit dat een product als geneesmiddel wordt aangemerkt, zijn groot. Zo 

mag een geneesmiddel uitsluitend in de handel worden gebracht als er een handelsvergunning is 

afgegeven door de bevoegde autoriteiten.60 De bevoegde autoriteit is op nationaal niveau het 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en op Europees niveau de Europese Commissie, 

geadviseerd door het European Medicines Agency (EMA), het Europees Geneesmiddelenbureau. 

De beoordeling van de aanvraag voor een handelsvergunning vindt plaats op basis van de criteria 

met betrekking tot de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van het geneesmiddel. Daartoe dient 

een registratiedossier te worden overgelegd met onder meer de resultaten van preklinische en 

klinische studies. De handelsvergunning wordt verleend, indien – kort samengevat – blijkt dat de 

balans tussen de werking en de bijwerkingen/risico’s van het geneesmiddel gunstig uitvalt, de 

houdbaarheid en constantheid van de gebruikte grondstoffen en het eindproduct voldoende 

gewaarborgd zijn en het geneesmiddel de gestelde therapeutische werking bezit. 

Een essentieel onderdeel van de handelsvergunning is de Samenvatting van de productkenmerken 

(SmPC).61 De SmPC is een door de registratieautoriteiten goedgekeurde samenvatting van de 

belangrijkste informatie die in het kader van het verlenen van de handelsvergunning is vastgesteld. 

De SmPC bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: de indicatiegebieden waarbij het 

geneesmiddel kan worden toegepast, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen bij het 

gebruik, interacties met andere geneesmiddelen, bijwerkingen, informatie over de behandeling bij 

overdosering, enz.62 Ook de patiëntenbijsluiter, verpakking en etikettering van het geneesmiddel 

                                                           
59 Het toedienings- en het aandieningscriterium zijn vastgelegd in de definitie van ‘geneesmiddel’ in art. 1 
onder b Gnw.  
60 Het verbod op het in de handel brengen van een geneesmiddel zonder handelsvergunning is opgenomen in 
art. 40 lid 1 Gnw. 
61 SmPC is de afkorting van de Engelse aanduiding Summary of Product Characteristics, ook wel afgekort als 
SPC. De verouderde synoniemen zijn IB1-tekst of IB-tekst. 
62 Zie art. 46 lid 2 Gnw. 
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dienen bij het verlenen van de handelsvergunning door de registratieautoriteiten te worden 

goedgekeurd. Bij het verlenen van de handelsvergunning bepalen de registratieautoriteiten tevens 

de afleverstatus van het geneesmiddel (zie volgende paragraaf). 

2.3.3 De indeling van geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet  

Op grond van de Geneesmiddelenwet kunnen geneesmiddelen op verschillende wijzen in 

categorieën worden ingedeeld. 

In de eerste plaats bestaat er een indeling naar afleverstatus van een geneesmiddel. Deze 

afleverstatus is bepalend voor de vraag door wie een geneesmiddel onder welke voorwaarden aan 

een eindgebruiker mag worden ter hand gesteld. De Geneesmiddelenwet maakt onderscheid tussen 

de volgende vier categorieën geneesmiddelen:63 

1. UR-geneesmiddelen: geneesmiddelen die uitsluitend op recept aan de eindgebruiker ter hand 

gesteld mogen worden; 

2. UA-geneesmiddelen: geneesmiddelen die zonder recept, maar uitsluitend in een apotheek aan 

de eindgebruiker ter hand gesteld mogen worden; 

3. UAD-geneesmiddelen: geneesmiddelen die zonder recept, maar uitsluitend in een apotheek of 

een verkoper onder toezicht van een drogist ter hand gesteld mogen worden (niet zijnde UA-

geneesmiddelen); 

4. AV-geneesmiddelen: geneesmiddelen die zonder recept ook buiten een apotheek of een 

verkoper onder toezicht van een drogist ter hand gesteld mogen worden.64 

Dit onderzoek heeft vrijwel uitsluitend betrekking op receptplichtige (UR-)geneesmiddelen.  

Uit de Geneesmiddelenwet vloeit voort dat ook een onderscheid te maken valt ten aanzien van de 

verschillende soorten handelsvergunningen voor geneesmiddelen, dan wel de wijze waarop deze 

kunnen worden verkregen.  

Naast de gewone handelsvergunning bestaat er ook een parallelhandelsvergunning, die bij het CBG 

kan worden aangevraagd indien een geneesmiddel wordt betrokken uit een andere lidstaat en gelijk 

of nagenoeg gelijk is aan een geneesmiddel waarvoor in Nederland reeds een handelsvergunning is 

verleend.65 Of voor een geneesmiddel een ‘gewone’ handelsvergunning of een 

parallelhandelsvergunning is afgegeven, is voor dit onderzoek van zeer geringe relevantie. Het 

betreft identieke geneesmiddelen.  

Wel relevant is het begrip generiek geneesmiddel. Voor de verkrijging van een handelsvergunning 

voor een generiek geneesmiddel geldt een enigszins afwijkende, lichtere procedure. Zolang een 

geneesmiddel nog onder een octrooi is, mogen de onderzoeksgegevens die in het kader van de 

aanvraag voor de handelsvergunning bij de registratieautoriteiten zijn aangeleverd niet door derden 

worden gebruikt zonder de toestemming van de houder van het octrooi. Dit verandert na het 

verstrijken van de octrooibescherming. Derden kunnen dan een generieke handelsvergunning 

aanvragen voor een geneesmiddel dat zowel kwalitatief als kwantitatief hetzelfde is als het 

                                                           
63 Art. 56 Gnw jo. hfdst. 4 Regeling Gnw. 
64 Zie voor de wettelijke definities van UR-, UA-, UAD- en AV-geneesmiddelen art. 1 onder resp. s, s1, t en u 
Gnw. 
65 Art. 40 lid 3 onder e jo. art. 48 Gnw. 
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oorspronkelijke, geoctrooieerde geneesmiddel (het referentiegeneesmiddel).66 Als de biologische 

equivalentie met het referentiegeneesmiddel in wetenschappelijke studies kan worden aangetoond, 

mag voor het overige worden volstaan met verwijzing naar de onderzoeksresultaten voor het 

referentiegeneesmiddel. Een generiek geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof als het 

referentiegeneesmiddel, maar kan op andere onderdelen verschillen. 

De Geneesmiddelenwet kent een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichte 

handelsvergunning voor bepaalde categorieën geneesmiddelen. Voor dit onderzoek zijn de volgende 

categorieën relevant: 

 magistraal en officiaal bereide geneesmiddelen: deze uitzondering is bedoeld voor 

geneesmiddelen die op recept van een arts door een apotheker op kleine schaal worden bereid, 

soms op voorraad;67 

 ‘named patient’-geneesmiddelen: geneesmiddelen waarvoor geen vergunning voor het in de 

handel brengen in Nederland is verleend en die op verzoek van een arts met toestemming van 

IGZ vanuit het buitenland worden afgeleverd voor een specifieke patiënt;68 

 geneesmiddelen die vallen onder de ‘compassionate use’-regeling; deze uitzondering betreft 

geneesmiddelen die zich nog in de klinische onderzoeksfase bevinden of waarvoor de aanvraag 

voor de handelsvergunning nog niet door de registratieautoriteiten is afgerond, maar die met 

toestemming van het CBG in schrijnende gevallen onder voorwaarden toch mogen worden 

toegediend.69 

Uit de definities in de Geneesmiddelenwet volgt dat verder nog een aantal categorieën bijzondere 

geneesmiddelen wordt onderkend. Voorbeelden hiervan zijn onder meer immunologische 

geneesmiddelen, bloedproducten, biologische geneesmiddelen, radiofarmaceutica, homeopathische 

geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen. De bijzondere status die aan deze geneesmiddelen ten 

aanzien van bepaalde onderdelen van de Geneesmiddelenwet is toegekend, is voor dit onderzoek 

niet relevant en zal dus ook verder niet meer aan de orde komen. 

2.3.4 Het ontwikkelen van geneesmiddelen  

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de registratieautoriteiten een geneesmiddel bij de aanvraag 

voor een handelsvergunning beoordelen op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Het bewijs dat 

aan deze criteria wordt voldaan, moet worden aangeleverd door de aanvrager van de 

handelsvergunning en de geneesmiddelenwetgeving stelt strenge voorwaarden aan de wijze waarop 

dit bewijs tot stand komt en aan het wetenschappelijke karakter daarvan. In de ontwikkelingsfase 

van een geneesmiddel dienen de volgende onderzoeksfases te worden doorlopen:70 

1. Preklinisch onderzoek. Dit betreft het eerste deel van de ontwikkelingsfase van een nieuwe 

chemische stof of een nieuw molecuul. Het nieuwe middel wordt in deze fase onderzocht bij 

(gezonde) proefdieren (weefsel, cellen). Naast farmacodynamisch onderzoek (effecten op 

fysiologische systemen als ademhaling, bloedsomloop, enz.) wordt er ook farmacokinetisch 

                                                           
66 Art. 42 lid 5 Gnw. 
67 Art. 40 lid 3 onder a Gnw. Deze geneesmiddelen zullen in dit onderzoek worden aangeduid als magistrale 
bereidingen of apotheekbereidingen.  
68 Art. 40 lid 3 onder c Gnw jo. art. 3.17 Regeling Gnw. 
69 Art. 40 lid 3 onder f Gnw jo. art. 3.18 Regeling Gnw. 
70 Bronnen: Buurma e.a. 2009; Out 2016. 
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onderzoek gedaan (opname, biologische beschikbaarheid, afbraak, uitscheiding, verdeling, enz.). 

Een belangrijk aspect is tevens de bepaling van de toxiciteit. In deze preklinische fase wordt ook 

vast gestart met onderzoek naar de farmaceutische vormgeving (combinatie werkzame stof met 

hulpstoffen, vaste vorm of vloeibare vorm, enz.).  

 

2. Fase I-onderzoek. Dit is de eerste fase van het klinisch onderzoek bij gezonde vrijwilligers. Het 

nieuwe geneesmiddel wordt nu getest op aspecten als tolerantie en veiligheid, werkzaamheid, 

werkingsduur, dosis-responsrelatie, bijwerkingen, kinetiek en mogelijke toxiciteit. Tevens betreft 

het vaak een evaluatie van farmacodynamiek en -kinetiek. 

 

3. Fase II-onderzoek. In fase II-onderzoek wordt de werkzaamheid bij (een klein aantal) patiënten 

met de betreffende aandoening onderzocht, en vindt verificatie plaats van het 

werkingsmechanisme en de veiligheid bij kortdurend gebruik. Zo wordt gekeken naar onder meer 

de dosis-responsrelatie, interacties en bijwerkingen. 

  

4. Fase III-onderzoek. In deze fase vindt dubbelblind, gerandomiseerd klinisch onderzoek plaats in 

de medische praktijk om de uiteindelijke dosering op bruikbaarheid en effectiviteit bij grotere 

aantallen patiënten vast te stellen. Daarbij wordt een door het lot samengestelde groep 

patiënten met het nieuwe geneesmiddel behandeld en de andere groep patiënten met een 

placebo of andere gebruikelijke behandeling, waarbij noch de patiënt zelf, noch de deelnemende 

artsen weten in welke groep de patiënt valt.  

In de praktijk lopen deze onderzoeksfases steeds vaker in elkaar over. Hoewel dat met het oog op het 

verkrijgen van de handelsvergunning geen vereiste is, wordt in de klinische onderzoeksfase van een 

geneesmiddel vaak ook al begonnen met farmaco-economisch onderzoek. Op deze wijze worden 

reeds data verkregen die nodig zijn voor de indiening van dossiers in het kader van de vergoeding of 

bekostiging van een geneesmiddel. 

Voor het verrichten van (klinisch) onderzoek zijn farmaceutische bedrijven meestal afhankelijk van de 

medewerking van artsen. Zij behandelen zelf immers geen patiënten.  

Geneesmiddelenonderzoek is een langdurige, risicovolle en kostbare aangelegenheid. Aan het begin 

van het ontwikkeltraject is het immers onduidelijk of de nieuwe stof of het nieuwe molecuul ooit de 

status van ‘geregistreerd geneesmiddel’ (geneesmiddel met een handelsvergunning) zal bereiken.71 

Klinische studies met geneesmiddelen moeten voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard. Deze 

wordt aangeduid als Good Clinical Practice, in Nederland verankerd in de Wet medisch- 

wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Het volgen van de voorschriften met betrekking 

tot Good Clinical Practice is arbeidsintensief en mede daardoor ook kostbaar.  

Nadat een handelsvergunning voor een geneesmiddel is verleend, is de vergunninghouder gehouden 

tot het verrichten van post-marketingonderzoek, ook wel aangeduid als fase IV-onderzoek. De 

verplichtingen in verband met geneesmiddelenbewaking (ook wel aangeduid als farmacovigilantie) 

                                                           
71 Volgens eigen opgave van de farmaceutische industrie duurt het gemiddeld 10 jaar om een nieuw 
geneesmiddel te ontwikkelen. Met preklinisch onderzoek zou gemiddeld 4 jaar gemoeid zijn, met Fase I-, II- en 
III-onderzoek gemiddeld 6 jaar (VIG 2016-2017, p. 32-33). Van de 5000 onderzochte stoffen komen er 
gemiddeld 5 in klinisch onderzoek. Daarvan bereikt er slechts 1 uiteindelijk de patiënt 
(www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/factsheet). 
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zijn in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen. Vergunninghouders zijn onder meer verplicht alle 

bijwerkingen van hun geneesmiddelen systematisch te verzamelen, te rubriceren en te analyseren. 

Ernstige bijwerkingen moeten bij de registratieautoriteiten worden gemeld. Daartoe dienen Periodic 

Safety Update Reports (PSURs) te worden opgesteld en kan aan bedrijven worden gevraagd een 

risicomanagementplan (RMP) op te stellen. Artsen en apothekers vormen een belangrijke bron voor 

het waarnemen en rapporteren van bijwerkingen.  

2.4 Handelingen m.b.t. geneesmiddelen  
In plaats van de partijen te benoemen die een rol spelen bij de geneesmiddelenvoorziening, benoemt 

de Geneesmiddelenwet de handelingen met geneesmiddelen. Die handelingen worden nader 

toegelicht in paragraaf 2.4.1. Het betreft het bereiden, invoeren, uitvoeren en afleveren van 

geneesmiddelen, het drijven van een groothandel in geneesmiddelen, het voorschrijven van 

geneesmiddelen en het ter hand stellen van geneesmiddelen.  

 

In paragraaf 2.4.2 wordt nader ingegaan op het vergoeden en bekostigen van geneesmiddelen. Deze 

begrippen zijn niet omschreven in de Geneesmiddelenwet, maar hangen samen met het wettelijk 

stelsel van ziektekostenverzekeringen in Nederland en de bekostiging daarvan. De impact van dit 

stelsel op de geneesmiddelenvoorziening is aanzienlijk. 

2.4.1 Handelingen m.b.t. geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet  

2.4.1.1 Het bereiden, invoeren, uitvoeren en afleveren van geneesmiddelen 

De Geneesmiddelenwet schrijft voor dat iedereen die geneesmiddelen bereidt, invoert, uitvoert of 

aflevert over een fabrikantenvergunning moet beschikken.72 Onder bereiden wordt verstaan het 

geheel of gedeeltelijk vervaardigen, verpakken of etiketteren van geneesmiddelen.73 Onder in- en 

uitvoeren wordt verstaan het binnen respectievelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen 

van geneesmiddelen vanuit respectievelijk naar een derde land.74 Onder afleveren wordt verstaan 

het anders dan door terhandstelling of uitvoeren leveren van een geneesmiddel.75  

Voor alle hiervoor genoemde activiteiten (vervaardigen, verpakken of etiketteren van 

geneesmiddelen) is een fabrikantenvergunning vereist. Een fabrikantenvergunning wordt in naam 

van de Minister van VWS verleend door Farmatec. Aan het verlenen van deze vergunning worden 

strenge eisen gesteld; de regels voor Good Manufacturing Practices zijn daarbij zeer belangrijk en 

hebben onder meer betrekking op de productiefaciliteiten, het productieproces, het personeel, de 

procedures en documentatie.76  

Uit de Geneesmiddelenwet vloeit voort dat de houder van de fabrikantenvergunning alleen 

geneesmiddelen in de handel mag brengen waarvoor een handelsvergunning is verleend. Dit wil 

echter niet zeggen dat de houder van de fabrikantenvergunning in alle gevallen ook de houder van 

de handelsvergunning voor een geneesmiddel is, integendeel. De handelsvergunning is gekoppeld 

aan het geneesmiddel en in beginsel is één (rechts)persoon de houder van de handelsvergunning 

                                                           
72 Art. 18 Gnw. 
73 Art. 1 onder ee Gnw. 
74 Art. 1 onder hh en jj Gnw. 
75 Art. 1 onder ii Gnw. 
76 Art. 18 jo. art. 26 Gnw. 
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voor dat geneesmiddel. Dit betekent dat een Nederlandse dochteronderneming van een 

internationaal opererend farmaceutisch moederbedrijf niet per definitie de houder van de 

handelsvergunning zal zijn; de handelsvergunning zal meestal op naam van het moederbedrijf staan. 

Wel zal de Nederlandse dochter over een fabrikantenvergunning moeten beschikken.  

De Geneesmiddelenwet stelt beperkingen aan de partijen aan wie de houder van een 

fabrikantenvergunning geneesmiddelen mag afleveren. Dit mag uitsluitend aan andere fabrikanten, 

aan groothandelaren en aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen ter hand te stellen, dus 

nooit aan andere partijen, zoals artsen of patiënten.77  

2.4.1.2 Het drijven van een groothandel in geneesmiddelen  

Onder het drijven van een groothandel wordt verstaan het geheel van activiteiten bestaande uit het 

inkopen, in voorraad hebben en afleveren of uitvoeren van door derden bereide of ingevoerde 

geneesmiddelen.78 Uit deze definitie vloeit voort dat een groothandel in geneesmiddelen 

hoofdzakelijk een logistieke functie vervult.  

Het drijven van een groothandel is uitsluitend toegestaan met een groothandelsvergunning. Ook hier 

verleent Farmatec namens de minister de vergunning. Er worden onder meer eisen gesteld aan de 

naleving van de regels voor Good Distribution Practice. Deze regels hebben onder andere betrekking 

op opslag- en transportcondities, het voorkomen van contaminatie, het veilig en beveiligd opslaan 

van geneesmiddelen en het beheren van voorraad en omloopsnelheid.79  

De houder van een groothandelsvergunning mag op grond van de Geneesmiddelenwet alleen 

geneesmiddelen afleveren aan (rechts)personen die bevoegd zijn de betreffende geneesmiddelen 

aan patiënten ter hand te stellen.80  

2.4.1.3 Het voorschrijven van geneesmiddelen  

Het voorschrijven van geneesmiddelen is sinds 2007 een voorbehouden handeling in de zin van art. 

36 Wet BIG. Art. 36 lid 14 en art. 36a Wet BIG bevatten een limitatieve opsomming van de 

beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn tot het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op 

recept verkrijgbaar zijn. De ontstaansgeschiedenis van deze artikelen is complex, evenals de 

voorwaarden die in het kader van de voorschrijfbevoegdheid aan bepaalde van de genoemde 

beroepsgroepen worden gesteld. Dit komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 4.4.3.2.  

Op deze plaats wordt volstaan met een opsomming van de beroepsgroepen die op grond van art. 36 

lid 14 en art. 36a ultimo 2016 bevoegd zijn tot het voorschrijven van receptplichtige geneesmiddelen, 

te weten: 

1. artsen; 

2. tandartsen; 

3. verloskundigen; 

4. verpleegkundig specialisten acute zorg bij somatische aandoeningen; 

5. verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen;  

6. verpleegkundig specialisten preventieve zorg bij somatische aandoeningen;  

                                                           
77 Art. 34 Gnw. 
78 Art. 1 onder kk Gnw. 
79 Art. 18 jo. art. 35 Gnw. 
80 Art. 37 lid 3 Gnw. 
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7. verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

8. verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg; 

9. physician assistants; 

10. diabetesverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

11. longverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register;  

12. oncologieverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register.  

De voorschrijfbevoegdheid van diabetesverpleegkundigen, longverpleegkundigen en 

oncologieverpleegkundigen is beperkt tot een aantal specifieke, door de Minister van VWS 

aangewezen geneesmiddelen en geldt alleen voor verpleegkundigen die aan bepaalde voorwaarden 

voldoen, blijkend uit de daartoe in het BIG-register opgenomen ‘aantekening 

voorschrijfbevoegdheid’.81  

De (beroeps)titels van arts, tandarts, verloskundige en verpleegkundig specialist zijn beschermd in 

het kader van de Wet BIG, evenals de algemene titel verpleegkundige. Deze titels mogen alleen 

worden gevoerd door personen die als zodanig in het BIG-register zijn ingeschreven.82 De titel van 

physician assistant is niet beschermd.  

2.4.1.4 Het ter hand stellen van geneesmiddelen  

Onder het ter hand stellen van geneesmiddelen wordt verstaan het rechtstreeks verstrekken van het 

geneesmiddel aan de patiënt voor wie het bedoeld is.83 De bevoegdheid tot het ter hand stellen van 

UR-geneesmiddelen is voorbehouden aan apothekers en apotheekhoudende huisartsen.84 Ook de 

titel van apotheker is beschermd onder de Wet BIG.  

Binnen de beroepsgroep van apothekers kan onderscheid worden gemaakt tussen openbare 

apothekers en ziekenhuisapothekers. Openbare apothekers zijn verantwoordelijk voor de 

verstrekking van extramurale geneesmiddelen85 en dragen zorg voor de terhandstelling van 

geneesmiddelen die door huisartsen of medisch specialisten worden voorgeschreven en bij de 

openbare apotheker door of namens de patiënt op wiens naam het recept is uitgeschreven worden 

afgehaald, dan wel bij de patiënt aan huis worden bezorgd. 

Ziekenhuisapothekers zijn verantwoordelijk voor de geneesmiddelenvoorziening binnen een 

ziekenhuis. Zij dragen zorg voor de terhandstelling van geneesmiddelen die op voorschrift van 

medisch specialisten aan patiënten in ziekenhuizen worden toegediend, dan wel onder 

verantwoordelijkheid van de medisch specialist als onderdeel van medisch-specialistische zorg in de 

thuissituatie door patiënten worden gebruikt.  

De Geneesmiddelenwet maakt overigens geen onderscheid tussen openbare apotheker en 

ziekenhuisapotheker.  

Met de terhandstelling door de apotheker komt het geneesmiddel dan uiteindelijk bij de partij voor 

wie het bestemd is: de patiënt. Deze heeft zelf dus weinig invloed op de keuze welk UR-

geneesmiddel hij krijgt. Die keuze is voorbehouden aan de voorschrijver en wordt in zekere mate 

                                                           
81 Art. 36 lid 14 onder d Wet BIG jo. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen. 
82 Art. 3 Wet BIG. 
83 Art. 1 onder ll Gnw. 
84 Art. 61 lid 1 Gnw. 
85 Met extramurale geneesmiddelen worden bedoeld de geneesmiddelen die buiten de muren van een 
zorginstelling aan patiënten ter hand worden gesteld. 
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mede bepaald door een apotheker, zo volgt uit het voorgaande. Dit neemt niet weg dat in de context 

van de behandelrelatie tussen de arts/apotheker en de patiënt overleg zal plaatsvinden over de 

keuzes die ten aanzien van medicatie worden gemaakt. 

Bij het uiteindelijke gebruik van het geneesmiddel speelt de patiënt zelf wel een belangrijke rol. 

Vooral in de extramurale setting is het de patiënt die bepaalt of het geneesmiddel ook daadwerkelijk 

wordt ingenomen op de wijze zoals voorgeschreven. Betrouwbare en begrijpelijke informatie over 

goed geneesmiddelengebruik is daarbij van belang.  

2.4.2  Overige handelingen m.b.t. geneesmiddelen  

De in paragraaf 2.4.1 genoemde handelingen zijn ‘fysieke’ handelingen die met geneesmiddelen 

worden verricht. Daarnaast zijn er handelingen die niet letterlijk ‘met’ het geneesmiddel worden 

verricht, maar invloed hebben op het besluit al dan niet een bepaald geneesmiddel voor te schrijven, 

ter hand te stellen of te gebruiken. Het gaat om de vergoeding en bekostiging van geneesmiddelen. 

Deze handelingen worden hieronder nader besproken.  

2.4.2.1 Het vergoeden van geneesmiddelen  

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt omschreven op welke vormen van zorg (‘prestaties’) 

verzekerden aanspraak hebben. Deze prestaties zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de 

Zorgverzekeringswet zelf en nader uitgewerkt in het Besluit zorgverzekering en de Regeling 

zorgverzekering. Voor de vergoeding van geneesmiddelen zijn twee prestaties relevant: de aanspraak 

van verzekerden op de prestatie ‘farmaceutische zorg’ en de aanspraak op de prestatie 

‘geneeskundige zorg’.86  

Farmaceutische zorg  

De aanspraak op farmaceutische zorg heeft betrekking op geneesmiddelen die (in vrijwel alle 

gevallen op recept) door openbare apothekers extramuraal aan verzekerden ter hand worden 

gesteld. Welke geneesmiddelen tot de aanspraak op farmaceutische zorg behoren, is precies 

omschreven. Anders dan andere aanspraken onder de Zorgverzekeringswet, is de aanspraak op 

farmaceutische zorg geregeld via een gesloten systeem: het geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS).87 Dat houdt in dat alleen die geneesmiddelen tot de aanspraak behoren waarvan de Minister 

van VWS (soms na uitgebreide toetsing van onder meer de kostenconsequenties) heeft besloten dat 

ze in het GVS worden opgenomen.  

Binnen dit GVS zijn onderling vervangbare geneesmiddelen in groepen geclusterd. De minister stelt 

per cluster een maximumvergoedingslimiet vast. Indien de prijs van een geneesmiddel dat een 

verzekerde voorgeschreven krijgt hoger is dan deze vergoedingslimiet, komt het verschil voor eigen 

rekening. Geneesmiddelen die niet in een cluster kunnen worden ingedeeld, kunnen onder 

omstandigheden worden opgenomen op een aparte bijlage 1B en worden dan volledig vergoed. De 

minister kan voorwaarden verbinden aan vergoeding van een geneesmiddel, bijvoorbeeld met 

betrekking tot een bepaalde indicatie, leeftijd of medische voorgeschiedenis.  

                                                           
86 Art. 10 onder c en art. 10 onder a Zvw. 
87 Art. 2.8 Besluit zorgverzekering jo. art. 2.3 e.v. Regeling zorgverzekering. 
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Als een geneesmiddel eenmaal in het GVS is opgenomen, dient een zorgverzekeraar de kosten van 

het geneesmiddel – rekening houdend met de vergoedingslimieten en eventuele voorwaarden – ook 

te vergoeden. De enige wettelijke mogelijkheid die zorgverzekeraars hebben om de aanspraak van 

verzekerden binnen het GVS te beperken, betreft het zogenoemde preferentiebeleid. Dit komt erop 

neer dat als binnen een cluster meerdere geneesmiddelen met een identieke werkzame stof 

beschikbaar zijn, de zorgverzekeraar het recht heeft om een van deze versies als preferent aan te 

wijzen. In dat geval hebben verzekerden uitsluitend aanspraak op dit preferente geneesmiddel; de 

overige geneesmiddelen met deze identieke werkzame stof komen dan niet voor vergoeding in 

aanmerking, tenzij hiertoe een medische noodzaak is. 

Geneeskundige zorg 

Onder de aanspraak op geneeskundige zorg vallen de geneesmiddelen die in ziekenhuizen aan 

patiënten worden voorgeschreven en daar worden gebruikt of toegediend. Welke geneesmiddelen 

dit precies zijn, is niet – zoals bij het GVS – in een limitatieve lijst opgenomen. De aanspraak op 

geneeskundige zorg is functioneel omschreven en bevat de (geneeskundige) zorg zoals (onder meer) 

medisch specialisten ‘die plegen te bieden’.88 Inherent aan deze functionele omschrijving binnen de 

systematiek van de Zorgverzekeringswet is dat de inhoud en omvang van deze zorg worden bepaald 

door de stand van de wetenschap en praktijk, en bij het ontbreken van een dergelijke maatstaf door 

hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg. Een individuele 

verzekerde heeft aanspraak op deze zorg – en dus ook op geneesmiddelen die daarbij worden 

gebruikt – voor zover hij daar naar inhoud en omvang redelijkerwijs op aangewezen is.89  

Sinds een aantal jaren is de aanspraak op geneeskundige zorg overigens niet alleen beperkt tot 

geneesmiddelen die tijdens de opnameduur van patiënten in het ziekenhuis worden gebruikt. In de 

periode 2012-2015 heeft een overheveling plaatsgevonden van een aantal groepen specialistische 

geneesmiddelen uit de aanspraak op farmaceutische zorg naar de aanspraak op geneeskundige zorg. 

Het gaat onder meer om TNF-alfaremmers, oncolytica, groei- en fertiliteitshormonen.  

Het open karakter van de functioneel omschreven aanspraak op geneeskundige zorg brengt mee dat 

een nieuw geneesmiddel in principe automatisch kan instromen in het pakket wanneer het volgens 

de betrokken beroepsgroep behoort tot de stand van de wetenschap en praktijk. Opname in 

richtlijnen kan daar een aanwijzing voor zijn, maar ook het gebruik in de praktijk. Er is dus geen 

voorafgaand expliciet besluit van de Minister van VWS vereist. Sinds 2015 is het principe van 

automatische instroom echter verlaten, voornamelijk ten gevolge van het beschikbaar komen van 

enkele nieuwe, zeer dure geneesmiddelen. De Minister van VWS heeft een ‘sluis’ (wachtkamer) 

geïntroduceerd: de minister kan bepalen dat dure geneesmiddelen in deze sluis worden geplaatst 

totdat de minister een besluit heeft genomen over de vergoedingsstatus. Dat besluit is grotendeels 

gebaseerd op de uitkomst van onderhandelingen tussen fabrikant en de minister, die worden 

vastgelegd in zogenoemde prijsarrangementen. In die onderhandelingen spelen zaken als 

budgetimpact, volume en prijs een belangrijke rol. 

 

                                                           
88 Art. 2.4 jo. art. 2.12 Besluit zorgverzekering. 
89 Art. 2.1 Besluit zorgverzekering. 



55 
 

2.4.2.2 Het bekostigen van geneesmiddelen  

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe de aanspraak van verzekerden op geneesmiddelen onder 

de Zorgverzekeringswet is geregeld. Tegenover de aanspraak van verzekerden staat de zorgplicht van 

zorgverzekeraars. Dit wil zeggen dat zorgverzekeraars er zorg voor dienen te dragen dat hun 

verzekerden in de praktijk ook toegang hebben tot de verzekerde zorg.90 Zorgverzekeraars maken 

daartoe afspraken met de aanbieders van die zorg. Deze afspraken hebben betrekking op de 

kwaliteit van zorg, maar ook op de vergoeding die de zorgaanbieders voor de door hen verleende 

zorg ontvangen van de zorgverzekeraar.  

In het extramurale segment sluiten zorgverzekeraars zorginkoopovereenkomsten met openbare 

apothekers. De afspraken die worden gemaakt over de vergoeding bestaan uit twee componenten: 

een tarief voor de farmaceutische zorgverlening door de apotheker en een vergoeding voor de 

kosten van het geneesmiddel als zodanig.  

De tarieven voor de farmaceutische zorg zijn gereguleerd op grond van de WMG, in die zin dat de 

apotheker alleen maar een tarief in rekening mag brengen voor zorg en diensten die als prestatie in 

een beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn omschreven.91 De hoogte van het tarief 

als zodanig is niet meer door de NZa gemaximeerd; sinds 2012 gelden voor farmaceutische zorg vrije 

tarieven, waarover tussen zorgverzekeraar en apotheker wordt onderhandeld.  

Alle zorg en de geneesmiddelen die openbare apothekers in het kader van de prestatie 

‘farmaceutische zorg’ aan verzekerden leveren, dienen te worden bekostigd uit de financiële 

afspraken die hierover met zorgverzekeraars zijn gemaakt. Tenzij uitdrukkelijk uit de algemene 

systematiek van de Zorgverzekeringswet, het GVS of polisvoorwaarden voortvloeit dat de verzekerde 

een eigen bijdrage verschuldigd is, mogen apothekers geen kosten voor verzekerde zorg 

doorberekenen aan de patiënt.  

Intramuraal geldt dat de afspraken die zorgverzekeraars met ziekenhuizen maken over het verlenen 

van geneeskundige zorg aan hun verzekerden, gebaseerd zijn op een andere vergoedings- en 

bekostigingssystematiek. Er geldt een complex systeem van prestatiebekostiging, dat er – kort 

samengevat – op neerkomt dat in de huidige situatie wordt gewerkt met declarabele prestaties, die 

zijn vastgelegd in 4.400 DBC-zorgproducten.92 Voor het overgrote deel van deze 4.400 DBC-

zorgproducten gelden vrije tarieven. In het tarief van een DBC-zorgproduct zitten in beginsel alle 

kosten verdisconteerd die binnen het ziekenhuis voor de betreffende medische behandeling worden 

gemaakt. Naast de kosten van de inzet van de medisch specialist en het overige medische personeel 

betreft dit ook de kosten van geneesmiddelen. Of een individuele patiënt nu veel of weinig, dure of 

goedkope geneesmiddelen gebruikt, de kosten hiervan worden in beginsel geacht te zijn inbegrepen 

in de DBC.93  

Vooral bij heel dure geneesmiddelen leidt deze DBC-systematiek tot knelpunten. Als 

tegemoetkoming aan ziekenhuizen is in het verleden gewerkt met beleidsregels voor dure 

geneesmiddelen en geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, de zogenoemde weesgeneesmiddelen, 

op grond waarvan ziekenhuizen de kosten van op basis van deze beleidsregels opgenomen 

                                                           
90 Art. 11 Zvw. 
91 Zie NZa, Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg. 
92 DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. 
93 Zie voor meer informatie over de DBC-systematiek: www.werkenmetdbcs.nza.nl. 
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geneesmiddelen achteraf toch nog voor een aanzienlijk deel bij zorgverzekeraars in rekening konden 

brengen. Sinds 2012 wordt gewerkt met zogeheten add-ons voor dure geneesmiddelen. Dit houdt, 

kort gezegd, in dat voor geneesmiddelen die gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt per jaar kosten 

een add-on kan worden aangevraagd, op basis waarvan deze kosten separaat, als aparte prestatie, 

naast de DBC gedeclareerd kunnen worden.94 Het feit dat voor een bepaald geneesmiddel een add-

on is vastgesteld, wil overigens niet zeggen dat een ziekenhuis de kosten hiervan dus automatisch bij 

een zorgverzekeraar in rekening kan brengen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten hierover 

afspraken met elkaar maken. 

Ook voor geneeskundige zorg geldt dat ziekenhuizen geen kosten aan patiënten in rekening mogen 

brengen, tenzij dit op grond van de Zorgverzekeringswet of polisvoorwaarden is toegestaan. In de 

praktijk betekent dit dat ziekenhuizen (vrijwel) al hun kosten moeten zien te dekken uit de financiële 

afspraken die zij met zorgverzekeraars maken over de DBC-productie en eventueel overeengekomen 

aanvullende vergoedingen op basis van add-ons voor dure geneesmiddelen.  

2.5 Het krachtenveld rondom het keuzeproces voor 

geneesmiddelen 
Na de beknopte introductie van de verschillende handelingen en beslissingen met betrekking tot 

geneesmiddelen en de rol van de verschillende spelers daarbij, is deze paragraaf gewijd aan het 

krachtenveld rond de keuzes die voor patiënten in verband met receptplichtige geneesmiddelen 

worden gemaakt.  

Uit de Geneesmiddelenwet vloeit voort dat er bij de individuele patiëntenzorg twee plekken en 

momenten zijn die bepalend zijn.  

De eerste plek is de spreekkamer van de arts, op het moment dat hij na de diagnose de keuze maakt 

voor de behandeling van zijn patiënt. Een van de opties bestaat in het voorschrijven van een 

geneesmiddel. Als een arts daartoe overgaat, zal er – als voor de behandeling met een UR-

geneesmiddel wordt gekozen – een recept moeten worden uitgeschreven waarop de keuze voor een 

specifiek geneesmiddel kenbaar wordt gemaakt. In paragraaf 2.5.1.1 wordt omschreven welke 

factoren vanuit medisch-professioneel oogpunt van invloed zijn op deze keuze. 

De tweede plek is de apotheek, wanneer de apotheker het voorschrift (recept) van een arts krijgt op 

basis waarvan hij het geneesmiddel aan de patiënt ter hand zal stellen. Heeft ook de apotheker nog 

invloed op de vraag welk geneesmiddel de patiënt uiteindelijk meekrijgt? En zo ja, welke factoren zijn 

hierbij van belang? Dit wordt behandeld in paragraaf 2.5.1.2. 

2.5.1 Besluitvorming m.b.t. geneesmiddelen in het kader van patiëntenzorg  

2.5.1.1 In de spreekkamer  

In paragraaf 2.2.4 is in algemene zin reeds ingegaan op het wettelijk uitgangspunt dat een arts geacht 

wordt zorg van goede kwaliteit en van goed niveau te verlenen en op de rol die daarbij wordt 

toegekend aan de professionele standaard. Dit houdt in dat een arts zich bij zijn besluitvorming in de 

                                                           
94 Zie NZa, Prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen. 
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spreekkamer laat leiden door de relevante richtlijnen, modules, normen en zorgstandaarden om 

vanuit het perspectief van de patiënt goede zorg te verlenen.  

Richtlijnen zijn in beginsel bindend voor een arts. De mate waarin zij bindend zijn, wordt echter mede 

bepaald door de formulering. Sommige richtlijnen laten meerdere opties open, andere richtlijnen zijn 

meer dwingend opgesteld. Op de arts blijft echter te allen tijde de verplichting rusten als redelijk 

bekwaam arts te handelen. Dit betekent dat, indien er in een bepaald geval aanleiding is om de 

richtlijn niet te volgen, een arts van de richtlijn zal moeten afwijken, juist omdat zo betere zorg wordt 

verleend. Afwijking van de richtlijn zal echter vanuit het belang van de kwaliteit van zorg moeten 

kunnen worden beargumenteerd.95 

De mate waarin specifiek op het voorschrijven van geneesmiddelen in richtlijnen wordt ingegaan, zal 

van richtlijn tot richtlijn en ook van beroepsgroep tot beroepsgroep verschillen. Een reguliere praktijk 

bij geneesmiddelen is dat, binnen de reikwijdte van een richtlijn, op lokaal of regionaal niveau 

formularia worden afgesproken. Een formularium bevat adviezen aan voorschrijvers, waarbij over 

het algemeen, mede op basis van doelmatigheidsoverwegingen, voorkeursvolgorden aangebracht 

worden binnen groepen geneesmiddelen. De setting waarin een formularium tot stand komt, kan 

verschillen. Er kan sprake zijn van een formularium binnen een ziekenhuis of binnen een zorggroep. 

Ook binnen regionaal georganiseerd farmacotherapeutisch overleg (FTO-overleg) komen formularia 

tot stand. Kenmerkend voor een formularium is dat hierbij vrijwel altijd zowel artsen als apothekers 

betrokken zijn.  

Bij de keuze voor een geneesmiddel kan een arts ook rekening houden met de vergoedingsstatus van 

een geneesmiddel en de eventueel daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de patiënt. 

Geneesmiddelen die onder de aanspraak op farmaceutische zorg vallen en in het kader van het GVS 

geclusterd zijn, worden vergoed tot het voor dat cluster vastgestelde maximumbedrag. Dit kan ertoe 

leiden dat de patiënt voor het ene geneesmiddel uit een cluster moet bijbetalen en voor het andere 

niet. Artsen kunnen hier rekening mee houden bij het voorschrijven. 

De uiteindelijke keuze van de arts voor een bepaald geneesmiddel zal zijn beslag moeten krijgen in 

de vorm van een recept. Dit recept dient te voldoen aan een aantal in de Geneesmiddelenwet 

neergelegde voorwaarden. Naast de naam van de patiënt dienen in elk geval te zijn vermeld de stof- 

of merknaam van het betreffende geneesmiddel, de hoeveelheid en sterkte alsmede de wijze van 

gebruik.96 

2.5.1.2 In de apotheek  

Evenals de arts is een apotheker beroepsbeoefenaar in de zin van de Wet BIG en ook tussen een 

apotheker en diens patiënten komt een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand. Het 

wettelijk kader van de Wet BIG, de WKKGZ en de WGBO, zoals hierboven voor artsen is omschreven, 

is derhalve op apothekers van toepassing. Ook door de beroepsgroep van apothekers zijn richtlijnen 

opgesteld die aangeven wat verstaan wordt onder verantwoorde farmaceutische zorg, zoals de 

Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en KNMP-richtlijnen. 

 

                                                           
95 Leenen, Dute & Kastelein 2008, p. 36. 
96 Art. 1 onder pp Gnw. 



58 
 

De taken van de apotheker in het kader van de farmaceutische zorgverlening bij de terhandstelling 

zijn meervoudig: de apotheker ziet toe op de medicatiebewaking, beoordeelt de voorgeschreven 

farmacotherapie, verstrekt informatie aan de patiënt over goed geneesmiddelengebruik, geeft 

instructies over het toedienen van het geneesmiddel, eventueel in combinatie met een gerelateerd 

hulpmiddel, en stelt het geneesmiddel feitelijk ter hand aan de patiënt. 

 

De invloed van de apotheker op de keuze welk geneesmiddel een patiënt meekrijgt, is beperkt. 

Uitgangspunt bij de Geneesmiddelenwet is dat de apotheker alleen een UR-geneesmiddel ter hand 

mag stellen als daaraan het recept van een bevoegde voorschrijver ten grondslag ligt.97 In de vorige 

paragraaf is reeds vastgesteld dat op dit recept in elk geval de stof- of merknaam van het betreffende 

geneesmiddel moet worden vermeld. 

De apotheker is op grond van de Geneesmiddelenwet gehouden het recept van de voorschrijver 

nauwkeurig te volgen. Als op het recept van de voorschrijver een stofnaam vermeld staat, is de keuze 

welke variant van de beschikbare geneesmiddelen met die werkzame stof ter hand wordt gesteld 

aan de apotheker, uiteraard rekening houdend met de voorgeschreven hoeveelheid, sterkte en wijze 

van gebruik. Als op het recept de merknaam van een geneesmiddel vermeld staat, brengt het 

vereiste dat een apotheker het recept nauwkeurig moet opvolgen mee dat dit merkgeneesmiddel 

aan de patiënt ter hand gesteld moet worden. De wet regelt niet met zoveel woorden of, en – zo ja – 

onder welke voorwaarden, een apotheker een ander geneesmiddel mag afleveren dan het 

merkgeneesmiddel dat op het voorschrift van de arts staat vermeld.  

Uit de jurisprudentie hierover volgt in elk geval dat een apotheker niet op eigen gezag van het 

voorschrift van de arts mag afwijken. Zowel generieke substitutie (het afleveren van een ander 

geneesmiddel dan door de arts is voorgeschreven, maar wel met dezelfde werkzame stof) als 

therapeutische substitutie (het afleveren van een ander geneesmiddel dan voorgeschreven, met een 

andere werkzame stof) is alleen toegestaan als én de arts én de patiënt daar toestemming voor 

hebben verleend. De toestemming van de arts kan overigens bij voorbaat of indirect zijn, in die zin 

dat deze toestemming bijvoorbeeld ook kan worden afgeleid uit afspraken over substitutiebeleid in 

een farmacotherapeutisch overleg.  

2.5.2 Belangen bij besluitvorming m.b.t. geneesmiddelen vanuit financieel 
perspectief 

2.5.2.1 Partijen die geneesmiddelen op de markt brengen 

Het belang van partijen die geneesmiddelen op de markt brengen bij de besluitvorming over het 

voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen is evident. Geneesmiddelen worden vrijwel zonder 

uitzondering in de handel gebracht door commerciële bedrijven die een winstdoelstelling hebben, en 

waarbij verantwoording moet worden afgelegd aan aandeelhouders die belang hebben bij het 

realiseren van die winstdoelstelling. Voor de omzet – en indirect dus ook voor de winst – zijn 

farmaceutische bedrijven die UR-geneesmiddelen verhandelen in overwegende mate afhankelijk van 

de besluitvorming door anderen. Er zal altijd eerst een besluit door een voorschrijver genomen 

moeten worden dat überhaupt (verdere) behandeling met een geneesmiddel nodig is, en vervolgens 

zal door de arts en/of apotheker besloten moeten worden welk geneesmiddel bij de behandeling 

                                                           
97 Art. 61 lid 9 Gnw. 
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nodig is. Farmaceutische bedrijven hebben er belang bij dat hún geneesmiddel wordt 

voorgeschreven en ter hand gesteld, en niet dat van de concurrent. Dit houdt in dat farmaceutische 

bedrijven in beginsel allemaal baat (kunnen) hebben bij beïnvloeding van de besluitvorming over het 

voorschrijven en ter hand stellen van een geneesmiddel. 

 

Binnen dit algemene gegeven bestaan wel verschillen tussen soorten farmaceutische bedrijven. 

 

Innovatieve farmaceutische bedrijven investeren veel tijd en geld – zo is gebleken in paragraaf 2.3.4 

– in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Octrooibescherming speelt daarbij een essentiële 

rol. Zolang een geneesmiddel immers nog onder octrooi is, heeft de houder daarvan het alleenrecht 

op de revenuen van de uitvinding. In de regel wordt reeds zeer vroeg in het ontdek- en 

ontwikkelstadium octrooibescherming voor nieuwe stoffen of moleculen aangevraagd. Op dat 

moment begint de initiële termijn van octrooibescherming van 20 jaar te lopen. Omdat octrooi-

aanvragen in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingediend, valt een aanzienlijk deel van deze 

periode in de praktijk samen met de preklinische en klinische fase I-, II- en III-onderzoeken. In dit 

stadium voorafgaand aan het verlenen van de handelsvergunning kan de houder van het octrooi zijn 

uitvinding zelf ook niet commercieel toepassen, er is immers nog geen groen licht van de 

registratieautoriteiten om het geneesmiddel in de handel te brengen. Daarom bestaat sinds 1992 

voor geneesmiddelen de mogelijkheid van verlenging van deze beschermingsperiode met nog eens 

maximaal 5 jaar door een aanvullend beschermingscertificaat, dat onder bepaalde voorwaarden 

wordt verleend en de facto dezelfde bescherming biedt als een octrooi. De maximale periode van 

effectieve bescherming voor een geneesmiddel is echter maximaal 15 jaar, gerekend vanaf het 

moment van het verkrijgen van een handelsvergunning.  

 

Een innovatief bedrijf heeft belang bij het genereren van een zo groot mogelijke omzet in deze 

periode; na het vervallen van de octrooibescherming zullen immers ook generieke versies van het 

geneesmiddel in de handel komen. Voor fabrikanten van generieke geneesmiddelen geldt dat zij veel 

minder ontwikkelingskosten voor hun geneesmiddel hebben moeten maken dan de fabrikant van het 

referentiegeneesmiddel. Bovendien vergt het weinig inspanning van hen om bekendheid met het 

geneesmiddel onder voorschrijvers te creëren, omdat het middel immers al langer in de handel is. 

Het beschikbaar komen van generieke geneesmiddelen gaat dan ook vrijwel altijd gepaard met 

aanzienlijke prijsverlagingen.  

 

Het financiële belang van innovatieve farmaceutische bedrijven is er dus in gelegen zoveel mogelijk 

omzet te generen in de periode waarin hun producten nog onder octrooi vallen. Op dat moment 

ondervinden zij nog geen (prijs)concurrentie van generieke versies van hun product en zijn de marges 

om hun ontwikkelingskosten terug te verdienen het grootst. Omdat het om nieuwe producten gaat, 

betekent dit dat zij zullen moeten investeren in de bekendheid van hun geneesmiddelen bij met 

name de voorschrijvers. 

 

Voor bedrijven die generieke geneesmiddelen in de handel brengen, ligt het belang van beïnvloeding 

elders. Inherent aan generieke geneesmiddelen is dat meerdere geneesmiddelen met eenzelfde 

werkzame stof in de handel zijn. Deze generieke geneesmiddelen worden vrijwel altijd onder hun 

stofnaam in de handel gebracht en kunnen zich eigenlijk alleen in financiële zin (prijs of marges) ten 

opzichte van elkaar onderscheiden. Voor farmaceutische bedrijven die generieke geneesmiddelen in 
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de handel brengen, is de rol van de voorschrijver zeer beperkt. Deze vermeldt immers ofwel de naam 

van het merkgeneesmiddel op het recept ofwel de naam van de werkzame stof en geen van deze 

twee opties geeft een generiek bedrijf de zekerheid dat zijn geneesmiddel aan de patiënt ter hand zal 

worden gesteld. 

 

Voor de vraag welke variant van een generiek geneesmiddel een patiënt mee naar huis krijgt, zijn 

derhalve andere partijen dan de voorschrijver relevant, te weten de apotheker en de 

zorgverzekeraar.  

 

Om met de laatste te beginnen: voor geneesmiddelen die als farmaceutische zorg onder de 

Zorgverzekeringswet worden vergoed, geldt dat een zorgverzekeraar preferentiebeleid mag voeren 

wanneer er meer dan één geneesmiddel in het GVS zit met dezelfde werkzame stof (zie par. 2.4.2.1). 

Preferentiebeleid wordt ingezet met het oog op kostenbeheersing; een zorgverzekeraar wijst als 

preferent middel het generieke geneesmiddel aan dat voor de laagste prijs (of tegen de hoogste 

korting) wordt aangeboden en realiseert daarmee dat hij aan het overgrote deel van zijn verzekerden 

die dit geneesmiddel gebruiken, het tegen de laagst mogelijke kosten kan verstrekken.  

 

Ook in de relatie tussen de farmaceutische industrie en de apotheker speelt de beïnvloeding met 

name op het niveau van prijzen en marges. Gegeven het feit dat generieke geneesmiddelen dezelfde 

werkzame stof hebben als het merkgeneesmiddel en bio-equivalent zijn, is het voor zowel openbare 

apothekers als ziekenhuisapothekers het aantrekkelijkst om de generieke variant ter hand te stellen 

met de hoogste marge (zijnde de inkomsten voor de openbare apotheker) of laagste prijs (zijnde 

voordelig voor het budget van de ziekenhuisapotheker respectievelijk het ziekenhuis). 

Het financiële belang van een generiek farmaceutisch bedrijf is er dus met name in gelegen een 

preferente positie te verkrijgen bij zorgverzekeraars (voor zover zij preferentiebeleid voeren) en bij 

openbare en ziekenhuisapothekers.  

2.5.2.2 Partijen die geneesmiddelen distribueren 

Partijen die geneesmiddelen distribueren, vervullen een handelsfunctie en een logistieke functie. Zij 

kopen geneesmiddelen in bij farmaceutische bedrijven en verkopen deze door aan apotheken. Het 

verdienmodel van de groothandel in de farmaceutische kolom is gebaseerd op marges en efficiency. 

Simpel gezegd heeft een groothandel belang bij een zo groot mogelijke marge tussen inkoop- en 

verkoopprijs en een efficiënte organisatie van het distributieproces. 

Een van de mogelijkheden om deze marges te vergroten, is parallelimport. Binnen de EU verschillen 

de prijzen van geneesmiddelen van lidstaat tot lidstaat. Voor de groothandel kan het daardoor 

aantrekkelijk zijn een bepaald geneesmiddel tegen een lagere prijs dan in Nederland in een andere 

EU-lidstaat in te kopen. Binnen de EU wordt parallelimport vanuit het oogpunt van marktwerking en 

het bevorderen van de interne markt gestimuleerd. Parallelimport raakt derhalve voornamelijk de 

fabrikant; voor de voorschrijver of patiënt maakt dit geen verschil. Anders dan bij een generiek 

geneesmiddel, waar het referentiegeneesmiddel en de generieke versie dezelfde werkzame stof 

hebben maar kunnen verschillen ten aanzien van bijvoorbeeld de hulpstoffen, is een parallel 

geïmporteerd geneesmiddel hetzelfde als het in Nederland verkrijgbare geneesmiddel.  

Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de activiteiten van de 

distributie/groothandel geen wezenlijke effecten zullen hebben op de vraag welk geneesmiddel een 
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patiënt uiteindelijk zal gebruiken en dus ook bij beïnvloeding – anders dan de gebruikelijke 

beïnvloeding in de handelskolom – geen rol spelen. 

2.5.2.3 Partijen die geneesmiddelen ter hand stellen  

Voor apothekers geldt dat zij bij de geneesmiddelenvoorziening zowel een rol als zorgverlener 

vervullen (uiteengezet in par. 2.5.1.2) als een handelsfunctie. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

openbare apothekers en ziekenhuisapothekers. 

 

Voor de openbare apotheker geldt dat de UR-geneesmiddelen die aan verzekerden ter hand worden 

gesteld in het merendeel van de gevallen als farmaceutische zorg worden vergoed onder de 

Zorgverzekeringswet. Dit veronderstelt dat er tussen apotheker en zorgverzekeraars afspraken zijn 

gemaakt over de kosten die een apotheker hiervoor bij een zorgverzekeraar in rekening mag 

brengen. Naast de in paragraaf 2.4.2.2 genoemde vergoeding voor de door de apotheek verleende 

farmaceutische zorg dienen ook afspraken te worden gemaakt over de vergoeding van de kosten van 

het geneesmiddel zelf. Dit is onderwerp van vrije afspraken tussen de zorgverzekeraar en apotheker.  

 

Van oudsher wordt gewerkt met het model waarin de openbare apotheker aan de zorgverzekeraar 

de door Z-Index in de G-Standaard98 gepubliceerde apotheekinkoopprijs (AIP) minus een bepaald 

kortingspercentage in rekening mag brengen. Het verschil tussen het bij de zorgverzekeraar te 

declareren bedrag en de daadwerkelijke inkoopprijs van de apotheker is in dit model de beloning 

voor de handelsfunctie van de apotheker.  

 

De afgelopen jaren is in toenemende mate de tendens waarneembaar dat zorgverzekeraars in de 

afspraken die zij met openbare apothekers maken steeds meer sturen op doelmatigheid en 

kostenbeheersing. Naast preferentiebeleid wordt ook gewerkt met meer lumpsum-achtige 

afspraken, zoals pakjesmodellen en laagsteprijsgaranties. Kenmerkend voor dergelijke afspraken is 

dat de apotheker niet meer op het niveau van de individuele, daadwerkelijk aan verzekerden ter 

hand gestelde geneesmiddelen met de zorgverzekeraar afrekent, maar een vast bedrag krijgt (per 

pakje dan wel per geneesmiddel) en uit dat bedrag de geleverde geneesmiddelen moet bekostigen. 

Dergelijke modellen bevatten een prikkel voor apothekers om goedkope(re) geneesmiddelen ter 

hand te stellen, waarbij de juridische mogelijkheden voor apothekers om daar daadwerkelijk op te 

sturen uiteraard wel begrensd zijn, omdat substitutie immers alleen is toegestaan met toestemming 

van de arts en de patiënt.  

 

Bij ziekenhuisapothekers ligt de situatie iets anders. Een ziekenhuisapotheker is evenals een 

openbare apotheker zowel zorgverlener als inkoper, maar maakt onderdeel uit van de organisatie 

van het ziekenhuis. De geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden verstrekt, drukken op het 

budget van het ziekenhuis. Dit betekent dat de inkomsten die via de ziekenhuisapotheek worden 

gegenereerd dan wel de kosten die worden bespaard, aan het ziekenhuis ten goede komen.  

 

                                                           
98 Z-index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in een databank, de G-Standaard. 
Huisartsen, medisch specialisten, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en zorgverzekeraars gebruiken 
deze databank onder meer in het kader van elektronisch voorschrijven, bestellen, declareren, vergoeden, enz. 
Bron: website Z-index. 



62 
 

In paragraaf 2.4.2.2 is uitgelegd dat de kosten van geneesmiddelen die onder de aanspraak op 

geneeskundige zorg vallen niet afzonderlijk door het ziekenhuis bij een zorgverzekeraar in rekening 

kunnen worden gebracht, maar dat zij onderdeel zijn van de DBC’s. Het ziekenhuis maakt afspraken 

met de zorgverzekeraar over tarieven die voor deze DBC’s in rekening mogen worden gebracht. Bij 

de totstandkoming van deze afspraken speelt op de achtergrond mee dat de Minister van VWS nu 

reeds een aantal jaren hoofdlijnenakkoorden met de koepelorganisaties van ziekenhuizen sluit, 

waarin maxima zijn afgesproken voor de stijging van uitgaven van ziekenhuizen en universitair 

medische centra. Zo is overeengekomen dat deze uitgaven voor de periode van 2015 tot 2017 niet 

méér mogen stijgen dan 1% per jaar. Binnen het kader van deze hoofdlijnenakkoorden worden 

afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars gemaakt, waarbij meerdere modellen gangbaar 

zijn. Het kan zijn dat een prijs per DBC wordt overeengekomen en de omzet die het ziekenhuis bij de 

verzekeraar kan declareren wordt bepaald door de behaalde productie aan DBC’s. Gangbaar is echter 

ook dat omzetplafonds of aanneemsommen overeengekomen worden. In de kern komen deze 

modellen erop neer dat het ziekenhuis het risico loopt dat DBC’s die boven het afgesproken plafond 

of aanneembedrag vallen, niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.99 

 

Het integrale karakter van de DBC’s en het aangaan van afspraken met zorgverzekeraars op basis van 

aanneemsommen en omzetplafonds maken dat een ziekenhuis een rechtstreeks belang heeft bij de 

beheersing van de kosten van en uitgaven aan geneesmiddelen. Voor de ziekenhuisapotheker 

betekent dit in elk geval dat er een financiële prikkel is om geneesmiddelen zo voordelig mogelijk in 

te kopen. Daarnaast is er in algemene zin ook een prikkel om daar waar mogelijk te kiezen voor 

goedkopere geneesmiddelen in plaats van duurdere. In beginsel is de keuze voor het geneesmiddel 

aan de arts, maar daarbij zal de ziekenhuisapotheker – veel makkelijker dan in de extramurale setting 

– een rol kunnen spelen. Het gezamenlijk door medisch specialisten en de ziekenhuisapotheker 

sturen op de kosten van geneesmiddelen – en dus de keuzes – is in het belang van het ziekenhuis. 

Het ligt in de rede dat ziekenhuizen hier intern in toenemende mate oog voor zullen hebben.  

2.5.2.4 Partijen die geneesmiddelen vergoeden  

Binnen het privaatrechtelijk zorgverzekeringsstelsel van de Zorgverzekeringswet is aan de 

zorgverzekeraar een bijzondere rol toegekend. Deze rol gaat verder dan uitsluitend het verzekeren 

van zorg. Zorgverzekeraars worden mede geacht door middel van (selectieve) zorginkoop de 

toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te bewaken en te bevorderen. Concurrentie 

tussen de zorgverzekeraars onderling zou ertoe moeten leiden dat de zorg betaalbaar blijft en 

efficiënt wordt ingericht. 

De publiekrechtelijke waarborgen die aan de Zorgverzekeringswet ten grondslag liggen, brengen een 

aantal restricties voor zorgverzekeraars mee. Zij mogen geen risicoselectie toepassen of differentiatie 

in de hoogte van de premies. Variatie in zorgverzekeringspolissen is slechts in zeer beperkte mate 

toegestaan.100 In paragraaf 2.4.2.2 is reeds aan de orde geweest dat zorgverzekeraars een zorgplicht 

hebben in de zin dat zij moeten waarborgen dat hun verzekerden de zorg waarop zij op grond van de 

Zorgverzekeringswet aanspraak hebben, ook daadwerkelijk kunnen krijgen.  

                                                           
99 Zie voor meer informatie de website van de NZa, waarop onder meer vindbaar zijn de Monitor 
contracteerproces medisch-specialistische zorg en de Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de 
medisch-specialistische zorg. 
100 Art. 3 jo. art. 17 Zvw en art. 2.16 Besluit zorgverzekering. 



63 
 

 

Zorgverzekeraars zijn ondernemingen en lopen bij de uitvoering van activiteiten financieel risico. In 

dit kader is relevant dat de dekking van de schadelast in het zorgverzekeringsstelsel via twee routes 

is geregeld. Zorgverzekeraars ontvangen inkomsten uit de nominale premies die hun verzekerden 

verschuldigd zijn voor afgesloten zorgverzekeringspolissen en uit betalingen vanwege het wettelijk 

verplichte eigen risico en de verplichte bijbetalingen.101 Daarnaast krijgen zorgverzekeraars jaarlijks 

een vereveningsbijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds, een systeem dat in het leven is geroepen om 

zorgverzekeraars als tegenhanger van de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie te 

compenseren voor verhoogde ziektelast van hun verzekerden.102  

 

Zorgverzekeraars zijn sinds een aantal jaren risicodragend voor het overgrote deel van de zorg die 

onder de Zorgverzekeringswet valt.103 Simpel gezegd betekent dit dat zij, als zij meer schadelast 

uitkeren dan zij aan premie-inkomsten en uit het Vereveningsfonds binnenkrijgen, een verlies lijden 

dat zij alleen kunnen compenseren door hun premies te verhogen, hun uitgaven te verlagen of uit 

hun reserves te putten.  

 

Dit systeem legt een prikkel bij zorgverzekeraars om de uitgaven aan zorg te beheersen. Op de vraag 

naar zorg hebben zorgverzekeraars slechts in zeer beperkte mate invloed. Op de kosten die met die 

zorg samenhangen, kunnen zorgverzekeraars wél sturen, met name door daarover afspraken te 

maken met de zorgaanbieders die zij contracteren. Deze afspraken mogen er echter niet toe leiden 

dat de verzekerden in hun aanspraak op zorg worden beperkt.  

 

Het sturingsmechanisme van zorgverzekeraars met betrekking tot de kosten van geneesmiddelen is 

hiervoor, bij de bespreking van de positie van de verschillende partijen in de kolom, reeds aan de 

orde geweest.  

  

                                                           
101 Art. 19 Zvw. 
102 Art. 3.1 Besluit zorgverzekering.  
103 Per 1 januari 2017 zijn zorgverzekeraars volledig risicodragend. 
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Hoofdstuk 3 – Historisch perspectief 

3.1 Inleiding 
Voor een goed begrip van het heden is kennis van het verleden onontbeerlijk. Dat geldt ook voor de 

wetgeving en zelfregulering met betrekking tot geneesmiddelenreclame. In dit onderzoek staan drie 

rechtsbronnen centraal: Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code. De inhoud en  

strekking van deze rechtsbronnen, en vooral ook hun onderlinge samenhang, zijn een resultante van 

een langdurige voorgeschiedenis.  

In dit hoofdstuk wordt deze voorgeschiedenis uiteengezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt 

tussen de geschiedenis met betrekking tot de totstandkoming van de wetgeving voor 

geneesmiddelen in algemene zin en de geschiedenis van de wetgeving en zelfregulering met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame.  

De geschiedenis van de geneesmiddelenwetgeving in algemene zin wordt op hoofdlijnen omschreven 

in paragraaf 3.2. Er is gekozen voor een indeling in drie tijdsblokken: de periode vóór 1960, de 

periode 1960-2000 en de periode 2000-2016. Het eerste tijdsblok heeft vrijwel uitsluitend betrekking 

op ontwikkelingen in Nederland en wordt behandeld in paragraaf 3.2.1. Vanaf 1960 neemt ook de 

Europese wetgeving voor geneesmiddelen een vlucht. Deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan 

voor de Nederlandse wetgeving in de periode tot 2000 zijn omschreven in paragraaf 3.2.2.  

De periode 2000-2016 kenmerkt zich door een grote hoeveelheid ontwikkelingen, zowel bij de 

Europese als bij de Nederlandse wetgeving. De onderlinge samenhang daarbij is groot. Omdat de 

Europese wetgeving voor geneesmiddelen uitgaat van volledige harmonisatie, leiden wijzigingen op 

Europees niveau vrijwel altijd ook tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving. Omwille van de 

overzichtelijkheid is er desondanks voor gekozen de Europese en de nationale wetgeving in dit 

tijdvak in twee afzonderlijke paragrafen te behandelen. Paragraaf 3.2.3 omschrijft de Europese 

wetgeving in de periode 2000-2016. Paragraaf 3.2.4 beslaat dezelfde periode en betreft de 

wetgeving in Nederland. In deze paragraaf is ook een meer algemene introductie op de opzet en 

inhoud van de sinds 2007 geldende Geneesmiddelenwet terug te vinden. 

Paragraaf 3.3 bevat een overzicht van de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en zelfregulering 

met betrekking tot geneesmiddelenreclame in historisch perspectief. Gezien de wisselwerking tussen 

de Europese wetgeving en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving en de onderlinge 

samenhang tussen de Nederlandse wetgeving en zelfregulering, is in deze paragraaf gekozen voor 

een chronologische beschrijving van de relevante ontwikkelingen. Daarbij wordt gewerkt met een 

globale onderverdeling in vier opeenvolgende tijdvakken: de periode vóór 1963, de periode 1963-

1985, de periode 1985-2001 en de periode 2001-2016. Per periode wordt gewerkt met 

subparagrafen, waarbij telkens is aangegeven of de betreffende ontwikkeling samenhangt met 

Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving of zelfregulering.  

Gelet op het informatieve karakter wordt dit hoofdstuk niet afgesloten met conclusies. 
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3.2 De geschiedenis van de wetgeving voor geneesmiddelen in 

algemene zin  

3.2.1 Ontwikkelingen in de periode vóór 1960 

De wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen in Nederland kent een lange historie en gaat terug 

naar het begin van de 19e eeuw. In eerste instantie richt deze wetgeving zich niet zozeer op het 

geneesmiddel zelf, maar op de personen die geneesmiddelen bereiden en verkopen. In 1818 komt de 

eerste wet tot stand waarin wordt geregeld ‘hetgene betrekkelijk is tot de uitoefening van de 

verschillende takken der geneeskunde’. De wet maakt onderscheid tussen verschillende takken van 

de geneeskunde en benoemt binnen deze takken een aantal beroepen, waaronder dat van 

apotheker, drogist en kruidenverkoper. Voor het uitvoeren van deze beroepen wordt een vergunning 

verplicht gesteld. Een aantal van deze beroepsgroepen verkrijgt de bevoegdheid om de 

‘artsenijmengkunde’ te beoefenen.1 

In juni 1856 wordt de Wet regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst afgekondigd.2 Deze 

wet van Thorbecke bevat een groot aantal voorschriften voor de wijze waarop apothekers hun 

beroep dienen uit te oefenen. De bereiding van geneesmiddelen vindt in die dagen nog vrijwel 

geheel handmatig plaats. De wet bevat dan ook met name voorschriften voor het magistraal (op 

voorschrift van een arts) en officinaal bereiden van geneesmiddelen door apothekers. 

Geleidelijk aan nemen de mogelijkheden tot een grootschaliger, meer industriële productie en 

verpakking van geneesmiddelen toe. Dit roept vervolgens de vraag op of de wetgeving voor 

geneesmiddelen niet achterhaald raakt en aan de nieuwe ontwikkelingen zou moeten worden 

aangepast. Pogingen om de Wet regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst in 1915 en 

1931 te herzien, stranden echter en het blijft op wetgevingsgebied betrekkelijk lang stil.3  

Na de Tweede Wereldoorlog blijkt de wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg op een aantal 

onderdelen aan een grondige herziening toe te zijn. In 1950 wordt aangedrongen op een spoedige 

herziening van de Gezondheidswet, op de totstandkoming van een Ziekenfondswet en op een 

wettelijke regeling op de geneesmiddelenvoorziening.4 In 1952 wordt het ontwerp voor de Wet op 

de Geneesmiddelenvoorziening aanhangig gemaakt.5 Er zal echter nog de nodige tijd overheen gaan 

alvorens de Wet regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst daadwerkelijk wordt 

vervangen. De WOG zelf verschijnt in 1958 in het Staatsblad,6 maar treedt pas vijf jaar later in 

werking. Dit komt vooral doordat de WOG een raamwet is, die op een groot aantal onderdelen in 

lagere wetgeving moet worden uitgewerkt. In dit kader verschijnt vanaf 1960 een stroom van 

                                                           
1 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 1. 
2 Stb. no. 61, 1865. 
3 Kamerstukken II 1931-1932, 69, ondernummer 1, Regelen betreffende de uitoefening van de 
artsenijbereidkunst. 
4 Kamerstukken II 1950-1951, 1900 XII, ondernummer 7, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (Sociale 
Zaken), p. 40. 
5 Kamerstukken II 1951-1952, 2479, ondernummer 1, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. 
6 Wet van 28 juli 1958, houdende nieuwe regelen nopens de geneesmiddelenvoorziening en de uitoefening der 
artsenijbereidkunst, Stb. 1958, 408. 
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algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.7 Uiteindelijk treedt het overgrote deel 

van de bepalingen van de WOG en de uitvoeringsmaatregelen per 1 oktober 1963 in werking.8 

Ook in de WOG staat nog steeds de beroepsuitoefening door de apotheker centraal. Daarnaast 

wordt echter wel ingespeeld op de ontwikkeling dat geneesmiddelen steeds vaker industrieel bereid 

en verpakt worden. Voor alle verpakte geneesmiddelen wordt verplicht gesteld dat zij eerst moeten 

worden geregistreerd, alvorens zij mogen worden bereid en afgeleverd. Daartoe wordt een College 

ter beoordeling van verpakte geneesmiddelen opgericht, dat moet vaststellen of verpakte 

geneesmiddelen de aangeprezen werking bezitten en niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het 

bereiden, verkopen, invoeren, verhandelen, afleveren of in voorraad hebben van verpakte 

geneesmiddelen die niet door het college geregistreerd zijn, is verboden. Aldus wordt in de WOG de 

basis gelegd voor het wettelijk systeem voor vergunningen en kanalisatie met betrekking tot de 

geneesmiddelenvoorziening, dat in de loop der jaren steeds verder zal worden uitgebouwd en 

uitgewerkt. 

De bevoegdheid tot de uitoefening van de artsenijbereidkunst blijft in de WOG voorbehouden aan 

apothekers, apotheekhoudende artsen en apothekersassistenten die onder toezicht van een 

apotheker of arts werken. Andere (rechts)personen die geneesmiddelen willen bereiden en/of 

afleveren, mogen dit alleen als zij daarvoor een vergunning van de betrokken minister hebben 

verkregen. Voorts wordt in de WOG de receptplicht geïntroduceerd: de minister kan geneesmiddelen 

aanwijzen die uitsluitend op een schriftelijke aanwijzing van een geneeskundige, tandarts of 

vroedvrouw mogen worden afgeleverd. Ook heeft de minister de mogelijkheid geneesmiddelen aan 

te wijzen die uitsluitend mogen worden afgeleverd door iemand die bevoegd is tot de uitoefening 

van de artsenijbereidkunst. Voor het overige bevat de WOG een groot aantal bepalingen met 

betrekking tot de aflevering van geneesmiddelen (door geneeskundigen, op schepen, in 

ziekenhuizen) en de beroepsuitoefening door apothekers. 

3.2.2 Ontwikkelingen in de periode 1960-2000 

In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw komt ook op Europees niveau de discussie over 

wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen op gang. De opkomst van de farmaceutische 

bedrijfstak als zodanig speelt daarbij een belangrijke rol. In hoog tempo worden nieuwe werkzame 

stoffen voor geneesmiddelen ontdekt. Technologische ontwikkelingen met betrekking tot de 

verpakking en industriële bereiding van geneesmiddelen maken dat deze producten op steeds 

grotere schaal worden geproduceerd en verspreid. Dat dit ook grote risico's kan meebrengen, is 

inmiddels duidelijk geworden. Met name de zogenoemde Softenon-affaire speelt in dit opzicht een 

belangrijke rol.  

In 1957 brengt een Duits bedrijf een geneesmiddel met de werkzame stof thalidomide in de handel (in 

Nederland onder de merknaam Softenon), dat gebruikt kan worden als slaapmiddel, sedativum, 

pijnstiller en middel tegen zwangerschapsbraken. Als in 1961 de eerste wetenschappelijke verbanden 

                                                           
7 Als voorbeelden van deze uitvoeringsmaatregelen kunnen worden genoemd: Besluit op de 
Geneesmiddelencommissie, Besluit op de Commissie voor gebiedsaanwijzing, Besluit op het College ter 
beoordeling van verpakte geneesmiddelen, Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, Besluit regelende het 
Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek, Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen, Besluit 
aanvragen vergunningen, Besluit verpakte geneesmiddelen, Regeling aanwijzing zelfstandigheden tot 
geneesmiddel, Regeling vaststelling van de vergoeding voor verleende vergunningen.  
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worden gelegd tussen het gebruik van thalidomide door zwangere vrouwen in het eerste trimester van 

de zwangerschap en ernstige afwijkingen bij pasgeborenen, wordt het geneesmiddel al in zo’n veertig 

landen verkocht. In de meeste van deze landen wordt thalidomide van de markt gehaald. De gevolgen 

zijn desalniettemin desastreus; uiteindelijk blijkt dat ten gevolge van het gebruik van thalidomide zo’n 

10.000 kinderen met ontbrekende of onderontwikkelde ledematen zijn geboren.9 

Het belang voor de volksgezondheid van veilige en kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen wordt 

in Europees verband in meerdere gremia onderkend. Op 22 juli 1964 stelt de Raad voor Europa de 

Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia vast.10 Vanuit het oogpunt van de 

publieke volksgezondheid benadrukt de Raad de noodzaak te komen tot harmonisatie van 

regelgeving met betrekking tot het vervaardigen, verspreiden en distribueren van geneesmiddelen in 

Europa. De Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia heeft tot doel de 

specificaties voor medicinale stoffen te harmoniseren, zowel in hun oorspronkelijke vorm als in de 

vorm van farmaceutisch preparaat. De verdragspartijen verplichten zich tot het opstellen van een 

Europese Farmacopee en er wordt een Europese Farmacopee Commissie ingesteld. Deze commissie 

krijgt onder meer tot taak de algemene uitgangspunten van de Europese Farmacopee vast te stellen, 

analysemethodes te bepalen en kwaliteitsstandaarden (monografieën) voor te bereiden en aan te 

passen.11 Drie jaar later wordt de eerste editie van de Europese Farmacopee gepubliceerd.12 

Ook binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG), op dat moment nog bestaande uit de zes 

oorspronkelijke oprichtingslidstaten, worden de eerste stappen naar Europese wetgeving voor 

geneesmiddelen gezet. Op 26 januari 1965 stelt de Raad van Ministers Richtlijn 65/65/EEG 

betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake 

farmaceutische specialiteiten vast.13 De belangrijkste doelstelling van de eerste Europese richtlijn 

met betrekking tot de productie en distributie van geneesmiddelen is de bescherming van de 

volksgezondheid, dit echter zodanig dat de ontwikkeling van en handel in farmaceutische producten 

niet worden geremd.14 De richtlijn beoogt verschillen in nationale voorschriften tussen de lidstaten 

weg te nemen en maatregelen die leiden tot handelsbelemmeringen binnen de Europese 

Gemeenschappen op te heffen.  

                                                           
9 Bron: Wikipedia. 
10 Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, Strasbourg, 22 July 1964, Text amended 
according to the provisions of Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia 
(ETS No. 134), which entered into force on 1 November 1992. 
11 Art. 6 Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. 
12 De Europese Farmacopee is inmiddels een aantal keren herzien. De meest recente editie (editie 6) is 
gepubliceerd op 16 juli 2007 en geldig vanaf 1 juli 2008. 
13 Richtlijn 65/65/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
farmaceutische specialiteiten, PbEG 1965/369. 
14 Punt 1 van de considerans van deze richtlijn luidt: ‘Overwegende dat elke regeling op het gebied van de 
productie en de distributie van farmaceutische specialiteiten de bescherming van de volksgezondheid tot 
voornaamste doelstelling moet hebben.’ Dit doel moet evenwel worden bereikt door maatregelen die de 
ontwikkeling van de farmaceutische industrie en de handel in farmaceutische producten binnen de 
Gemeenschap niet kunnen remmen (punt 2 van de considerans).  
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Richtlijn 65/65/EEG is productwetgeving en bevat definities van ‘farmaceutische specialiteit’,15 

‘geneesmiddel’16 en ‘substantie’.17 Een van de kernbepalingen van de richtlijn is dat een 

farmaceutische spécialité pas in een lidstaat in de handel mag worden gebracht als daarvoor vooraf 

een handelsvergunning is afgegeven door een bevoegde, speciaal daartoe aangewezen autoriteit in 

die lidstaat. De verplichting om een handelsvergunning aan te vragen, rust op degene die 

verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het betreffende product. Bij de aanvraag van 

een vergunning moeten gegevens worden overgelegd met betrekking tot onder meer de kwalitatieve 

en kwantitatieve samenstelling van het product, de bereidingswijze, de therapeutische 

indicaties/contra-indicaties en bijwerkingen. Ook moeten de resultaten van de farmacologische, 

toxicologische en klinische proeven worden ingediend. Een vergunning wordt door de bevoegde 

autoriteit geweigerd als na verificatie van deze gegevens wordt vastgesteld dat de farmaceutische 

spécialité schadelijk is bij normaal gebruik, de therapeutische werking ontbreekt, dan wel de 

kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling onvoldoende kan worden aangetoond. Voorts worden in 

de richtlijn voorwaarden gesteld aan de etikettering en verpakking van geneesmiddelen. 

De totstandkoming van Richtlijn 65/65/EEG leidt niet tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving. 

Met de inwerkingtreding van de WOG is immers al voorzien in een verplichte voorafgaande 

registratie van verpakte geneesmiddelen door het College ter beoordeling van verpakte 

geneesmiddelen. Het is echter wel de start van een constante interactie tussen de ontwikkelingen 

rond wetgeving voor geneesmiddelen op Europees niveau en de Nederlandse wetgeving. Richtlijn 

65/65/EEG wordt in de loop van de opvolgende decennia veelvuldig gewijzigd en aangevuld, en het 

web van Europese wetgeving voor geneesmiddelen wordt steeds verder verfijnd. Dit leidt ertoe dat 

ook de WOG (en met name de uitvoeringsmaatregelen bij de WOG) en de opvolgende 

geneesmiddelenwetgeving in Nederland ten gevolge van deze Europese ontwikkelingen veelvuldig 

worden gewijzigd en aangevuld. 

Een eerste grote ronde met aanpassingen en uitbreidingen vindt plaats in 1975. In mei van dat jaar 

wordt de Tweede Richtlijn van de Raad inzake de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten gepubliceerd.18 In deze Tweede Richtlijn wordt de 

Europese wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen op een aantal onderdelen uitgebreid. In de 

eerste plaats wordt de fabrikantenvergunning verplicht gesteld; lidstaten moeten bewerkstelligen 

dat het (geheel of gedeeltelijk) vervaardigen van geneesmiddelen, waaronder ook wordt verstaan 

het verdelen, verpakken en presenteren van farmaceutische spécialités, aan een vergunning 

onderhevig wordt. Verder bevat de richtlijn voorschriften met betrekking tot het toezicht op de 

naleving van de wettelijke voorschriften voor geneesmiddelen, onder meer in de vorm van het 

aanwijzen van bevoegde autoriteiten, die inspecties kunnen verrichten bij de houders van een 

fabrikantenvergunning.  

                                                           
15 Hieronder wordt verstaan elk tevoren bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en in een 
bijzondere verpakking in de handel wordt gebracht. 
16 Hieronder wordt verstaan elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende 
therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier, en elke 
enkelvoudige of samengestelde substantie die aan mens of dier toegediend kan worden teneinde een 
medische diagnose te stellen of om organische functies bij mens of dier te herstellen, te verbeteren of te 
wijzigen. 
17 Hieronder wordt verstaan elke stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oorsprong. 
18 Tweede Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake farmaceutische specialiteiten (75/319/EEG), PbEG 1975, L 147/13. 
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De Tweede Richtlijn heeft ook tot doel de aanvraagprocedures voor een handelsvergunning voor een 

geneesmiddel en de wijze waarop de bevoegde autoriteiten, zoals het College ter beoordeling van 

verpakte geneesmiddelen, hun werkzaamheden en taken uitvoeren, nader te harmoniseren. Er 

wordt een eerste stap gezet richting de centralisatie van het afgeven van handelsvergunningen. 

Daartoe wordt het Comité voor farmaceutische specialiteiten ingesteld, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese Commissie.19 Dit comité gaat meer een rol 

spelen bij de coördinatie van het indienen van de aanvraag van een vergunning voor eenzelfde 

geneesmiddel in meerdere lidstaten.  

Min of meer gelijktijdig met de totstandkoming van de Tweede Richtlijn vindt op Europees niveau 

een harmonisatieslag plaats met betrekking tot voorwaarden waaraan de onderzoeken moeten 

voldoen die bij de aanvraag voor een handelsvergunning voor een geneesmiddel worden ingediend. 

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid worden in Richtlijn 75/318/EEG de normen 

en voorschriften voor analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische proeven in het kader 

van geneesmiddelenonderzoek geharmoniseerd.20 Tevens wordt het toetsingskader voor de 

beoordeling van aanvragen voor handelsvergunningen verduidelijkt en uitgewerkt. Zo volgt uit 

Richtlijn 75/318/EEG dat de begrippen ‘schadelijk’ en ‘therapeutische werking’ in onderling verband 

moeten worden bezien en de therapeutische voordelen van een geneesmiddel moeten prevaleren 

boven de potentiële risico's. De beoordeling door de registratieautoriteiten dient plaats te vinden 

aan de hand van de stand van de wetenschap en met inachtneming van de bestemming (de indicatie) 

van het betreffende geneesmiddel. De klinische verklaringen die in dit kader worden overgelegd, 

gelden uitsluitend als adequaat bewijs als zij wetenschappelijk zijn gestaafd.21  

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en gelet op de wetenschappelijke 

vooruitgang en de ervaringen die sinds de vaststelling van de eerdere richtlijnen zijn opgedaan, 

wordt in 1989 wederom een aantal aanpassingen in de Europese wetgeving doorgevoerd teneinde 

een hogere kwaliteit, grotere veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen te waarborgen.22 

Met Richtlijn 89/341/EEG wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Richtlijnen 65/65/EEG, 

75/318/EEG en 75/319/EEG.23 Zo wordt onder meer formeel een uitzondering op de verplichte 

                                                           
19 Besluit 1975/320/EEG tot instelling van een geneesmiddelencomité (PbEG 1975, L 147/23). Als taak van het 
comité wordt in dit besluit genoemd het onderzoeken van alle vraagstukken met betrekking tot de toepassing 
van de richtlijnen inzake farmaceutische specialiteiten en alle andere vraagstukken op het gebied van 
farmaceutische specialiteiten, die door de voorzitter van het comité aan de orde worden gesteld, hetzij op zijn 
initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat. Tevens raadpleegt de Commissie het 
comité bij de voorbereiding van voorstellen voor richtlijnen inzake farmaceutische specialiteiten. De naam van 
het comité wordt in 1993 gewijzigd in ‘Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik’. 
20 Richtlijn 75/318/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de 
analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op 
farmaceutische specialiteiten, PbEG 1975, L 147/1. 
21 Zie hoofdstuk III (Onderzoek van de aanvragen om een vergunning voor het in de handel brengen van een 
farmaceutische specialiteit) van de bijlage bij Richtlijn 75/318/EEG. 
 22 De begrippen ‘farmaceutische specialiteiten’ of ‘farmaceutische producten’, zoals gebezigd in Richtlijn 
65/65/EEG, worden ten gevolge van de aanpassingen in 1989 vervangen door het begrip ‘geneesmiddel’, zie 
art. 1 lid 1 Richtlijn 89/341/EEG van de Raad van 3 mei 1989 tot wijziging van de Richtlijnen 65/65/EEG, 
75/318/EEG en 75/319/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake farmaceutische specialiteiten (PbEG 1989, L 142/11). 
23 Richtlijn 89/341/EEG tot wijziging van de Richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG en 75/319/EEG betreffende de 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, PbEG 
1989, L 142/11. 
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handelsvergunning vastgelegd voor eigen bereidingen door apothekers (magistraal of officinaal 

bereide geneesmiddelen), voor geneesmiddelen die bestemd zijn voor klinisch onderzoek en voor 

tussenproducten die bestemd zijn voor een latere verwerking. Tevens wordt de wettelijke basis 

gelegd voor de eisen aan het productieproces van geneesmiddelen. Aangekondigd wordt dat de 

Europese Commissie beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van 

geneesmiddelen (Good Manufacturing Practice) bekend zal maken. Houders van een 

fabrikantenvergunning zullen worden verplicht deze beginselen en richtsnoeren na te leven. De 

beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken voor het vervaardigen van geneesmiddelen 

worden in 1991 gepubliceerd in een richtlijn van de Commissie.24 

Bij drie afzonderlijke richtlijnen wordt in 1989 de reikwijdte van de werkingssfeer van Richtlijn 

65/65/EEG en de Tweede Richtlijn uitgebreid. Immunologische geneesmiddelen (bestaande uit 

vaccins, toxinen, serums of allergenen),25 radiofarmaceutica26 en uit menselijk bloed of plasma 

bereide geneesmiddelen27 worden, al dan niet met uitzonderingsbepalingen, onder de werkingssfeer 

van de algemene wetgeving voor geneesmiddelen gebracht. Deze richtlijnen worden – zoals 

ondertussen gebruikelijk is geworden – in Nederland geïmplementeerd in uitvoeringsbesluiten bij de 

WOG, te weten het Besluit bloedproducten, het Besluit homeopathische farmaceutische producten, 

het Besluit immunologische farmaceutische producten en het Besluit radiofarmaceutische 

producten. 

Een volgende fase in het Europese wetgevingstraject vindt plaats in het kader van de voltooiing van 

de interne markt. In 1985 presenteert de Europese Commissie onder voorzitterschap van Jacques 

Delors het zogenoemde Witboek, waarin 279 wetgevende maatregelen worden aangekondigd die 

noodzakelijk zijn voor de voltooiing van de interne markt per 31 december 1992. Met de interne 

markt wordt beoogd een ruimte zonder binnengrenzen te creëren, waarin het vrij verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd. Vier van de aangekondigde wetgevende 

maatregelen hebben betrekking op geneesmiddelen. Uiteindelijk leidt dit in 1992 tot de 

inwerkingtreding van vier afzonderlijke nieuwe richtlijnen met betrekking tot respectievelijk de 

                                                           
24 Richtlijn 91/356/EEG tot vastlegging van beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen van geneesmiddelen voor toepassing bij de mens, PbEG 1991, L 193/30. 
25 Richtlijn 89/342/EEG tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG en 
tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor immunologische geneesmiddelen bestaande uit vaccins, 
toxinen, serums of allergenen, PbEG 1989, L 142/14. 
26 Richtlijn 89/343/EEG tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG en 
tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor radiofarmaceutica, PbEG 1989, L 142/16. 
27 Richtlijn 89/381/EEG tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG 
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische 
specialiteiten en tot vaststelling van bijzondere bepalingen voor uit menselijk bloed of plasma bereide 
geneesmiddelen, PbEG 1989, L 181/44. 
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groothandel in geneesmiddelen,28 de indeling van geneesmiddelen,29 de etikettering en de bijsluiter 

van geneesmiddelen30 en reclame voor geneesmiddelen.31 

Teneinde de controle op de gehele distributieketen van geneesmiddelen te kunnen waarborgen en 

de voorwaarden waaronder geneesmiddelen worden bewaard en vervoerd binnen de Europese 

Gemeenschappen op eenzelfde niveau te krijgen, wordt ook voor het uitoefenen van 

groothandelsactiviteiten met geneesmiddelen een vergunningplicht ingesteld. Het verkrijgen van een 

groothandelsvergunning wordt gekoppeld aan een aantal essentiële eisen. Een daarvan is dat de 

groothandelaar zich zal houden aan de richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken (Good 

Distribution Practice), die door de Europese Commissie worden gepubliceerd. Voor de 

groothandelsvergunning geldt een systeem van wederzijdse erkenning; lidstaten zijn gehouden een 

door een andere lidstaat toegekende groothandelsvergunning te erkennen. 

Tevens wordt de indeling van geneesmiddelen naar afleverstatus geharmoniseerd. In het kader van 

het verlenen van een vergunning voor de toelating van een geneesmiddel op de markt dienen de 

bevoegde autoriteiten aan te geven of het betreffende middel al dan niet aan een medisch recept is 

onderworpen. De criteria voor geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept mogen worden 

afgeleverd, zijn nader uitgewerkt in Richtlijn 92/26/EEG.  

In Richtlijn 92/27/EEG worden de reeds bestaande eisen met betrekking tot de etikettering en 

bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik aangevuld, nader uitgewerkt en in één richtlijn 

ondergebracht. Ook worden homeopathische geneesmiddelen onder de werkingssfeer van de 

Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG gebracht.32 

Geheel nieuw is de Europese regelgeving betreffende reclame voor geneesmiddelen. Richtlijn 

92/28/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk 

gebruik (de Reclamerichtlijn) wordt op 30 april 1992 gepubliceerd in het publicatieblad van de 

Europese Gemeenschappen. Deze richtlijn wordt in Nederland op grond van art. 26 WOG 

geïmplementeerd bij het Besluit van 31 oktober 1994, houdende regels voor reclame voor 

geneesmiddelen (het Reclamebesluit).33 

In 1993 wordt een verdere stap gezet naar de samenwerking van lidstaten bij het verlenen van 

vergunningen voor geneesmiddelen en een meer centrale rol daarbij vanuit de Europese Unie. Het 

Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling wordt opgericht en er wordt een verplichte 

gecentraliseerde communautaire procedure ingevoerd voor het verkrijgen van een 

handelsvergunning voor geneesmiddelen die zijn vervaardigd met hoogwaardige technieken 

                                                           
28 Richtlijn 92/25/EEG betreffende de groothandel in geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG 1992, L 
113/1. 
29 Richtlijn 92/26/EEG betreffende de indeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG 1992, L 113/5. 
30 Richtlijn 92/27/EEG betreffende de etikettering en de bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
PbEG 1992, L 113/8. De vereisten ten aanzien van de etikettering waren tot dusverre opgenomen in Richtlijn 
65/65/EEG en de voorschriften met betrekking tot de bijsluiter in Richtlijn 75/319/EEG. De betreffende 
artikelen in deze richtlijnen zijn met de inwerkingtreding van Richtlijn 92/27/EEG vervallen. 
31 Richtlijn 92/28/EEG betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG 1992, L 113/13. 
32 Richtlijn 92/73/EEG tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG 
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen en tot 
vaststelling van aanvullende bepalingen voor homeopathische geneesmiddelen, PbEG 1992, L 297/8.  
33 Stb. 1994, 787. 
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(biotechnologie).34 De vergunning dient te worden aangevraagd bij het EMA, het Europees 

Geneesmiddelenbureau. Een handelsvergunning die bij het EMA wordt aangevraagd, wordt verleend 

door de Commissie en geeft toegang tot de gehele Europese markt. De centrale procedure is 

facultatief voor geneesmiddelen die naar de mening van het EMA een belangrijke innovatie vormen. 

Het nieuwe systeem van de Europese vergunningprocedure treedt in werking in 1995. 

Als het gaat om geneesmiddelen die niet onder de gecentraliseerde communautaire procedure 

vallen, blijven de nationale bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de beoordeling van de 

kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid in het kader van een aanvraag voor een handelsvergunning. 

Ter voorkoming van nodeloze doublures wordt in Richtlijn 93/39/EEG de samenwerking rond het 

verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen tussen de nationale bevoegde autoriteiten binnen 

de EU geïntensiveerd.35 De procedure van wederzijdse erkenning wordt ingevoerd. Op grond hiervan 

kan voor een geneesmiddel waarvoor in één lidstaat al een handelsvergunning is verleend, aan 

andere lidstaten via een vereenvoudigde procedure worden verzocht deze handelsvergunning te 

erkennen. Slechts bij uitzondering kan een lidstaat besluiten niet tot erkenning over te gaan. In dat 

geval is een Europese arbitrageprocedure voorgeschreven, waarbij uiteindelijk de Commissie een 

besluit neemt waaraan alle lidstaten gebonden zijn. Ook wordt een systeem voor 

geneesmiddelenbewaking ingevoerd om de effecten van geneesmiddelen in de periode nadat zij in 

de handel zijn gebracht beter te kunnen monitoren. Om de uitwisseling van gegevens over 

geneesmiddelenbewaking binnen de Gemeenschap te vergemakkelijken, worden richtsnoeren 

opgesteld voor een verzameling, verifiëring en presentatie van verslagen over bijwerkingen.  

3.2.3 Ontwikkelingen in de Europese wetgeving in de periode 2000-2016 

Tegen het einde van de 20e eeuw is de Europese regelgeving voor geneesmiddelen verworden tot 

een lappendeken van richtlijnen en verordeningen die met regelmaat zijn aangevuld en meerdere 

keren op ingrijpende wijze zijn herzien. Omwille van de ordening en de overzichtelijkheid wordt 

besloten alle geldende wetgeving te codificeren en in een integrale tekst onder te brengen: het 

zogenoemde communautaire wetboek voor geneesmiddelen. Deze ingrijpende operatie leidt in 2001 

tot de publicatie van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 

betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.36 Het communautair wetboek sluit inhoudelijk 

in overwegende mate aan bij de eerdere richtlijnen, maar beschrijft het integrale juridische kader 

met betrekking tot geneesmiddelen systematisch, waarbij de verschillende stadia die een 

geneesmiddel doorloopt, van de ontwikkeling en toelating tot de markt tot en met de bewaking van 

de effecten in de praktijk, aan de orde komen. In opeenvolgende titels zijn de vereisten vastgelegd 

met betrekking tot het in de handel brengen van geneesmiddelen, de vervaardiging en invoer 

daarvan, de etikettering en bijsluiter, de indeling van geneesmiddelen, groothandel in 

                                                           
34 Verordening (EEG) 2309/93 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van 
vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, PbEG 1993, L 214/1. Tevens worden 
nadere stappen gezet richting samenwerking tussen lidstaten bij het verlenen van vergunningen voor 
geneesmiddelen. 
35 Richtlijn 93/39/EEG tot wijziging van de Richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG en 75/319/EEG inzake 
geneesmiddelen, PbEG 1993, L 214/22. 
36 Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, PbEG 2001, L 311/67. 
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geneesmiddelen, reclame, geneesmiddelenbewaking en de bepalingen over toezicht en sancties. Het 

communautair wetboek voor geneesmiddelen treedt op 18 december 2001 in werking.  

Ook na de totstandkoming van het communautair wetboek voor geneesmiddelen blijven de 

ontwikkelingen met betrekking tot de Europese wetgeving elkaar in hoog tempo opvolgen. Vrijwel 

jaarlijks verschijnen nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen ter aanpassing en uitbreiding van 

de bestaande wetgeving.37 

Interessant in dit kader is het in 2004 toevoegen aan Richtlijn 2001/83 van een geheel nieuwe titel VIII 

bis in het hoofdstuk over reclame. Op grond van deze titel zal de Commissie binnen een periode van 

drie jaar na raadpleging van patiënten-, consumenten-, artsen- en apothekersorganisaties en andere 

belanghebbende partijen verslag uitbrengen over het gevoerde voorlichtingsbeleid en de daaraan voor 

de patiënt verbonden risico’s en voordelen. Na deze gegevens te hebben geanalyseerd, zal de 

Commissie ‘eventueel komen met voorstellen ter uitstippeling van een voorlichtingsstrategie, die erop 

gericht is kwalitatief verantwoorde, objectieve, betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte informatie te 

verstrekken over geneesmiddelen en andere therapieën’. Titel VIII bis heeft echter niet geleid tot 

aanpassing en/of uitbreiding van Europese regelgeving met betrekking tot voorlichting over 

geneesmiddelen.38    

Voor de systematiek van de geneesmiddelenwetgeving relevante wijzigingen betreffen met name de 

wijzigingen in het systeem voor de gecentraliseerde verkrijging van een vergunning en de 

wederzijdse erkenning van nationaal afgegeven vergunningen door lidstaten,39 de wetgeving met 

betrekking tot geneesmiddelenbewaking,40 de wetgeving met betrekking tot traceerbaarheid en 

melding van ernstige bijwerkingen41 en de maatregelen ter voorkoming van het beschikbaar komen 

van vervalste geneesmiddelen in de legale distributiekolom.42 

                                                           
37 Zie onder meer Richtlijn 2002/98/EG (PbEG 2003, L 33/30), Richtlijn 2003/63/EG (PbEU 2003, L 159/46), 
Richtlijn 2004/24/EG (PbEU 2004, L 136/85), Richtlijn 2004/27/EG (PbEU 2004, L 139/34), Verordening (EG) 
1901/2006 van 12 december 2006 (PbEU L 378/1), Verordening (EG) 1394/2007 (PbEU 2007, L 324/121), 
Richtlijn 2008/29/EG (PbEU 2008, L 81/51), Richtlijn 2009/53/EG (PbEU 2009, L 168/33), Richtlijn 2009/120/EG 
(PbEU 2009, L 242/3), Richtlijn 2010/84/EU (PbEU 2010, L 348/74), Richtlijn 2011/62/EU (PbEU 2011, L 
174/740), Richtlijn 2012/26/EU (PbEU 2011, L 299/1). 
38 De bedoelde raadplegingen hebben in de periode 2006-2008 plaatsgevonden, waarna de Commissie in het 
kader van het zogenoemde Pharmaceutical Package een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG met betrekking tot publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen heeft ingediend. Zie 
in dit kader COM(2007)862, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het verslag over het gevoerde patiëntenvoorlichtingsbeleid voor geneesmiddelen, ingediend op 20 
december 2007, en het Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting 
over receptplichtige geneesmiddelen betreft, EU 2008/0256 (COD). Dit voorstel heeft uiteindelijk niet geleid tot 
wetgeving of nader beleid op dit punt. 
39 Richtlijn 2004/27/EG tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEU 2004, L 136/34. 
40 Richtlijn 2010/84/EU tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEU 2010, L 
348/74; Richtlijn 2012/26/EU tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, 
PbEU 2012, L 299/1. 
41 Richtlijn 2005/61/EG ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG wat betreft de traceerbaarheidsvoorschriften en 
de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen, PbEU 2005, L 256/32. 
42 Richtlijn 2011/62/EU tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de 
legale distributieketen belanden, PbEU 2011, L 174/74. 
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In het kader van onderzoek met geneesmiddelen kunnen verder nog worden vermeld de 

harmonisatie van de wetgeving inzake de toepassing van goede klinische praktĳken bĳ de uitvoering 

van klinische proeven met geneesmiddelen (Good Clinical Practice),43 de uitbreiding en aanpassing 

van de richtlijn met betrekking tot Good Manufacturing Practice44 en de codificatie van de bestaande 

wetgeving voor inspectie en verificatie van goede laboratoriumpraktijken.45 

3.2.4 Ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving in de periode 2000-2016 

 
Min of meer gelijktijdig met de aanvang van het Europese codificatietraject neemt aan het einde van 

de vorige eeuw in Nederland het besef toe dat de vanaf 1963 in werking zijnde WOG zijn langste tijd 

heeft gehad. In 1998 wijst de Minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer op de noodzaak 

tot modernisering.46 Het systeem van de Nederlandse wetgeving voor geneesmiddelen is door de 

vele, naast elkaar bestaande uitvoeringsbesluiten en regelingen, mede ter implementatie van de 

Europese wetgeving, complex en moeilijk toegankelijk geworden. Ook hebben zich in de 

farmaceutische sector zelf ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Het aandeel industrieel bereide 

geneesmiddelen is sinds eind jaren ‘50 sterk toegenomen en veelal in handen komen te liggen van 

internationaal opererende bedrijven. De groothandel houdt zich niet alleen meer bezig met de 

traditionele groothandelsactiviteiten, maar heeft zijn activiteiten deels verlegd naar de fabricage van 

generieke geneesmiddelen. Ook heeft er voorwaartse en achterwaartse integratie plaatsgevonden. 

Bij apothekers is de nadruk minder komen te liggen op het bereiden van geneesmiddelen en meer op 

hun rol als adviseur in de richting van de arts en verlener van farmaceutische zorg aan de patiënt, 

aldus de minister.  

Uiteindelijk duurt het tot 2003 alvorens een wetsvoorstel voor een nieuwe wetgeving wordt 

ingediend.47 Gedurende de looptijd van de parlementaire behandeling worden daarin ook de meest 

recente Europese ontwikkelingen meegenomen. Een en ander resulteert in de inwerkingtreding van 

een geheel nieuwe Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007.  

Qua systematiek verschilt de Geneesmiddelenwet aanzienlijk van de WOG. Anders dan onder de 

WOG het geval was, worden er veel meer onderwerpen in de wet zelf geregeld, in plaats van bij 

uitvoeringsmaatregelen.48 Ook is de Geneesmiddelenwet veel overzichtelijker opgebouwd en 

geordend. Net als in het Europese communautaire wetboek voor geneesmiddelen staat het 

geneesmiddel centraal in de wetgeving en is gekozen voor een hoofdstuksgewijze indeling, waarbij 

de verschillende fasen die een geneesmiddel doorloopt als het ware worden gevolgd. De 

                                                           
43 Richtlijn 2001/20/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktĳken bĳ de uitvoering van klinische 
proeven met geneesmiddelen voor menselĳk gebruik, PbEG 2001, L 151/34. 
44 Richtlijn 2003/94/EG tot vaststelling van de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk 
gebruik, PbEU 2003, L 262/22. 
45 Richtlijn 2004/9/EG inzake de inspectie en de verificatie van de goede laboratoriumpraktijken, PbEU 2004, L 
50/28. 
46 Kamerstukken II 1998-1999, 26 344, nr. 1, brief van de Minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer inzake de modernisering van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. 
47 Wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet, Kamerstukken II 2003-04, 29 359.  
48 De WOG kende uiteindelijk in totaal meer dan 50 uitvoeringsbesluiten. De Geneesmiddelenwet kent slechts 
2 uitvoeringsbesluiten: het Besluit Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. 
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voorschriften uit de WOG voor de beroepsuitoefening door de apotheker komen in de 

Geneesmiddelenwet niet terug. Een deel van deze voorschriften is in de tussentijd ondergebracht in 

de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Kwaliteitswet 

zorginstellingen, die in de jaren ‘90 tot stand zijn gekomen en waar de betreffende onderwerpen 

wetgevingstechnisch gezien beter op hun plaats zijn. Een ander deel van de voorschriften over de 

beroepsuitoefening door de apotheker keert in het geheel niet terug in wetgeving; het wordt, in lijn 

met breder geldende inzichten, aan de beroepsgroep zelf overgelaten normen te ontwikkelen.49  

Inhoudelijk gezien zijn de verschillen tussen de WOG en de Geneesmiddelenwet minder groot dan op 

het eerste gezicht lijkt. Dit kan ook niet anders; beide wetten zijn immers gebaseerd op Europese 

wetgeving en de WOG was, door de vele wijzigingen en aanpassingen in met name de 

uitvoeringsbesluiten, inhoudelijk al in lijn met deze Europese wetgeving.  

De Geneesmiddelenwet is opgebouwd uit twaalf hoofdstukken, waarvan het eerste hoofdstuk 

bestaat uit een zeer groot aantal definities. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de taken en werkzaamheden 

van het CBG. In hoofdstuk 3 wordt een van de belangrijkste pijlers van de geneesmiddelenwetgeving 

nader uitgewerkt: de verplichte fabrikanten- en groothandelsvergunningen. Hoofdstuk 4 Gnw bevat 

de vereisten ten aanzien van de handelsvergunning voor een geneesmiddel. De rol van de arts en 

apotheker bij het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen is geregeld in hoofdstuk 6 

Gnw. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet is de bevoegdheid tot het 

voorschrijven van geneesmiddelen vastgelegd in art. 36 van de Wet BIG. Dit artikel bevat een 

limitatieve opsomming van de beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn tot het voorschrijven van 

geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. De bevoegdheid tot het ter hand stellen 

van UR-geneesmiddelen is krachtens art. 61 Gnw voorbehouden aan de apotheker en 

apotheekhoudende huisartsen. Nadere regels met betrekking tot het bereiden en ter hand stellen 

van geneesmiddelen in de apotheek zijn uitgewerkt in het Besluit Geneesmiddelenwet. In hoofdstuk 

7 Gnw is op gedetailleerde wijze vastgelegd aan welke eisen het etiket, de verpakking en de bijsluiter 

van een geneesmiddel moeten voldoen. De voorschriften ten aanzien van geneesmiddelenbewaking 

(farmacovigilantie) zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 

De Geneesmiddelenwet kent een apart hoofdstuk over geneesmiddelenreclame (hoofdstuk 9). Hierin 

zijn onder meer opgenomen een algemeen verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor geen handelsvergunning is verleend en een verbod op publieksreclame voor 

geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Naast een aantal andere algemene 

verboden en vereisten gelden specifieke vereisten ten aanzien van publieksreclame en reclame 

gericht op beroepsbeoefenaren. Gunstbetoon in de richting van beroepsbeoefenaren is verboden, 

tenzij dit gunstbetoon binnen de grenzen blijft zoals aangegeven in art. 94 Gnw.50  

De bepalingen over handhaving, toezicht en opsporing zijn opgenomen in hoofdstuk 11. Het toezicht 

op de naleving van de Geneesmiddelenwet is opgedragen aan de ambtenaren van het Staatstoezicht 

op de volksgezondheid. Een aantal overtredingen van de Geneesmiddelenwet wordt beschouwd als 

economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten. Bij overtreding van een groot 

aantal andere artikelen kan sanctionering plaatsvinden door het opleggen van een bestuurlijke boete 

door de Minister van VWS. Bij recidive kan een dergelijke overtreding worden aangemerkt als een 

                                                           
49 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 1, p. 2. 
50 De uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon zijn nader uitgewerkt in de Beleidsregels gunstbetoon; zie 
hfdst. 7.  
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strafbaar feit en kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Gelijktijdig met de Geneesmiddelenwet 

treden ook de Beleidsregels bestuurlijke boete in werking.51 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Geneesmiddelenwet is het werk voor de Nederlandse 

wetgever overigens nog niet klaar. Tijdens de parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet 

heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan, die aanpassing van de nieuwe wet noodzakelijk 

maken. Ook blijkt dat de nieuwe wet, mede ten gevolge van de grote hoeveelheid ingediende 

amendementen, een aantal technische onvolkomenheden bevat. Om hieraan tegemoet te komen, 

wordt in 2009 een zogenoemde veegwet ingediend.52 Deze wet tot Wijzing van de 

Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen 

treedt, samen met een aantal gerelateerde wijzigingen in de Wet BIG, op 1 januari 2012 in werking.  

Naast een aantal andere wijzigingen is in de context van dit onderzoek verder nog relevant de 

Verzamelwet VWS 2016, die op 1 augustus 2016 in werking treedt.53 Deze veegwet bevat een aantal 

technische wijzigingen van de Geneesmiddelenwet.  

3.3 De geschiedenis van de wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame  

3.3.1 Periode vóór 1963  

3.3.1.1 Zelfregulering: oprichting van de KOAGG (1926) 

De eerste initiatieven voor regulering van de aanprijzing van geneesmiddelen worden genomen door 

het veld zelf. Noch in de Wet hetgeen betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken 

der geneeskunde uit 1818, noch in diens opvolger, de Wet regelende de uitoefening van de 

artsenijbereidkunst uit 1858, is enige bepaling met betrekking tot de verkoopbevordering en/of de 

aanprijzing van geneesmiddelen opgenomen. Kennelijk bestond hiertoe ten tijde van de 

totstandkoming van deze wetgeving en gedurende het verdere verloop van de 19e eeuw geen 

aanleiding. 

De opkomst van de dagbladpers aan het begin van de 20e eeuw brengt nieuwe ontwikkelingen mee. 

Door tal van maatschappelijke en technische factoren, waaronder het grootschalig gebruik van 

zetmachines, nemen de oplagen en verspreiding van dagbladen aanzienlijk toe. Parallel aan deze 

ontwikkeling loopt de opkomst van het advertentiewezen, dat tot nieuwe uitdagingen leidt.54 

Wildgroei bij reclamebemiddelingsbureaus, sluikreclame en omstreden vormen van aanprijzing 

geven aanleiding tot verschillende vormen van zelfregulering. 

                                                           
51 Zie hfdst. 8. 
52 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige 
technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die 
bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven. 
53 Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor 
beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 
2016), Stb. 2016, 206. Zie ook Besluit van 29 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2016, Stb. 2016, 270. 
54 Zie voor een uitgebreide omschrijving Hemels 1983. 
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Geneesmiddelenfabrikanten behoren tot de eerste grote landelijke adverteerders. Uit de 

‘Mededeelingen aan de leden van de Nederlandsche Dagbladpers’, het verenigingsblad van de 

toenmalige vereniging van uitgevers van dagbladen, blijkt dat er regelmatig pogingen worden 

ondernomen door leveranciers van geneesmiddelen om met gratis zalfjes, poeders en pillen in de 

krant te komen.55 Deze en andere ‘mistoestanden’ leiden ertoe dat begin 1926 de particuliere 

Commissie van controle op de openlijke aanprijzing tegen ziekten, de latere Keuringsraad Openlijke 

Aanprijzing Geneesmiddelen en Geneeswijzen (KOAGG), wordt ingesteld. In deze commissie van 

controle hebben twee hoogleraren, een medicus, een farmaceut en vertegenwoordigers van de pers 

zitting. Fabrikanten van geneesmiddelen hebben in deze commissie slechts een adviserende stem.  

3.3.1.2 Nederland: parlementaire discussie over de noodzaak van wettelijke voorschriften 
(1929-1932) 

Het opzetten van een privaat systeem voor preventieve toetsing van openlijke aanprijzingen voor 

geneesmiddelen leidt ertoe dat wettelijke maatregelen met betrekking tot reclame voor 

geneesmiddelen vooralsnog achterwege blijven. Dit neemt echter niet weg dat de discussie of met 

zelfregulering kan worden volstaan, dan wel overheidsingrijpen niet toch alsnog noodzakelijk zou 

zijn, met regelmaat de kop opsteekt. Dit is onder meer het geval in de periode 1929-1932, waarin de 

Tweede Kamer zich buigt over een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet regelende de uitoefening 

van de artsenijbereidkunst.  

Het initiële voorstel tot wijziging van de wet bevat geen bepalingen over de aanprijzing van 

geneesmiddelen. Tijdens de parlementaire behandeling komt de roep om wettelijke maatregelen 

met betrekking tot aanprijzing echter nadrukkelijk aan de orde en wordt een voorstel gedaan voor 

aanvullende bepalingen ‘omtrent het met openlijke aanprijzing in het verkeer brengen van middelen 

tegen ziekten’.56 Dit ontwerp is bedoeld om maatregelen te treffen tegen ‘verschillende uitwassen, 

[als] gevolg van den handel in spécialités’.57 Uit de discussie over dit onderwerp tussen de 

verantwoordelijke minister en leden van de Tweede Kamer blijkt waar de gevoeligheden liggen als 

het gaat om geneesmiddelenreclame. Aan het woord is H.J. Vos, lid van de Tweede Kamer en van de 

Bijzondere Commissie die het wetsvoorstel beoordeelt:  

‘Door fabrikanten en groothandelaren wordt een enorme hoeveelheid spécialités en z.g.n. verpakte 

geneesmiddelen, waarvan de samenstelling als regel aan den kooper onbekend is, door middel van 

een zeer intensieve reclame aan het publiek aangeboden. Hierdoor wordt een onnoodig gebruik van 

allerlei, lang niet steeds onschadelijke geneesmiddelen bevorderd. Daarbij komt nog, dat de 

hierbedoelde middelen veelal worden verkocht tegen een prijs, geheel onevenredig aan de werkelijke 

waarde. Wel heeft een groep van belanghebbenden bij den handel in verpakte geneesmiddelen in 

samenwerking met de Nederlandsche dagbladpers een controle-commissie in het leven geroepen, 

welke tot taak heeft te bevorderen, dat ergerlijke en schadelijke reclame voor patentgeneesmiddelen 

uit de advertentiekolommen der dagbladen wordt geweerd. Doch, moest al aanstonds twijfel rijzen, of 

een commissie, ingesteld door twee groepen van financieel belanghebbenden, voldoende objectiviteit 

zou bezitten om den op dit gebied bestaanden toestand genoegzaam te corrigeeren, de practijk heeft 

aangetoond, dat die correctie inderdaad onvoldoende is. Daarom behoort het publiek ook in dit 

                                                           
55 Hemels 1983, p. 59. 
56 Handelingen II 1929-1930, 396, Het ontwerp van wet Bepalingen omtrent het met openlijke aanprijzing in 
het verkeer brengen van middelen tegen ziekten (n°. 49 der Zitting 1930-1931). 
57 Kamerstukken II 1930-1931, 2 X, nr. 9, Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931 (Arbeid, Handel en 
Nijverheid). 
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opzicht door middel van wettelijke maatregelen te worden beschermd. De wijzigingen, voor al deze 

voorzieningen noodig, zijn van dien aard, dat een geheel nieuwe opzet van de wet onvermijdelijk is.’58 

De minister onderkent de situatie en stelt: 

‘Bovendien heeft de ongebreidelde verkoop van verpakte geneesmiddelen nieuwe gevaren voor de 

volksgezondheid in het leven geroepen. Er wordt voor verschillende van deze artikelen een levendige 

reclame gevoerd, die prikkelt tot verbruik, ook daar, waar zulks gevaar oplevert. Artikelen van 

geenszins onschuldigen aard worden thans verkocht in galanteriewinkels, in winkels van 

kruidenierswaren, bij kappers en andere ondeskundigen op het terrein der 

geneesmiddelenvoorziening. Om al deze bezwaren te ondervangen zal niet met het wijzigen of 

invoegen van enkele bestaande wettelijke bepalingen kunnen worden volstaan. Hier zal een nieuwe 

wettelijke regeling op een geheel anderen grondslag moeten worden opgetrokken.’59 

De minister onderschrijft dat het nut kan hebben door zelfregulering te voorkomen dat ‘ergerlijke en 

schadelijke reclame voor patentgeneesmiddelen’ in advertentiekolommen van dagbladen 

terechtkomt, maar twijfelt eraan of het corrigerend vermogen voldoende is. Gewezen wordt op het 

feit dat ‘meermalen nog advertenties verschijnen, die aan bedenking onderhevig zijn’. Bovendien 

wordt de vraag opgeworpen of een commissie, ingesteld door belanghebbenden, wel het 

aangewezen orgaan is ‘om antwoord te geven op de, uit een oogpunt van volksgezondheid zoo 

gewichtige, vraag, welke reclame niet kan worden toegelaten’. ‘Eenig toezicht op die reclame zal te 

meer noodig zijn, wanneer allerlei geneesmiddelen ook buiten de apotheken vrijelijk verkocht zullen 

kunnen worden. Zelfs de gewoonte van het gebruiken van niet-schadelijke geneesmiddelen zal in 

veel gevallen schadelijk zijn, omdat zij de weerstandskracht van het lichaam en van den geest kan 

verzwakken. Deze prijs is al te duur voor de winst van de producenten van dien wassenden vloed van 

geneesmiddelen’, aldus de minister.60 

Dat de relatie tussen zelfregulering en de taken van de wetgever lastig kan zijn, blijkt uit de 

onderstaande reactie van Vos:  

‘Het is trouwens moeilijk om de grens van dit gebied te trekken. Wanneer men den handverkoop 

eenmaal toestaat, is de consequentie daarvan, dat men ook de reclame daarvoor toelaat, want 

wanneer men een bepaald middel tolereert, kan men niet tegengaan, dat reclame voor dat middel 

wordt gemaakt. Ik heb voor de commissie, die zich daarmede bezighoudt, groot respect, maar er 

komen wel eens advertenties voor, die niet heelemaal naar mijn smaak zijn; die treft men ook wel aan 

in bladen, die men er niet van verdacht. Men treft ook wel advertenties aan op het voorblad van het 

Pharmaceutische Weekblad, die niet naar mijn smaak zijn en waarvan ik niet zou durven beweren, dat 

zij niet aanleiding geven tot kwakzalverij. Wanneer de Minister eenigszins smalend spreekt over de 

pogingen tot verbetering, die zijn ondernomen van de zijde van particulieren, dan moet ik toch wel 

zeggen, dat de Regeering daarbij zeer ondankbaar is geweest. Waar de Regeering zelf niet in staat is 

gebleken om eenige verbetering tot stand te brengen, had zij toch meer waardeering moeten hebben 

voor de pogingen van het particulier initiatief van de Vereeniging van Pharmaceutische 

                                                           
58 Voorlopig verslag (n°. 426 der Zitting 1930-1931). Van de gelegenheid, bij de Bijzondere Commissie, in wier 
handen het ter zijde genoemde wetsontwerp is gesteld, schriftelijke opmerkingen in te zenden, is gebruik 
gemaakt door de leden der Kamer Duys, Van Hellenberg Hubar, Schaepman, Vos en Wijnkoop. 
59 Kamerstukken II 1931-1932, 69, nr. 3, Regelen betreffende de uitoefening van de artsenijbereidkunst. 
60 Kamerstukken II 1931-1932, 69, nr. 3, Regelen betreffende de uitoefening van de artsenijbereidkunst. 
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Handelsbelangen, die in ieder geval tot een zeer sterke beperking van de vroegere misstanden hebben 

geleid.’61 

Uiteindelijk zullen onder het regime van de Wet regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst 

geen wettelijke voorschriften voor geneesmiddelenreclame tot stand komen. Het voorstel tot 

aanpassing van deze wet haalt de eindstreep niet en wordt in september 1937 in zijn geheel 

ingetrokken.62 De Wet regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst blijft ongewijzigd van 

kracht tot 1963. 

3.3.2 Periode 1963-1985 

3.3.2.1 Nederland: inwerkingtreding van de WOG en uitvoeringsbesluiten (1963) 

In 1963 treedt de WOG, die in 1958 reeds is vastgesteld, in werking en komt de Wet regelende de 

uitoefening van de artsenijbereidkunst te vervallen. In de WOG wordt op twee plaatsen gerefereerd 

aan de aanprijzing van geneesmiddelen, te weten in art. 26 en art. 30. Art. 26 WOG is de 

kapstokbepaling, die als wettelijke grondslag dient voor de uitvoeringsvoorschriften onder de WOG. 

Art. 30 WOG heeft betrekking op de Keuringsraad voor de aanprijzing van geneesmiddelen. 

De ontstaansgeschiedenis en bedoelingen van art. 30 WOG zijn, om met de toenmalige Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid te spreken, curieus en geven een aardig beeld van de soms lastig 

te duiden relatie tussen wetgeving en zelfregulering. In art. 30 WOG wordt bepaald dat er een 

Keuringsraad is voor de aanprijzing van geneesmiddelen, die belast is met de beoordeling van de 

aanprijzing van farmaceutische spécialités volgens bij of krachtens de wet gegeven voorschriften. In 

deze Keuringsraad hebben zitting vertegenwoordigers van organisaties van apothekers en 

geneeskundigen, organisaties van fabrikanten, groothandelaren en kleinhandelaren in verpakte 

geneesmiddelen en van organisaties die zich op het gebied van publiciteit bewegen. Zij worden 

benoemd door de Kroon op voordracht van door de minister aangewezen organisaties. De minister 

kan nadere voorschriften voor de werkwijze van de Keuringsraad geven. De wet voorziet tevens in 

een beroepsvoorziening: belanghebbenden kunnen tegen beslissingen van de Keuringsraad beroep 

aantekenen volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.  

Tijdens de parlementaire behandeling blijkt over het voorgestelde art. 30 de nodige onduidelijkheid 

te bestaan. Een Kamerlid constateert dat ‘blijkbaar onvoldoende in alle kringen bekend is dat er 

reeds lang een Keuringsraad [bestaat], die is ontstaan op basis van vrijwillige samenwerking tussen 

een aantal organisaties, o.a. de dagbladpers en de groothandel in farmaceutische artikelen, en die 

Keuringsraad werkt op het ogenblik preventief’. Hieraan wordt toegevoegd dat dit systeem ‘zeer 

bevredigend [schijnt] te werken in ons land, bevredigender dan in vele andere landen’, waarbij wordt 

gewaarschuwd dat ‘reeds sedert lange jaren het particulier initiatief iets heeft tot stand gebracht, dat 

goed werkt, en dat gevreesd moet worden dat door een ingrijpen van de Overheid het zeker niet 

beter en wellicht minder goed gaat worden’.63 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordt hierop dat het ‘inderdaad een curieuze 

zaak [is] met de Keuringsraad’. Hij erkent dat er reeds jarenlang een particuliere organisatie fungeert, 

maar wijst er daarbij op dat deze slechts kan werken bij de gratie van de medewerking van 

                                                           
61 Kamerstukken II 1931-1932, 69, nr. 3, Regelen betreffende de uitoefening van de artsenijbereidkunst. 
62 Kamerstukken II 1937-1938, 6, nr. 1, Regelen betreffende de uitoefening van de artsenijbereidkunst. 
63 Handelingen II 1957-1958, 56ste vergadering, 3829. 
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dagbladdirecties en uitgevers. Dit toezicht werkt alleen maar preventief. De minister is er 

voorstander van deze regeling te laten voortbestaan wanneer de Keuringsraad een wettelijke status 

krijgt. Ook wijst de minister er fijntjes op dat het niet zijn idee is geweest om ‘die particuliere 

Keuringsraad of hoe die instelling thans mag heten’ een wettelijke status te geven. ‘De heren hebben 

zelf, toen zij vernamen, dat een nieuwe geneesmiddelenwet in voorbereiding was, gevraagd, of zij 

niet, opdat hun uitspraken en optreden meer autoriteit zouden krijgen, in die wet een wettelijke 

status zouden kunnen krijgen.’ De minister vervolgt:  

‘Ik heb bemerkt, dat bij de leden van de Keuringsraad, die eerst zo enthousiast waren voor het 
verkrijgen van een wettelijke status, thans enige aarzeling bestaat (…). Ik zou het op zich zelf niet zo 
verschrikkelijk betreuren – wij hebben het zelf niet uitgevonden, dat die Keuringsraad erin moest – 
wanneer die nu uit de wet gelicht werd, maar ik vrees wel een psychologisch effect! De Keuringsraad 
staat nu eenmaal in de wet en als deze nu bij besluit van de Kamer eruit zou worden gehaald, zou dat 
mogelijk in het land een verkeerde indruk kunnen wekken, nl. deze: nu mag alles weer op dit gebied. 
Dat wil ik gaarne voorkomen.’64  

 
Er worden ook vragen gesteld over de in art. 30 voorgestelde regeling van preventief toezicht in 

relatie tot het grondrecht van vrije meningsuiting.65 Uiteindelijk wordt de oplossing voor deze 

dilemma’s gevonden in het besluit art. 30 WOG in 1963 niet in werking te laten treden.66 De Minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid nodigt de KOAGG bij schrijven van 5 juli 1961 uit diens 

werkzaamheden voort te zetten, terwijl art. 30 buiten werking blijft.67 

De tweede verwijzing naar de aanprijzing van geneesmiddelen in de WOG is opgenomen in art. 26, 

waarin wordt bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden 

gegeven met betrekking tot (onder andere) ‘de registratie van verpakte geneesmiddelen, de 

bereiding, het verkopen, de aflevering, de invoer, de handel, het ter aflevering in voorraad hebben 

van verpakte geneesmiddelen, voorts de aanprijzing, de verpakking en de door belanghebbenden te 

betalen vergoeding voor onderzoek en registratie en toezicht op de naleving van deze 

voorschriften’.68 De vraag of de reclame aan wettelijke voorschriften moet voldoen, wordt door de 

minister ‘beslist bevestigend’ beantwoord: ‘Het is van grote betekenis, dat een rem wordt aangelegd 

aan het ongebreidelde plaatsen van advertenties, waardoor de verkoop van ondeugdelijke 

geneesmiddelen wordt gestimuleerd.’69  

Deze wettelijke voorschriften worden in eerste instantie vastgelegd in het Besluit uitoefening 

artsenijbereidkunst70 en het Besluit verpakte geneesmiddelen,71 die beide in 1963 in werking treden. 

Het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst richt zich op de wijze waarop en voorwaarden waaronder 

apothekers en apotheekhoudende artsen hun werkzaamheden in het kader van de 

                                                           
64 Handelingen II 1957-1958, 56ste vergadering, 16 april 1958, 3829. 
65 Zo dit bezwaar al reëel geweest zou zijn, is dit achterhaald door de Grondwetswijziging van 1983, waarbij 
handelsreclame werd uitgezonderd van het recht op vrije meningsuiting. 
66 Overigens zal dit ook op een later tijdstip niet gebeuren; als de WOG in 2007 wordt vervangen door de 
Geneesmiddelenwet, komt art. 30 te vervallen zonder dat het ooit van kracht is geweest. 
67 Handelingen I 1966-1967, 15de vergadering, p. 206. 
68 Handelingen II 1951-1952, 2479, nr. 2, p. 4. 
69 Kamerstukken II 1955-1956, 2479, nr. 6, p. 5. 
70 Besluit van 1 maart 1963, houdende voorschriften, als bedoeld in artikel 26, onder a, b, c en d, van de Wet op 
de Geneesmiddelenvoorziening (Besluit uitoefening artsenijbereidkunst), Stb. 1963, 75. 
71 Besluit van 16 juli 1963, houdende voorschriften met betrekking tot verpakte geneesmiddelen (Besluit 
verpakte geneesmiddelen), Stb. 1963, 336. Het Besluit verpakte geneesmiddelen is in 1978 vervangen door het 
Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische spécialités en farmaceutische preparaten. 
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geneesmiddelenvoorziening dienen te verrichten. Het besluit bevat een aantal bepalingen die de 

verkoopbevordering van geneesmiddelen raken. Zo wordt een apotheker verplicht ervoor zorg te 

dragen dat zijn naam en hoedanigheid met duidelijke letters staan vermeld op of boven of terzijde 

van elke buitendeur die aan het publiek toegang kan geven tot de apotheek.72 Aan de buitenzijde, 

maar ook binnen in de apotheek, mogen echter geen aanprijzingen voorkomen ‘welke kennelijk tot 

doel hebben het gebruik van geneesmiddelen te stimuleren’.73 Ook dienen de apotheker en 

apotheekhoudende arts er op grond van art. 27 lid 5 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst voor te 

zorgen dat geschriften ‘houdende aanprijzing of andere mededelingen omtrent geneesmiddelen, bij 

de voorwerpen waarin zij geneesmiddelen op recept afleveren, niet voorkomen en niet ten behoeve 

van de patiënt mede worden verstrekt, tenzij anders op het recept is voorgeschreven’.74  

In het Besluit verpakte geneesmiddelen wordt met betrekking tot de verpakking van een 

geregistreerd geneesmiddel (‘en op het voorwerp dat zulk een middel bevat’) bepaald dat hierop 

geen indicaties of ‘vermeldingen ter bevordering van de verkoop’ mogen voorkomen (zie art. 13 lid 

2). Ook worden restricties opgelegd aan het verstrekken van monsters van geneesmiddelen. Doel 

hiervan is ‘paal en perk te stellen aan de onbeperkte toezending van monsters van geneesmiddelen, 

die in de loop der jaren een belangrijke omvang hebben genomen en welke daardoor een gevaar 

betekenen voor de volksgezondheid’.75 Op grond van art. 19 mogen fabrikanten, groothandelaren en 

importeurs uitsluitend nog monsters van verpakte geneesmiddelen afleveren aan geneeskundigen, 

tandartsen, vroedvrouwen en dierenartsen die daartoe per monster een schriftelijke en persoonlijk 

ondertekende aanvraag hebben ingediend. Deze personen mogen de monsters ‘binnen de grenzen 

hunner beroepsuitoefening afleveren aan door hen behandelde personen’, zij het uitsluitend gratis. 

Ook wordt bepaald dat noch in verkooplokalen, noch in bijbehorende etalages van personen die 

bevoegd zijn tot de uitoefening van de artsenijbereidkunst prijsaanduidingen van verpakte 

geneesmiddelen mogen voorkomen, behoudens op de verpakking van het geneesmiddel zelf.76 

3.3.2.2 Nederland: parlementaire discussie over het omroepbestel (1965-1967) 

Met de inwerkingtreding van de WOG en genoemde uitvoeringsbesluiten in 1963 verstomt de 

discussie over de noodzaak tot verdere regulering van geneesmiddelenreclame in Nederland niet. Zo 

wordt de vraag over de wenselijkheid van de inwerkingtreding van art. 30 WOG in 1967 alweer 

opgerakeld in het kader van de discussie over de regeling van het voorlopige bestel van de televisie-

uitzendingen. Bij koninklijk besluit van 11 november 1965 is de Reclameraad ingesteld, die onder 

meer tot taak heeft voorschriften te geven omtrent het gebruik van de voor reclame-uitzendingen 

bestemde zendtijd en de inhoud van de reclame-uitzendingen. In de Eerste Kamer doet de PvdA een 

beroep op de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om na te gaan in hoeverre de opkomst 

van de nieuwe media er niet toe zou moeten leiden art. 30 WOG alsnog in werking te laten treden. 

Tussen de regels door valt te lezen dat ook de feitelijke praktijk – en wellicht ook het functioneren 

van de KOAGG – daar aanleiding toe zou geven:  

                                                           
72 Art. 17 lid 1 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, Stb. 1963, 75. 
73 Art. 34 lid 5 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, Stb. 1963, 75. 
74 In 1966 wordt art. 27 aangepast (Besluit van 5 september 1966 houdende wijziging van art. 27 vijfde lid van 
het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, Stb. 1966, 391). Toegevoegd wordt dat de bevoegde minister kan 
bepalen dat de eerste volzin niet geldt ten aanzien van een bepaalde, door hem aangewezen categorie 
geneesmiddelen. 
75 NvT, Stb. 1963, 336, p. 1073. 
76 Art. 21 lid 6 Besluit verpakte geneesmiddelen, Stb. 1963, 336. 
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‘Terwijl de toestand ten aanzien van de dagbladen bevredigend kan worden genoemd, treft het, dat 

speciaal in de familiebladen – een term die op het moment een bijna wettelijke status heeft gekregen 

– advertenties voor geneesmiddelen, schoonheidsmiddelen en voedingsmiddelen voorkomen, die 

dikwijls niet anders dan met “schandalig volksbedrog" betiteld kunnen worden: "Overtollig vet wordt 

verbrand"; “eet u slank"; “een zalfje dat binnendringt door de spieren tot in de gewrichten" en andere 

nonsens. Of hier de KOAGG is tekortgeschoten of dat deze bladen zich niet houden aan de 

overeenkomst waarop de KOAGG berust, laat ik daar, maar het is wel duidelijk, dat hier iets niet in 

orde is, waarvoor op het ogenblik geen remedie schijnt te bestaan. Hierbij komt dat het medium 

televisie bijzondere voorzichtigheid eist en het is de vraag, of de KOAGG reeds zoveel jaren op het 

medium dagblad ingesteld, in staat zal zijn om deze nieuwe standaarden te volgen.’77   

De minister wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid ervoor te waken dat de 

volksgezondheid niet in gevaar komt door onverantwoorde geneesmiddelenreclame op de radio en 

televisie. De verantwoordelijke staatssecretaris antwoordt hierop nader te zullen overwegen hoe 

door middel van de WOG meer waarborgen kunnen worden gecreëerd, waarbij tevens wordt 

verwezen naar het feit dat in het verband van de EEG een ontwerp-richtlijn met betrekking tot de 

reclame voor geneesmiddelen is opgesteld, die ook in de Nederlandse wetgeving zal moeten worden 

verwerkt.78 

3.3.2.3 Europa: eerste initiatieven voor wetgeving voor geneesmiddelenreclame (1967-1969) 

Op 7 juni 1967 dient de Europese Commissie bij de Raad een voorstel in voor een richtlijn met 

betrekking tot de aanpassing van de wetgeving van lidstaten inzake reclame voor farmaceutische 

specialiteiten.79 De aanleiding om met dit voorstel voor een Europese richtlijn te komen, is gelegen in 

de verschillen in de regelingen voor geneesmiddelenreclame tussen de lidstaten van de EEG 

onderling. Deze verschillen hebben tot gevolg dat reclame die in de ene lidstaat geoorloofd is, in een 

andere lidstaat ontoelaatbaar kan zijn. Ook zijn er lidstaten waar reclame voor geneesmiddelen 

onderhevig is aan een afzonderlijke vergunning, terwijl een dergelijke vergunningplicht in andere 

lidstaten niet bestaat. De verschillen leiden tot belemmering van het handelsverkeer en met de 

voorgestelde richtlijn wordt beoogd deze verschillen – en zo ook de daaruit voortvloeiende 

handelsbelemmeringen – op te heffen. Daarbij dient echter uitdrukkelijk rekening te worden 

gehouden met de bescherming van de volksgezondheid, zo blijkt expliciet uit de considerans van de 

ontwerp-richtlijn. 

Het voorstel bevat een aantal algemene bepalingen over reclame voor farmaceutische producten. 

Geneesmiddelenreclame mag de volksgezondheid, met name door onwaardige of oncontroleerbare 

gegevens, niet in gevaar brengen. Er komt een verbod op het maken van reclame voor 

geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Bij de nadere voorwaarden die aan 

geneesmiddelenreclame worden gesteld, wordt onderscheid gemaakt tussen reclame bestemd voor 

personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te geven en reclame gericht op 

het publiek. In de richting van het publiek geldt een verbod op elke vorm van reclame voor 

geneesmiddelen die slechts op medisch voorschrift mogen worden afgeleverd. Publieksreclame 

                                                           
77 Handelingen I 1966-1967, 15de vergadering, p. 206. 
78 Handelingen I 1966-1967, 16de vergadering, p. 258. 
79 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake 
reclame voor farmaceutische specialiteiten en de toelichting (67/623/EEG), PbEG 1967, 248/18. 
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wordt tevens verboden voor geneesmiddelen die bestemd zijn voor de behandeling of voorkoming 

van een aantal ernstige, veelal besmettelijke ziekten of symptomen.80  

Publieksreclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen dient preventief te worden goedgekeurd en 

aan een aantal in de richtlijn omschreven voorwaarden te voldoen. Het voorstel bevat tevens een 

aantal voorschriften ten aanzien van reclame-uitingen in de richting van voorschrijvers en afleveraars 

van geneesmiddelen. Deze voorschriften hebben onder meer betrekking op gegevens die in elk geval 

in de reclame-uiting moeten worden vermeld. Daarnaast moeten lidstaten de nodige maatregelen 

nemen om te verbieden dat fabrikanten of handelaren in geneesmiddelen premies of andere 

voordelen verstrekken of beloven aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te 

schrijven of af te geven. Aan het verstrekken van monsters van geneesmiddelen worden beperkingen 

gesteld. 

Het voorstel voor de richtlijn wordt voorgelegd aan het Europees Parlement, dat in juni 1968 een 

resolutie uitbrengt met een advies over het voorstel.81 Het Europees Parlement constateert daarbij 

met voldoening dat de bescherming van de volksgezondheid in het voorstel de prioriteit heeft 

gekregen boven economische overwegingen. Aanvullend wordt gewezen op het gevaar van het 

verhandelen van identieke farmaceutische specialiteiten onder verschillende fantasiebenamingen. 

Het Parlement dringt aan op passende maatregelen om deze misstand uit de weg te ruimen. Ook 

spreekt het Parlement de verwachting uit dat niet alleen reclame voor geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik in Europees verband geregeld gaat worden, maar dat op korte termijn eveneens 

communautaire richtlijnen zullen worden vastgesteld voor reclame voor onder meer 

geneesmiddelen en specialiteiten voor dieren, diëtistenspecialiteiten, middelen voor 

lichaamsverzorging en op grond van de voedingsleer samengestelde specialiteiten.  

In het Europees Parlement wordt ook aandacht besteed aan de prijzen van geneesmiddelen. De 

ontwerp-richtlijn geldt niet voor de voorschriften van lidstaten inzake prijzen en kortingen voor 

geneesmiddelen. Het Parlement acht – mede gelet op de uitbreiding van de sociale verzekeringen – 

een diepgaand onderzoek naar prijsvorming voor farmaceutische specialiteiten noodzakelijk; 

prijsopdrijving en vaststelling van onverantwoord hoge winstmarges moeten worden verhinderd. Het 

verbieden van televisiereclame voor geneesmiddelen wordt vanuit een oogpunt van 

gezondheidsbeleid op zichzelf gewenst en gerechtvaardigd geacht. Omdat echter het publiek ook 

recht heeft op objectieve voorlichting, pleit het Parlement ervoor televisiereclame voor 

farmaceutische specialiteiten aan nog strengere voorschriften te onderwerpen dan andere vormen 

van reclame. De behandeling van het voorstel voor de richtlijn stagneert en het voorstel wordt 

ingetrokken.82  

In 1969 neem de Raad van Ministers een resolutie aan over publieksreclame.83 De oorspronkelijke 

tekst van deze resolutie is niet teruggevonden, wel de tekst van Resolution AP (83) 1, die de resolutie 

                                                           
80 De bijlage bij de ontwerp-richtlijn bevat een zestal ziekten waarvoor quarantaine wettelijk verplicht is, 
waaronder cholera, de pest en vlektyfus. Ook worden achtentwintig besmettelijke of door parasieten 
veroorzaakte ziekten genoemd, waaronder kinkhoest, difterie, griep, malaria, roodvonk en hondsdolheid. 
81 Resolutie houdende advies van het Europese Parlement inzake het voorstel van de EEG-Commissie aan de 
Raad voor een richtlijn betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake reclame voor 
farmaceutische specialiteiten en de toelichting, PbEG 1968, C 72/25. 
82 PbEG 1975, C 25, p. 5. Het voorstel voor de richtlijn wordt uiteindelijk per 8 december 1976 ingetrokken.  
83 Resolution AP (69) 3 on regulations governing the advertising of medicines to the public, Council of Europe 
Committee of Ministers.  
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uit 1969 vervangt.84 In deze resolutie zijn veertien algemene uitgangspunten met betrekking tot 

reclame voor geneesmiddelen richting het publiek vastgelegd. Een daarvan luidt dat reclame richting 

het publiek voor geneesmiddelen die alleen op recept mogen worden afgeleverd, moet worden 

verboden. 

3.3.2.4 Nederland: uitbreiding van het Besluit verpakte geneesmiddelen met een titel over 
aanprijzing (1973) 

In de tussentijd doen zich op het niveau van de nationale wetgeving de nodige ontwikkelingen met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame voor. In 1973 wordt aan het Besluit verpakte 

geneesmiddelen een nieuwe paragraaf 4a toegevoegd. Deze paragraaf bestaat uit één bepaling, art. 

21a, en draagt de titel ‘Aanprijzing’. 85 In art. 21a worden nadere voorwaarden gesteld aan de 

aanprijzing van verpakte geneesmiddelen door fabrikanten, importeurs of groothandelaren ‘ingeval 

deze aanprijzing uitsluitend of in belangrijke mate is gericht tot geneeskundigen, apothekers, 

tandartsen of vroedvrouwen’.  

In de eerste plaats dient de aanprijzing ten minste de volgende gegevens te bevatten: de naam, 

kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling en farmaceutische vorm van het geneesmiddel, alsmede 

de indicatie, voornaamste nevenwerkingen en alle contra-indicaties. Deze gegevens dienen 

afkomstig te zijn uit het register waarin het betreffende geneesmiddel door het CBG is opgenomen. 

De enige uitzondering op de verplichte vermelding van voormelde gegevens betreft de situatie 

waarin een aanprijzing uitsluitend tot doel heeft een verpakt geneesmiddel in herinnering te brengen 

bij de genoemde beroepsbeoefenaren (zogenoemde herinneringsreclame). In dat geval mag de 

aanprijzing niet méér inhouden dan de naam van het geneesmiddel, de vermelding van de 

farmacotherapeutische groep en de naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel 

brengen van het middel. 

Verder mag het geneesmiddel niet worden aangeprezen als zijnde geschikt ter genezing of 

voorkoming van een aandoening, ziekteverschijnsel, verwonding, enz. waarvoor het middel niet is 

geregistreerd. Ook aanprijzingen voor doeleinden die niet in direct verband staan met de werking en 

indicatie zoals opgenomen in het register, zijn niet toegestaan. Indien in de aanprijzing wordt 

afgeweken van de tekst ter zake van de werking en het indicatiegebied zoals in het register is 

opgenomen, moet de door het CBG in het register opgenomen tekst ook worden weergegeven.  

  

                                                           
84 Het verschil tussen de resolutie uit 1969 en die uit 1983 is dus niet vastgesteld. Bij afwezigheid van de tekst 
van de resolutie uit 1969 is de tekst waar deze voetnoot betrekking op heeft, gebaseerd op de resolutie uit 
1983. 
85 Besluit van 5 juli 1973, houdende nadere wijziging van het Besluit verpakte geneesmiddelen (Stb. 1963, 336), 
Stb. 1973, 397. 
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3.3.2.5 Zelfregulering: totstandkoming van de Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van 
Geneesmiddelen en de RGA (1973)  

De dreiging en uiteindelijke totstandkoming van wettelijke voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame leiden ertoe dat ook de zelfregulering in Nederland een nieuwe impuls 

krijgt. De toenmalige koepels van farmaceutische bedrijven, de Bond van Importeurs van 

Pharmaceutische Artikelen (BIPA) en de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van 

Pharmaceutische Producten (Nepropharm), besluiten in 1973 over te gaan tot de invoering van de 

Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen. Het doel van deze gedragscode is het 

publiek en de vakkringen te beschermen tegen misleidende aanprijzing van geneesmiddelen en 

ervoor te zorgen dat de aanprijzing in overeenstemming is met de eisen van goede smaak en 

fatsoen.86 De farmaceutische industrie beschouwt het blijkens de toelichting bij de Kode als een 

belangrijke taak om adequate informatie over de door haar bereide geneesmiddelen te verschaffen 

aan daartoe gekwalificeerde personen. Praktiserende artsen moeten zich op basis van de hun ter 

beschikking gestelde gegevens een zo volledig mogelijk beeld kunnen vormen van de eigenschappen 

van een geneesmiddel. Informatie die van de industrie afkomstig is, zal (deels) een aanprijzend 

karakter hebben. Gelet op de bijzondere aard van het geneesmiddel acht de farmaceutische 

industrie het haar taak ervoor zorg te dragen dat deze aanprijzing correct is en een passend karakter 

heeft, aldus de toelichting bij de Kode.  

De Kode omvat twee fundamentele gedragsregels voor de aanprijzing van geneesmiddelen: een 

verbod tot misleiding bij de aanprijzing van geneesmiddelen en de verplichting om ervoor te zorgen 

dat de aanprijzing van geneesmiddelen in overeenstemming is met de geldende normen van goede 

smaak en fatsoen. Degene tot wie de aanprijzing is gericht, mag op generlei wijze worden misleid ten 

aanzien van de werking van het geneesmiddel. De aanprijzing van geneesmiddelen dient in 

overeenstemming te zijn met de wet en zowel qua tekst als qua presentatie te voldoen aan de 

geldende normen van goede smaak en fatsoen, zowel ten opzichte van degenen tot wie de 

aanprijzing is gericht als ten opzichte van branchegenoten. Deze algemene bepalingen worden in de 

vorm van een soort checklist uitgewerkt in zes algemene criteria, die voor alle vormen van 

geneesmiddelenreclame gelden, en acht criteria met betrekking tot de aanprijzing gericht op de 

medische en farmaceutische professie. De Kode bevat geen specifieke criteria voor de aanprijzing 

van geneesmiddelen in de richting van het publiek; er wordt volstaan met een verwijzing naar het op 

vrijwillige basis ingestelde systeem van preventieve goedkeuring door de KOAGG.87 

Gelijktijdig met het opstellen van de Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen is 

ook een Raad voor de Geneesmiddelenaanprijzing (RGA) ingesteld, die tot taak heeft klachten over 

reclame-uitingen voor geneesmiddelen te toetsen aan de Kode.88 De RGA is samengesteld uit een 

                                                           
86 Toelichting Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen, p. 1. 
87 Deze verwijzing is niet terug te vinden in de Kode zelf of in toelichting bij de Kode, maar in het Statuut 
betreffende de Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen. In dit op 8 augustus 1973 
ondertekende statuut is de samenwerking tussen Nepropharm en BIPA bij het samenstellen van de Kode en de 
instelling van de RGA nader geregeld. 
88 Uit de toelichting bij de Kode blijkt dat overwogen is de begeleiding van de geneesmiddelenaanprijzing onder 
te brengen bij de Commissie tot handhaving van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Daarbij is 
vastgesteld dat dit instituut in de loop van zijn bestaan een groot gezag heeft gekregen. Niettemin heeft men 
er, gelet op het feit dat de aanprijzing van geneesmiddelen om zulk een gespecialiseerd terrein gaat, de 
voorkeur aan gegeven niet alleen een eigen gedragscode, maar ook een eigen handhaving in te stellen 
(Toelichting Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen, p. 1). 
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onafhankelijke jurist, een niet aan de farmaceutische industrie verbonden arts en apotheker, een aan 

de farmaceutische industrie verbonden arts en een vertegenwoordiger van Nepropharm of BIPA. De 

RGA behandelt bezwaren met betrekking tot uitingen van geneesmiddelenaanprijzing in Nederland 

en kan in dat kader aanbevelingen doen. Aanbevelingen van de RGA zijn niet als zodanig 

gepubliceerd. Wel publiceert de RGA jaarlijks een verslag over zijn werkzaamheden, waarin korte 

(geanonimiseerde) samenvattingen van de aanbevelingen uit de verslagperiode zijn opgenomen.  

De Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van Geneesmiddelen treedt in 1973 in werking en is 

bindend voor de leden van Nepropharm en BIPA. Deze leden tekenen daartoe ieder voor zich een 

afzonderlijke verklaring, waarin zij toezeggen de Kode te zullen respecteren en zich niet te zullen 

verzetten tegen een eventuele toetsing van hun uitingen door de RGA.89 Per 1 januari 1976 staken 

Nepropharm en BIPA hun activiteiten en worden deze activiteiten per diezelfde datum overgenomen 

door Nefarma. De algemene ledenvergadering van Nefarma bekrachtigt de Kode voor de Aanprijzing 

van Geneesmiddelen en het Reglement van de RGA, en neemt het de leden bindende besluit aan dat 

de leden van Nefarma gehouden zijn de Kode te respecteren en zich te onderwerpen aan de 

behandeling van hun uitingen door de RGA. 

3.3.2.6 Europa: resolutie Raad van Ministers over reclame gericht op beroepsbeoefenaren 
(1974) 

In de tussentijd doet ook de Europese Raad van Ministers nog een keer van zich spreken. Na de 

resolutie over publieksreclame in 1969 wordt in 1974 een resolutie aangenomen over informatie en 

reclame in de richting van personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren.90 Deze resolutie bevat voorschriften met betrekking tot promotioneel materiaal over 

geneesmiddelen, bestemd voor commerciële doeleinden. In de resolutie is reeds een aantal 

contouren van de latere Europese reclameregels zichtbaar. Reclame richting personen die bevoegd 

zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, is alleen toegestaan voor geneesmiddelen 

waarvoor een handelsvergunning is afgegeven en moet voldoen aan een aantal algemene criteria. 

Ook dienen reclame-uitingen verplicht te worden voorzien van bepaalde informatie over het 

geneesmiddel, onder meer met betrekking tot contra-indicaties, bijwerkingen, 

voorzorgsmaatregelen, enz. Verder bevat de resolutie bepalingen over het verstrekken van 

monsters, herinneringsreclame en gunstbetoon.  

3.3.2.7 Nederland: aanpassing van de WOG en uitvoeringsbesluiten (1977) 

Ter implementatie van Europese wetgeving wordt in 1973 een nader voorstel tot wijziging van de 

WOG ingediend.91 Dit wetsvoorstel heeft onder meer betrekking op de invoering van een nieuw art. 

3, waarin de voorwaarden en procedure voor de registratie van geneesmiddelen door het CBG 

worden geherformuleerd. Voorgesteld wordt om aan het nieuwe artikel een afzonderlijk lid toe te 

voegen waarin het verbod wordt opgenomen een farmaceutische spécialité of een farmaceutisch 

                                                           
89 Op grond van deze verklaring kunnen leden die de regels van de Kode op notoire wijze overtreden, in het 
uiterste geval op grond van het verenigingsrecht als lid geroyeerd worden. 
90 Resolution AP (74) 6 on regulations governing information concerning medicines and the advertising of them 
to persons qualified to prescribe or supply them, Council of Europe Committee of Ministers. De oorspronkelijke 
tekst van deze resolutie is niet teruggevonden, wel de tekst van Resolution AP (82) 1, die de resolutie uit 1974 
vervangt. Het verschil tussen beide resoluties is dus niet vastgesteld. Bij afwezigheid van de tekst van de 
resolutie uit 1974 is de tekst waar deze voetnoot betrekking op heeft, gebaseerd op de resolutie uit 1982. 
91 Kamerstukken II 1972-1973, 12 449, nr. 1. 
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preparaat ‘aan te prijzen op een wijze welke misleidend is ten aanzien van de werking van dat 

geneesmiddel’.92 Het opnemen van een dergelijk wettelijk verbod wordt wenselijk geacht, omdat in 

de praktijk op verscheidene wijzen reclame voor geneesmiddelen wordt gemaakt die niet in 

overeenstemming is met het beginsel dat ten aanzien van het in de handel brengen van 

geneesmiddelen aan de wet ten grondslag ligt. 

Gewezen wordt op het feit dat het voorkomt dat geneesmiddelen na de registratie worden 

aangeprezen in bewoordingen die een ruimere werking en/of een ruimer indicatiegebied suggereren 

dan hetgeen bij de registratie is aanvaard. Dit wordt vanuit medisch oogpunt ongewenst geacht.93 De 

uiteindelijke tekst van art. 3 lid 9 WOG, zoals deze per 1 januari 1978 in werking treedt,94 luidt: ‘Het is 

verboden een farmaceutische spécialité of een farmaceutisch preparaat aan te prijzen op een wijze 

welke misleidend is ten aanzien van de werking van het geneesmiddel, waaronder begrepen de 

werkzaamheid ten aanzien van de indicaties welke in het register, bedoeld in het eerste lid, zijn 

ingeschreven.’95 Naast het specifieke verbod op het maken van reclame voor een ruimere werking 

en/of indicatie dan waarvoor een geneesmiddel is geregistreerd, vloeit uit deze bepaling impliciet het 

verbod tot het maken van reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen voort.96 

Per 1 juli 1978 wordt tevens het Besluit verpakte geneesmiddelen vervangen door het Besluit 

bereiding en aflevering van farmaceutische producten.97 Dit nieuwe besluit bevat een afzonderlijke 

paragraaf over de aanprijzing van geneesmiddelen, die in belangrijke mate overeenkomt met het 

bepaalde in paragraaf 4a van het Besluit verpakte geneesmiddelen.98 Art. 53 lid 1 Besluit bereiding en 

aflevering van farmaceutische producten bevat de opsomming van de gegevens die bij aanprijzing in 

de richting van geneeskundigen, apothekers, tandartsen of vroedvrouwen in elk geval moeten 

worden vermeld. De enige uitzondering op deze verplichting geldt voor aanprijzing die uitsluitend tot 

doel heeft een geneesmiddel in herinnering te brengen (lid 2).  

Nieuw is dat in het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten ook voorwaarden 

worden gesteld aan mondelinge aanprijzing; tijdens een mondeling onderhoud met voormelde 

beroepsbeoefenaren moet ook de schriftelijke tekst van de aanprijzing, waarin de minimaal te 

vermelden gegevens zijn opgenomen, worden overhandigd.99 Het vijfde lid van art. 53 voorziet in een 

regeling voor tot het publiek gerichte aanprijzing van geneesmiddelen voor zelfmedicatie. Het wordt 

vanuit een oogpunt van volksgezondheid van belang geacht dat personen die zo’n geneesmiddel 

willen kopen op grond van een aanprijzing voor een bepaalde indicatie, vooraf kennis kunnen nemen 

van bepaalde contra-indicaties. Daarom moeten deze contra-indicaties in de aanprijzing worden 

vermeld. Art. 53 lid 6 bevat de verplichting ook in repertoria van geneesmiddelen gegevens inzake 

indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen en waarschuwingen op te nemen. In het besluit komt ook 

de bepaling over het verstrekken van monsters terug. Monsters mogen uitsluitend worden verstrekt 

                                                           
92 Kamerstukken II 1972-1973, 12 449, nr. 2, p. 2. 
93 Kamerstukken II 1972-1973, 12 449, nr. 3, p.7. 
94 Stb. 1977, 692. 
95 Stb. 1975, 519. 
96 Zie ook Brinkman e.a. 2008, p. 21. 
97 Besluit van 8 september 1977, houdende regelen met betrekking tot de bereiding en aflevering van 
farmaceutische spécialités en farmaceutische preparaten, Stb. 1977, 538. In werking getreden per 1 juli 1978 
(Stb. 1977, 692). 
98 NvT Besluit van 8 september 1977, Stb. 1977, 538, p. 35. 
99 Art. 53 lid 3 Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten. 
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aan geneeskundigen, tandartsen, vroedvrouwen en dierenartsen die daarvoor een schriftelijke en 

persoonlijk ondertekende aanvraag hebben ingediend.  

3.3.3 Periode 1985-2001 

3.3.3.1 Europa: Richtlijn 92/28/EEG over geneesmiddelenreclame (1985-1992) 

In de tweede helft van de jaren ‘80 van de vorige eeuw komt langs verschillende wegen ook de 

Europese wetgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame in een stroomversnelling. Op 3 

oktober 1989 verschijnt de richtlijn inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten.100 

Teneinde de belangen van de consumenten te waarborgen, bevat de richtlijn ook minimumnormen 

en voorwaarden voor televisiereclame en sponsoring van tv-programma’s.101 Deze normen en 

voorwaarden betreffen zowel de inhoud van televisiereclame als de wijze waarop de reclame in 

televisie-uitzendingen wordt opgenomen en gepresenteerd.  

Voor een aantal specifieke producten worden verscherpte maatregelen getroffen. Elke vorm van 

televisiereclame voor sigaretten en andere tabaksproducten wordt verboden. Televisiereclame voor 

alcoholhoudende producten dient aan een aantal strenge criteria te voldoen. En met betrekking tot 

geneesmiddelen bepaalt art. 14 van de richtlijn dat ‘[t]elevisiereclame voor geneesmiddelen en 

medische behandelingen die in de lidstaat onder wiens bevoegdheid de televisie-omroeporganisatie 

valt, alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, (...) verboden [is]’. Met dit verbod is in 1989 de 

eerste Europese wettelijke bepaling met betrekking tot reclame voor geneesmiddelen een feit.  

Een andere belangrijke katalysator voor nadere wetgeving op Europees niveau op het gebied van 

geneesmiddelenreclame is het verschijnen van het witboek van de Europese Commissie over de 

voltooiing van de interne markt in 1985. In dit kader wordt een groot aantal wetgevende 

maatregelen aangekondigd om de onderlinge verschillen in wetgeving tussen de lidstaten weg te 

nemen. Een van deze maatregelen heeft betrekking op geneesmiddelenreclame. Ter uitvoering 

hiervan dient de Europese Commissie op 12 juni 1990 een voorstel in voor een richtlijn betreffende 

reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.102 Nadat het Europees Parlement zich over het 

voorstel heeft gebogen, volgt een aangepast voorstel voor de richtlijn, waarin een aantal 

amendementen is overgenomen.103 De uiteindelijke Richtlijn 92/28/EEG wordt op 31 maart 1992 

vastgesteld; lidstaten dienen per 1 januari 1993 aan de richtlijn te voldoen.104 

Met de Reclamerichtlijn worden meerdere doelstellingen beoogd. In de eerste plaats wordt in de 

considerans vastgesteld dat alle lidstaten op nationaal niveau bijzondere maatregelen hebben 

getroffen met betrekking tot reclame voor geneesmiddelen en dat deze maatregelen onderling 

verschillen. Omdat reclame in de ene lidstaat ook consequenties kan hebben voor andere lidstaten, 

wordt het met het oog op de totstandkoming van de interne markt noodzakelijk geacht de 

                                                           
100 Richtlijn 89/552/EEG betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, PbEG 1989, L 289/23. 
101 Art. 10-21 Richtlijn 89/552/EEG. 
102 COM(90)212 def. – SYN 273 Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 12 juni 1990 betreffende reclame 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG 1990, C 163/10. Het Economisch en Sociaal Comité heeft 
advies uitgebracht over dit voorstel van de Raad in de vergadering van 19 december 1990, PbEG 1991, C 60/40. 
103 COM(91)245 def. – SYN 273 Wijziging van het voorstel voor het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de 
Raad. 
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onderlinge verschillen in de maatregelen op nationaal niveau met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame weg te nemen.  

In de tweede plaats komt ook duidelijk het belang van de bescherming van de volksgezondheid naar 

voren. Buitensporige en ondoordachte vormen van publieksreclame voor geneesmiddelen die zonder 

recept verkrijgbaar zijn, kunnen van invloed zijn op de volksgezondheid. Het nader uitwerken van een 

aantal essentiële criteria voor deze vorm van publieksreclame wordt daarom noodzakelijk geacht. 

Ten aanzien van reclame gericht op personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven, 

wordt onderkend dat dit een positieve kant kan hebben. Reclame kan bijdragen aan de voorlichting 

van voorschrijvers. Dergelijke reclame zal dan echter wel moeten voldoen aan strenge voorwaarden 

en aan doeltreffende controle, waarbij expliciet wordt verwezen naar de werkzaamheden die in het 

kader van de Raad van Europa zijn verricht. Het is aannemelijk dat hier de beide eerder genoemde 

resoluties worden bedoeld. Voorts wordt gewezen op het belang van het feit dat personen die 

bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven, in staat moeten zijn hun taken volkomen 

objectief te verrichten, zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële 

stimulansen. Ook moeten zij kunnen beschikken over neutrale en objectieve informatiebronnen met 

betrekking tot in de handel zijnde geneesmiddelen.  

Op grond van deze overwegingen komt een set voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame tot stand, die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten.  

— Reclame voor geneesmiddelen waarvoor (nog) geen handelsvergunning is verleend, is verboden.  

— Reclame voor geneesmiddelen moet in overeenstemming zijn met de in het kader van de 

handelsvergunning goedgekeurde SmPC-tekst.  

— Reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik van het geneesmiddel bevorderen en mag 

niet misleidend zijn. 

— Reclame in de richting van het publiek voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, 

is verboden, evenals reclame voor geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen 

bevatten.  

— Publieksreclame voor geneesmiddelen die niet receptplichtig zijn, dient te voldoen aan de specifieke 

voorwaarden. 

— Reclame gericht op beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af 

te leveren, dient bepaalde informatie te bevatten en moet exact, actueel, verifieerbaar en voldoende 

volledig zijn om de ontvanger in staat te stellen zich een beeld vormen van de therapeutische waarde 

van het middel. 

— Het is verboden om personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren 

premies of voordelen in geld of in natura in het vooruitzicht te stellen, tenzij deze een geringe waarde 

hebben of relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde of farmacie. 

— Gastvrijheid die wordt geboden bij bijeenkomsten en manifestaties, moet voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. 

— Het verstrekken van monsters van geneesmiddelen aan het publiek is niet toegestaan en voor het 

verstrekken van monsters aan beroepsbeoefenaren gelden beperkingen. 

— Artsenbezoekers dienen zich bij hun beroepsuitoefening te houden aan voorschriften. 

Naast inhoudelijke voorschriften voor geneesmiddelenreclame bevat richtlijn 92/28/EEG ook een 

aantal voorschriften in verband met het toezicht op naleving. Lidstaten moeten passende en 

doeltreffende middelen treffen om toezicht uit te oefenen. Deze middelen moeten er in elk geval uit 

bestaan dat in rechte kan worden opgetreden tegen reclame die strijdig is met de richtlijn, dan wel 

dat dergelijke reclame kan worden voorgelegd aan een administratieve instantie die bevoegd is zelf 

een uitspraak te doen over de klacht ofwel een passende gerechtelijke procedure in te leiden. 
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Vrijwillig toezicht op reclame voor geneesmiddelen door zelfreguleringsorganen, naast een dergelijke 

rechterlijke of administratieve procedure, is niet uitgesloten. 

3.3.3.2 Nederland: implementatie van de Reclamerichtlijn in het Reclamebesluit 
geneesmiddelen (1994) 

Richtlijn 92/28/EEG betreffende geneesmiddelenreclame moet in de Nederlandse wetgeving worden 

geïmplementeerd en evenals bij voorgaande gelegenheden wordt ervoor gekozen de maatregelen 

met betrekking tot geneesmiddelenreclame op grond van art. 26 WOG vast te leggen in een 

uitvoeringsmaatregel bij deze wet. Op 16 november 1994 treedt het Reclamebesluit in werking.105 

Qua inhoud en indeling volgt het Reclamebesluit de Europese richtlijn. In de eerste paragraaf van het 

besluit worden de definities en algemene bepalingen inzake geneesmiddelenreclame uitgewerkt. De 

daaropvolgende paragrafen hebben betrekking op publieksreclame (paragraaf 2), tot 

beroepsbeoefenaren gerichte reclame (paragraaf 3), artsenbezoekers (paragraaf 4), gunstbetoning 

(paragraaf 5), monsterverstrekking (paragraaf 6) en bijzondere voorschriften voor 

vergunninghouders (paragraaf 7). 

De invoering van het Reclamebesluit betekent een verdergaande normstelling voor reclame voor 

geneesmiddelen dan op grond van de bestaande wetgeving het geval was. Doel van het 

Reclamebesluit is dat reclame voor geneesmiddelen het rationele gebruik van geneesmiddelen moet 

bevorderen door ze objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven. Het gaat 

om het rationele, doelmatige gebruik van geneesmiddelen door middel van een objectieve, goed 

doordachte presentatie ervan, waarheidsgetrouw. De voorschriften hebben niet alleen betrekking op 

de geijkte (schriftelijke) vormen van reclame, maar ook op andere promotionele activiteiten, zoals 

artsenbezoek, verstrekking van monsters, verlenen van voordelen in geld of in natura en sponsoring 

van bijeenkomsten en congressen van beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector. Met name 

deze laatste twee aspecten verdienen aandacht. In het Reclamebesluit wordt onder reclame 

verstaan: alle vormen van colportage, marktverkenning of stimulering die worden toegepast met het 

doel de verkoop, het afleveren, het voorschrijven of het verbruik van geneesmiddelen te bevorderen. 

Hieronder valt mede het aannemen of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen 

farmaceutische ondernemingen en beroepsbeoefenaren in het kader van de beïnvloeding van de 

afzet van geneesmiddelen. Het is voor het eerst dat dit aspect van verkoopbevordering rond 

geneesmiddelen wettelijk in Nederland wordt geregeld. 

In de toelichting bij het Reclamebesluit wordt ingegaan op de relatie tussen de nieuwe wetgeving en 

de reeds bestaande vormen van zelfregulering voor geneesmiddelenreclame en het toezicht daarop, 

zoals in het leven geroepen door de verschillende bedrijfsorganisaties. Hierover wordt vastgesteld 

dat het sturingstoezicht van de bedrijfsorganisaties beleidsmatig van aard was en dat daarbij (vrijwel) 

geen sprake is geweest van overheidsinvloed. Het van toepassing zijnde, beperkte aantal wettelijke 

reclamebepalingen gaf daar ook geen aanleiding toe. Door de nieuwe reclameregelgeving is hier 

volgens de wetgever verandering in gekomen. In het Reclamebesluit wordt tot uiting gebracht hoe 

de wetgever wil dat er verder met reclame voor geneesmiddelen wordt omgegaan en wat per se niet 

mag. Ten opzichte van de normstelling in eerdere wet- en regelgeving kan gesproken worden van 

                                                           
105 Besluit van 31 oktober 1994, Stb. 1994, 787. Met de inwerkingtreding van het Reclamebesluit komt onder 
meer art. 17 Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten te vervallen, evenals art. 34 lid 4  
Besluit uitoefening artsenijbereidkunst.  
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‘intensivering van het overheidsbeleid op het reclameterrein. De overheid treedt daarmee in het 

beleid dat tot nu toe in feite overgelaten werd aan het bedrijfsleven in de farmaceutische sector’.106 

3.3.3.3 Nederland: discussie over het toezicht op geneesmiddelenreclame (1994-2001)107 

Met de inwerkingtreding van het Reclamebesluit is de implementatie van Richtlijn 92/28/EEG 

nagenoeg integraal uitgevoerd. Voor één onderdeel van de Reclamerichtlijn is echter een 

wetswijziging nodig. Het betreft het toezicht op reclame voor geneesmiddelen, waarvoor de WOG 

geen voorziening bevat.108 Het benodigde voorstel tot wijziging van de WOG en de Gezondheidswet 

(reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen) wordt op 31 oktober 

1994 ingediend en vormt de aanleiding voor een langdurige en hardnekkige discussie met het 

parlement, waarbij de verantwoordelijke minister meerdere keren van zienswijze verandert.109  

De kern van deze discussie vormt de vraag welke rol in het kader van toezicht moet worden 

toebedeeld aan zelfregulering. De Reclamerichtlijn draagt de lidstaten op te zorgen voor passende en 

doeltreffende middelen om toezicht uit te oefenen op de reclamevoorschriften. In het midden wordt 

gelaten wie het toezicht moet behartigen. De richtlijn sluit de mogelijkheid dat het georganiseerde 

bedrijfs- en beroepsleven op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening zich daarmee belast niet 

uit; zij spreekt van vrijwillig toezicht door en met inschakeling van zelfreguleringsorganen.110 De 

Nederlandse wetgever heeft het in dit kader over het onderscheid tussen toezicht op de naleving van 

de reclamevoorschriften en sturingstoezicht. Het toezicht op de naleving van de 

reclamevoorschriften is een handhavingstaak die is opgedragen aan de Inspectie voor de 

Geneesmiddelen en wordt zowel bestuurs- als strafrechtelijk op afdoende wijze geacht geregeld te 

zijn in de WOG en de Gezondheidswet. Het toezicht op reclame voor geneesmiddelen als 

sturingsmiddel is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de reclamevoorschriften worden toegepast 

en uitgelegd overeenkomstig de bedoeling van de wetgever en voorts dat de uitleg en toepassing van 

de bepalingen zoveel mogelijk op gelijke wijze geschieden.  

De minister geeft er in het wetsvoorstel in eerste instantie de voorkeur aan op dit punt het 

bestaande particuliere toezicht voort te zetten. Hierover is in de periode 1993-1994 ook overleg 

gevoerd met acht organisaties van ondernemers en beroepsgroepen die voor het 

toezichthouderschap in aanmerking komen. De minister voelt zich in de keuze voor (voortzetting 

van) particulier toezicht gesterkt door een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) over rechtshandhaving, waarin ervoor wordt gepleit om bij daarvoor in 

aanmerking komende wet- en regelgeving te zoeken naar mogelijkheden om direct 

belanghebbenden te betrekken bij de bewaking van normen die ook voor hun functioneren van 

wezenlijk belang zijn.111 Het initiële wetsvoorstel tot wijziging van de WOG in het kader van het 

toezicht op de reclameregels bevat dan ook een wettelijke verankering van een gedragscode 

houdende regels inzake toezicht.112 

                                                           
106 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 9. 
107 Volstaan is hier met een samenvatting op hoofdlijnen, deze discussie komt uitvoerig terug in hfdst. 8. 
108 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 8. 
109 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 1 en 2.  
110 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 3, p. 2. 
111 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988. 
112 Het wetsvoorstel bevat een nieuw art. 30 en een nieuw art. 30A WOG. Het voorgestelde art. 30 bevat 
definities van ‘toezicht’ en ‘gedragscode’ (lid 1). Voorgesteld wordt dat het toezicht op geneesmiddelenreclame 
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Het wetsvoorstel leidt tot zeer uiteenlopende reacties in de Tweede Kamer. Deze reacties gaan 

overigens niet alleen over de verhoudingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het 

handhavingstoezicht en sturingstoezicht. Ook over de inhoudelijke normering met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame doet zich de nodige discussie voor en klinken de nodige kritische geluiden. 

Zo doet de fractie van de SP een oproep tot een volledig reclameverbod voor geneesmiddelen in het 

kader van de integrale aanpak om de kosten van geneesmiddelen te beheersen. Alleen neutrale, 

objectieve voorlichting wordt door deze partij wenselijk geacht. Dit bevordert het rationele 

voorschrijfgedrag van artsen en remt het overmatig geloof van mensen in de heilzame werking van 

pillen af. Reclame-uitingen horen volgens de SP niet thuis in een collectief gefinancierd zorgstelsel. 

Geneesmiddelen zijn potentieel schadelijk en de stimulering van het onnodig voorschrijven daarvan 

of onnodig gebruik kan de volksgezondheid schaden, aldus de SP.113 De CDA-fractie is minder fel 

gekant, maar toont zich wel een uitgesproken voorstandster van het aan banden leggen van de 

zogeheten cadeaucultuur.114 

In december 1995 laat de Minister van VWS tussentijds in een brief aan de Tweede Kamer weten met 

een ander voorstel te komen voor de regeling van het zogenoemde sturingstoezicht voor 

geneesmiddelenreclame.115 Er wordt een publiekrechtelijk sturingstoezicht aangekondigd, uit te 

oefenen in een zelfstandige bestuursvorm die geschikt is om het georganiseerde farmaceutische 

bedrijfs- en beroepsleven op een of andere manier betrokken te houden bij dat toezicht. In dit kader 

zal ‘in verontschuldigende en verklarende zin’ gesproken gaan worden met de bedrijfs- en 

beroepsorganisaties, waarmee in de periode 1993-1994 al afspraken zijn gemaakt over de 

consequenties van het voortbestaan van de activiteit op het gebied van zelfregulering. Naast de 

KOAG, de RGA en de Codecommissie voor de farmaceutische bedrijfstak wordt in dit kader tevens de 

stichting FarmEduca genoemd, die zich bezighoudt met opleiding van artsenbezoekers. Ook wordt 

gerefereerd aan de nieuwe stichting Code Geneesmiddelenreclame, die in vérgaande staat van 

voorbereiding is. 

Vervolgens ligt het wetgevingstraject geruime tijd stil. Pas op 1 maart 1999 verschijnt de nota naar 

aanleiding van het verslag.116 Uit dit stuk blijkt dat in de tussenliggende periode uitgebreid overleg 

heeft plaatsgevonden met de betrokken veldpartijen en in Europees verband. Tevens is een 

hernieuwd advies aan de Raad van State gevraagd. In de nota van wijziging wordt in zijn geheel 

afgezien van het oorspronkelijke voorstel van een wettelijk geregeld toezichtsysteem dat ook 

zelfregulering omvat. In het nieuwe voorstel wordt het toezicht opgedragen aan door de minister aan 

te wijzen ambtenaren. Daarmee wordt overigens niet beoogd om de functionerende systemen van 

                                                           
kan worden behartigd door organisaties van ondernemers in de farmaceutische bedrijfstak en van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector die werkzaam zijn op het gebied van of te maken hebben met de 
geneesmiddelenvoorziening (lid 2). Een gedragscode moet ten minste voorzien in de samenstelling, taken en 
werkzaamheden van het toezichthoudende orgaan, de vormen waarin het toezicht wordt uitgeoefend, de 
maatstaven waaraan reclame-activiteiten worden getoetst, een regeling voor de behandeling van klachten, een 
bezwaar- en beroepsprocedure tegen beslissingen van het toezichthoudende orgaan en een regeling voor het 
verstrekken van informatie aan het toezichthoudende orgaan. Het voorgestelde art. 30A bevat een aantal 
verplichtingen voor de houder van een handelsvergunning voor een geneesmiddel, waaronder een 
bewaarplicht en de verplichting tot medewerking met het toezichthoudende orgaan (Kamerstukken II 1994-
1995, 23 989, nr. 2). 
113 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 4, p. 2.  
114 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 4, p. 3. 
115 Kamerstukken II 1995-1996, 23 959, nr. 5. 
116 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 6. 
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zelfregulering te laten verdwijnen. Het wordt wenselijk geacht dat de toekomstige situatie zal blijven 

bestaan uit ‘een systeem van overheidstoezicht, uitgeoefend door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, de zelfregulering en buitenwettelijk toezicht’. Ook wordt in de nota van wijziging 

de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument voor overtreding van de voorschriften inzake de 

bevordering van de verkoop van geneesmiddelen geïntroduceerd. Een systeem van bestuurlijke 

boetes moet een snellere sanctionering van overtredingen mogelijk maken.117   

Ook deze nieuwe voorstellen leiden tot uitvoerige discussies in het parlement.118 In 2001 stuurt de 

minister nogmaals een brief aan de Tweede Kamer, waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van 

geneesmiddelenreclame uiteen worden gezet. Daarbij wordt erop gewezen dat de 

geneesmiddelenindustrie een belangrijke bedrijfstak is, waarvoor in beginsel dezelfde 

bedrijfseconomische principes gelden als voor andere bedrijfstakken. De marketing van 

geneesmiddelen om de afzet te vergroten wordt beschouwd als een integraal en legitiem onderdeel 

daarvan. Het bijzondere karakter van de specifieke markt maakt echter dat afzonderlijke 

voorschriften gelden met betrekking tot het maken van reclame. De achterliggende gedachte daarbij 

is dat de patiënt het voor hem optimale geneesmiddel voorgeschreven moet krijgen en dat het 

voorschrijfgedrag van artsen slechts op inhoudelijke c.q. wetenschappelijke gronden wordt 

beïnvloed. Als belangrijke inspanningen op het gebied van geneesmiddelenreclame worden 

genoemd: de start van de sector reclametoezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 

opstelling van een nieuwe gedragscode voor zelfregulering van geneesmiddelenreclame door de 

stichting CGR in 1999 en het opstellen van een nieuw ontwerp-Besluit geneesmiddelenreclame in 

2001.  

Uiteindelijk zullen noch dit nieuwe ontwerp-Besluit geneesmiddelenreclame, noch de wijzigingen in 

de WOG met betrekking tot het toezicht op naleving van de voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame worden ingevoerd. De reden hiervoor is het feit dat inmiddels ook besloten 

is tot het opstellen van een geheel nieuwe Geneesmiddelenwet. In oktober 2002 laat de minister aan 

de Tweede Kamer weten dat de voorbereidingen voor het opstellen van het wetsvoorstel voor deze 

nieuwe Geneesmiddelenwet in een dusdanig vergevorderd stadium zijn, dat het om praktische 

redenen niet meer wenselijk wordt geacht de WOG en/of het Reclamebesluit aan te passen. Beide 

voorstellen tot wijziging worden dan ook ingetrokken.119 

3.3.3.4 Zelfregulering: totstandkoming van de CGR en de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame (1998) 

In de tussentijd is inmiddels wel de stichting Code Geneesmiddelenreclame opgericht. 

Initiatiefnemers hiertoe zijn de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst ‘KNMG’, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

‘KNMP’, de Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie 

‘Nefarma’, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen 

en Gezondheidsproducten ‘Neprofarm’, de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische 

Bedrijf ‘BG Pharma’, de Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland ‘Bogin’, de 

                                                           
117 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 7, p. 7 en 8. 
118 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 8 en 9.  
119 Kamerstukken II 2002-2003, 23 959, nr. 12-13.  
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Nederlandse Associatie van Fabrikanten en Importeurs van Homeopathische en Fytotherapeutische 

Geneesmiddelen ‘Nehoma’ en de stichting Drogistenfederatie ‘Pharmacon’.  

De stichting heeft ten doel om – met inachtneming van de wettelijke verplichtingen ter zake – 

zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame op te stellen, te beheren en 

te bewaken. Zij doet dit onder meer door het opstellen en wijzigen van een gedragscode en het 

inrichten van een systeem waardoor op adequate wijze toezicht kan worden gehouden op de 

naleving van de gedragscode. 

Na een ruime voorbereidingstijd treedt in 1998 de door het bestuur van de stichting vastgestelde 

Gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR Code) in werking. Naast bepalingen over de 

werkingssfeer, het toezicht en definities bevat de CGR Code algemene gedragsregels met betrekking 

tot het onderlinge verkeer tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren, algemene regels met 

betrekking tot reclame voor geneesmiddelen, specifieke bepalingen met betrekking tot mondelinge 

reclame, specifieke bepalingen met betrekking tot schriftelijke reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren, specifieke bepalingen met betrekking tot reclame via tentoonstellingen en via 

audio- en/of visuele methodieken en specifieke bepalingen met betrekking tot bijeenkomsten en 

manifestaties, het verstrekken van monsters, premies, geschenken en andere voordelen.  

Het toezicht op naleving van de CGR Code wordt opgedragen aan een door de stichting CGR in het 

leven geroepen Codecommissie en Commissie van Beroep. De werkwijze van deze commissies is 

beschreven in een door het bestuur van de stichting vastgesteld Reglement van de Codecommissie 

en Commissie van Beroep (Reglement). De taken van de Codecommissie bestaan globaal uit twee 

activiteiten: de behandeling van klachten wegens niet-naleving van het bepaalde in de CGR Code en 

het op verzoek van belanghebbenden uitbrengen van adviezen omtrent de verenigbaarheid van 

eigen (voorgenomen) handelen of nalaten met bepalingen van de CGR Code. Tegen uitspraken van 

de Codecommissie in klachtenprocedures staat beroep open bij de Commissie van Beroep.  

3.3.4 Periode 2001-2016 

3.3.4.1 Europa: Richtlijn 2001/83/EG; titel VIII over geneesmiddelenreclame (2001) 

In het eerste decennium van de 21e eeuw doen zich op het gebied van wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame wederom de nodige ontwikkelingen voor. Met de totstandkoming van het 

Europees communautair wetboek voor geneesmiddelen in 2001 komt de Reclamerichtlijn te 

vervallen en worden de voorwaarden met betrekking tot geneesmiddelenreclame ondergebracht in 

Richtlijn 2001/83, waarvan titel VIII volledig gewijd is aan geneesmiddelenreclame. Aangezien het 

Europees communautair wetboek voor geneesmiddelen bedoeld is ter codificatie van alle voor 6 

november 2001 geldende richtlijnen doen zich inhoudelijk vrijwel geen verschillen voor tussen de 

Reclamerichtlijn en Richtlijn 2001/83.  

3.3.4.2 Zelfregulering: Uitwerking Normen Gunstbetoon (2002) 

Nadat in 1998 de CGR Code in werking is getreden, besluit het bestuur van de stichting CGR in 2002 

tot een nadere uitwerking en invulling van een aantal algemene bepalingen uit de gedragscode. Het 

betreft aanvankelijk een nadere invulling en concrete normering van de in redelijk open 

bewoordingen geformuleerde artikelen 12 en 18-22 CGR Code over gastvrijheid, geschenken, 

kortingen en dienstverlening. Deze zogenoemde Uitwerking Normen Gunstbetoon is voorzien van 
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een uitgebreide toelichting en treedt in werking in 2002. De regeling wordt nadien nog een aantal 

malen aangepast en uitgebreid.120  

Eveneens in 2002 komt de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor 

geneesmiddelen tot stand.121 Deze Nadere invulling bevat aanknopingspunten op basis waarvan de 

aanwezigheid of het ontbreken van het aanprijzende karakter in een schriftelijke uiting kan worden 

beoordeeld. 

3.3.4.3 Nederland: Beleidsregels gunstbetoon (2003) 

De totstandkoming van het communautair wetboek voor geneesmiddelen, gecombineerd met de 

reeds veel langer bestaande behoefte aan modernisering van de WOG, leidt tot de indiening van het 

voorstel voor een geheel nieuwe Geneesmiddelenwet op 8 december 2003.122 Het zal echter tot 1 juli 

2007 duren alvorens deze nieuwe Geneesmiddelenwet in werking treedt. In de tussenliggende 

periode blijft het wettelijk kader met betrekking tot geneesmiddelenreclame in Nederland geregeld 

in de WOG en het Reclamebesluit. De artikelen 14-17 van het Reclamebesluit bevatten bepalingen 

over het begrip gunstbetoon. Ter nadere invulling van de inhoud en reikwijdte van dit begrip worden 

in 2003 door de Minister van VWS beleidsregels opgesteld (Beleidsregels gunstbetoon 2003).123 Deze 

beleidsregels zullen door de Inspectie worden gehanteerd bij het toezicht op het Reclamebesluit.  

In de beleidsregels wordt aansluiting gezocht bij een van de algemene uitgangspunten bij de 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame, namelijk dat de beslissing tot het voorschrijven of afleveren 

van een geneesmiddel moet zijn gebaseerd op rationele overwegingen en dat de kwaliteit van zo’n 

beslissing niet op onwenselijke wijze mag worden beïnvloed door verkoopbevorderende activiteiten 

van de farmaceutische bedrijfstak. Tegen deze achtergrond zijn in het Reclamebesluit voorwaarden 

gesteld aan gunstbetoon, waaronder wordt verstaan het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of 

toekennen van diensten, geld of op geld waardeerbare goederen teneinde het voorschrijven, de 

verkoop of het afleveren van geneesmiddelen te bevorderen.  

In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 wordt een nadere invulling gegeven aan de meer algemene, 

open normen van het Reclamebesluit op dit punt. Bij deze nadere invulling van de normen met 

betrekking tot het geven en ontvangen van geschenken, het verlenen en genieten van gastvrijheid, 

de honorering van dienstverlening en het aanbieden en aannemen van kortingen en bonussen sluit 

de minister aan bij de normen zoals door de CGR vastgelegd in de Uitwerking Normen Gunstbetoon.  

3.3.4.4 Zelfregulering: nadere uitwerkingen van de CGR Code (2003-2007) 

Na de inwerkingtreding van de Uitwerking Normen Gunstbetoon in 2002 komt het bestuur van de 

CGR in de periode 2003-2005 met nog een aantal andere uitbreidingen van respectievelijk 

aanvullingen op de gedragscode. 

                                                           
120 Op de inhoud van de Uitwerking Normen Gunstbetoon wordt hier niet nader ingegaan, deze komt 
uitgebreid aan de orde in hfdst. 7. 
121 De Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen is door het 
bestuur van de CGR vastgesteld op 13 juni 2002. 
122 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 1. 
123 Beleidsregels betreffende de nadere invulling van het begrip gunstbetoon, zoals neergelegd in de artikelen 
14 tot en met 17 van het Reclamebesluit geneesmiddelen (Stb. 1994, 787), Stcrt. 2003, 45, p. 24. 
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Ter voorkoming van ongewenste beïnvloeding door farmaceutische bedrijven bij het onderzoek 

waaraan door beroepsbeoefenaren wordt meegewerkt nadat een geneesmiddel in de handel is 

gekomen, wordt in 2003 een nieuw artikel aan de CGR Code toegevoegd inzake de betaling aan 

beroepsbeoefenaren voor de medewerking aan niet-WMO-plichtig onderzoek. Dit artikel wordt meer 

gedetailleerd uitgewerkt in de Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig 

onderzoek’, die gelijktijdig met art. 16 in werking treedt.124  

In 2005 komt de CGR met afzonderlijke gedragsregels voor de sponsoring van 

patiëntenorganisaties.125 De gedragscode zelf ziet met name op de relatie tussen industrie en 

beroepsbeoefenaren. Toch wordt het wenselijk geacht ook voorwaarden te stellen aan de financiële 

ondersteuning door farmaceutische bedrijven van patiëntenorganisaties. Deze voorwaarden hebben 

onder meer betrekking op de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie en transparantie over 

de gemaakte afspraken.  

Het bestuur van de CGR stelt ook richtlijnen op voor reclame voor en informatie over 

receptgeneesmiddelen op internet.126 

3.3.4.5 Nederland: invoering van de Geneesmiddelenwet (2007) 

Op 1 juli 2007 treedt dan eindelijk de nieuwe Geneesmiddelenwet in werking en komen de WOG en 

het Reclamebesluit te vervallen. De algemene strekking van de Geneesmiddelenwet is reeds aan de 

orde geweest in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk. Op de inhoud van de reclameregels zoals 

opgenomen in hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en de bepalingen over toezicht wordt hier 

niet nader ingegaan, deze staan centraal in dit onderzoek.  

Volledigheidshalve wordt wel melding gemaakt van het feit dat in 2007 een hernieuwde versie van 

de Beleidsregels gunstbetoon in werking treedt (Beleidsregels gunstbetoon 2007). Ook stelt de 

Minister van VWS Beleidsregels bestuurlijke boete op (Beleidsregels bestuurlijke boete 2007).127 

Beide komen uitvoerig aan de orde in respectievelijk hoofdstuk 7 en 8.  

3.3.4.6 Zelfregulering: nadere uitwerkingen en aanpassingen van de CGR Code (2007-2014)  

Het bestuur van de CGR besluit in 2008 tot het opstellen van algemene Gedragsregels sponsoring.128 

Deze algemene gedragsregels hebben betrekking op het door vergunninghouders verlenen van 

financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning aan beroepsbeoefenaren. Om te 

voorkomen dat dergelijke ondersteuning zou kunnen leiden tot ongewenste beïnvloeding van 

beroepsbeoefenaren, worden nadere voorwaarden aan sponsoring gesteld.  

                                                           
124 De Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’ wordt door het bestuur 
van de CGR vastgesteld in 2003 en treedt in werking getreden op 1 augustus 2003. De inhoud en strekking van 
deze voorschriften met betrekking tot niet-WMO-plichtig onderzoek komen uitvoerig aan de orde in hfdst. 7. 
125 De Gedragsregels inzake sponsoring van patiëntenorganisaties zijn door het bestuur van de CGR vastgesteld 
op 6 september 2005 en treden in werking op 1 januari 2006. 
126 Richtlijnen over reclame en informatie voor receptgeneesmiddelen op internet, door het bestuur van de 
CGR vastgesteld in oktober 2007. Deze richtlijnen zijn in 2010 geïntegreerd in de Leidraad Informatie UR-
geneesmiddelen en komen dan als afzonderlijke richtlijnen te vervallen. 
127 Beleidsregels bestuurlijke boete geneesmiddelenwet, Stcrt. 2007, 123, p. 18. 
128 De Gedragsregels sponsoring zijn door het bestuur van de CGR vastgesteld op 17 april 2007 en treden in 
werking op 1 januari 2008. De inhoud en strekking van deze gedragsregels komen uitvoerig aan de orde in 
hfdst. 7. 
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Een andere ontwikkeling betreft de onderbouwing van claims. In de loop der jaren is een grote 

stroom van jurisprudentie van de Codecommissie tot stand gekomen, met name op het gebied van 

de onderbouwing van vergelijkende claims. Een belangrijk in de jurisprudentie ontwikkeld vereiste 

met betrekking tot vergelijkende reclame voor geneesmiddelen betreft het zogenoemde 

tweestudiescriterium, dat er – kort samengevat – op neerkomt dat een vergelijkende claim moet 

worden onderbouwd met in beginsel twee rechtstreeks vergelijkende studies. Dit beginsel wordt in 

2010 losgelaten; dan treden de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims van de CGR in 

werking.129  

In 2010 wordt de reikwijdte van de CGR Code verder opgerekt met de introductie van de Leidraad 

Informatie UR-geneesmiddelen.130 Op grond van deze leidraad worden eisen gesteld aan informatie, 

toegankelijk voor het algemene publiek, over ziekte, ziektebeelden en behandelingen waarbij direct 

of indirect wordt verwezen naar UR-geneesmiddelen. De leidraad stelt eisen aan de inhoud, vorm en 

opmaak van informatie over UR-geneesmiddelen. Tevens bevat de leidraad specifieke aanvullende 

bepalingen met betrekking tot internet. 

De (voorlopig) laatste loot aan de stam van zelfregulering van de CGR zijn de Gedragsregels 

openbaarmaking financiële relaties, die op 1 januari 2012 in werking treden en op basis waarvan 

bepaalde vormen van gunstbetoon openbaar gemaakt moeten worden in het Transparantieregister 

Zorg. Met deze gedragsregels wordt beoogd inzicht te geven in de financiële relaties die voortvloeien 

uit dienstverleningsovereenkomsten en sponsorovereenkomsten tussen vergunninghouders en 

(samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren.131  

3.3.4.7 Nederland: technische aanpassingen van de Geneesmiddelenwet en beleidsregels 
(2012-2016) 

In 2009 wordt een voorstel tot aanpassing van de Geneesmiddelenwet ingediend.132 Het betreft een 

zogenoemde veegwet, hoofdzakelijk bedoeld om een aantal technische onvolkomenheden in de 

Geneesmiddelenwet te herstellen en een aantal tijdens de parlementaire behandeling van de 

Geneesmiddelenwet gedane toezeggingen te realiseren. Een aantal aanpassingen heeft betrekking 

op geneesmiddelenreclame. Een daarvan betreft het invoeren van de wettelijke mogelijkheid tot het 

maken van herinneringsreclame. Tijdens de behandeling van de Geneesmiddelenwet in de Eerste 

Kamer was reeds door de Minister van VWS toegezegd deze mogelijkheid alsnog (weer) in de wet op 

te nemen. In de veegwet wordt deze belofte gestand gedaan.133  

                                                           
129 De Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims zijn door het bestuur van de CGR vastgesteld op 25 
februari 2009 en treden in werking op 1 januari 2010. De inhoud en strekking van deze richtlijnen komen 
uitvoerig terug in hfdst. 6. 
130 De Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen is door het bestuur van de CGR vastgesteld op 1 oktober 2010 
en treedt in werking op 1 oktober 2010, waarbij een overgangsperiode wordt gehanteerd tot 1 april 2011. Met 
de inwerkingtreding van de Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen komt een deel van de bepalingen uit de 
Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen te vervallen, evenals 
de integrale tekst van de Richtlijn over reclame en informatie voor receptgeneesmiddelen op internet. 
131 De inhoud en strekking van deze gedragsregels komen nader aan de orde in hfdst. 7. 
132 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak 
enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van 
verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven. 
133 Het onderwerp herinneringsreclame komt nader aan de orde in hfdst. 6. 
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Een tweede onderwerp uit de veegwet dat relevant is in het kader van geneesmiddelenreclame 

betreft de positie van verpleegkundigen. Bij het opnemen van het voorschrijven van geneesmiddelen 

als voorbehouden handeling in de zin van art. 36 Wet BIG in 2007 is op papier ook 

voorschrijfbevoegdheid toegekend aan bepaalde groepen verpleegkundigen. Voor de effectuering 

daarvan zijn nadien de totstandkoming en aanpassing van een aantal uitvoeringsmaatregelen onder 

de Wet BIG noodzakelijk geweest. Ook bleek een aanpassing in de definitie van ‘beroepsbeoefenaar’ 

als bedoeld in hoofdstuk 9 over geneesmiddelenreclame nodig. Deze aanpassing wordt in de 

veegwet, die op 1 januari 2012 in werking treedt, doorgevoerd.134  

Voor de goede orde wordt vermeld dat ook de Beleidsregels gunstbetoon in 2012 en 2014 worden 

aangepast. Hetzelfde geldt voor de Beleidsregels bestuurlijke boete: in 2013 en 2016 treedt een 

vernieuwde versie van deze beleidsregels in werking. 

De laatste aanpassing van de Geneesmiddelenwet in dit tijdsbestek die relevant is in het kader van 

geneesmiddelenreclame betreft de Verzamelwet VWS 2016.135 Ook dit is een veegwet, die per 1 

augustus 2016 technische wijzigingen doorvoert in een aantal wetten, waaronder de 

Geneesmiddelenwet. Het betreft onder meer een technische aanpassing in de definitie van 

‘beroepsbeoefenaar’ in het kader van de reclameregels. 

Betekenen de relatief rustige ontwikkelingen rond de wetgeving over geneesmiddelenreclame in de 

afgelopen jaren ook dat de aandacht van de Tweede Kamer voor dit onderwerp is verslapt? Dit blijkt 

niet uit de grote hoeveelheid Kamervragen, die met name van linkerzijde telkens weer over dit 

onderwerp worden gesteld. Een kleine greep: de Minister van VWS gaf sinds de inwerkingtreding van 

de Geneesmiddelenwet onder meer antwoord op Kamervragen van  

– Kant (SP) over de invloed van de farmaceutische industrie, juli 2007  

– Van Gerven (SP) over promotionele activiteiten van de farmaceutische industrie en de 

onafhankelijkheid van artsen, augustus 2007 

– Van der Veen (PvdA) over het handelen van de farmaceutische industrie, juni 2008 

– Kant (SP) over beïnvloeding onderzoek en voorschrijfgedrag door de farmaceutische industrie, juni 

2008  

– Van Gerven (SP) over de beïnvloeding van Pfizer, januari 2009 

– Kant en Van Gerven (SP) over het aanpakken van seeding trials, april 2009 

– Van Gerven (SP) over het aan de pil helpen van ADHD-kinderen door Eli Lilly, juni 2009 

– Van Gerven (SP) over symptoomreclame, september 2009 

– Van Gerven (SP) over sluikreclame/informatie gericht op kinderen, april 2010 

– Van Gerven (SP) over sponsoring patiëntenorganisaties, september 2010. 

– Van Gerven en Leijten (SP) over sponsoring van patiëntenorganisaties, oktober 2010 

– Bouwmeester (PvdA) over ADHD in Nederland, maart 2011 

– Bouwmeester (PvdA) over het nieuwe DSM-handboek voor de psychiatrie, juli 2012 

– Van Gerven en Leijten (SP) over de onvolledigheid van het Transparantieregister Zorg, juni 2015 

                                                           
134 De definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ en de positie van de verpleegkundigen onder de 
reclameregels komen uitvoerig aan de orde in par. 4.4.3. 
135 Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van 
het ministerie van VWS te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen 
voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016), Stb. 2016, 206. Zie 
ook Besluit van 29 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet 
VWS 2016, Stb. 2016, 270. 
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– SP-fractie over betrokkenheid hoogleraar AMC bij verkoop biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet 

van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt, oktober 2015 

– Voortman (GL) over recordboetes voor verboden reclame voor de farmaceutische industrie, november 

2015  

– Voortman (GL) over het overtreden van regels door de farmaceutische industrie, januari 2016 

– Van Gerven (SP) over bericht dat artsen en zorginstellingen meer sponsorgeld krijgen van de 

farmaceutische industrie, juni 2016  

– Van Gerven en Leijten (SP) over bericht dat de farmaceutische industrie artsen betaalt via een 

sluiproute, juli 2016. 

3.3.4.8 Zelfregulering: integrale versie van de CGR Code (2014-2016) 

Tot slot dan de meest recente ontwikkelingen bij de zelfregulering. Gelijktijdig met de viering van het 

15-jarig bestaan in 2014 publiceert de stichting CGR een nieuwe, integrale versie van de CGR Code. 

Met deze integrale versie van de gedragscode wordt beoogd de toegankelijkheid van de 

gedragsregels te verbeteren. Na de totstandkoming van de oorspronkelijke versie van de 

gedragscode in 1998 is de CGR Code meerdere malen aangepast en uitgebreid. Bovendien is in de 

loop der jaren een reeks van separate documenten met nadere uitwerkingen en aanvullende 

gedragsregels tot stand gekomen. 

De stichting CGR wijst erop dat de integratie van de verschillende gedragsregels tot gevolg heeft dat 

de werking wordt verbreed.136 De gedragscode uit 1998 betreft specifiek de relatie tussen 

farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren (artsen en apothekers). Daar zijn in de loop van de 

tijd gedragsregels bijgekomen over relaties van farmaceutische bedrijven met zorginstellingen, 

patiëntenorganisaties en het publiek. De nieuwe integrale gedragscode brengt dit samen en stelt 

regels over reclame voor en informatie over receptplichtige geneesmiddelen, financiële relaties van 

farmaceutische bedrijven met beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren (zorgaanbieders 

zonder voorschrijfbevoegdheid, onderzoekers, patiëntenorganisaties) en de transparantie van die 

relaties. De nieuwe integrale gedragscode treedt in werking met ingang van 16 mei 2014 en staat 

centraal in dit onderzoek. 

De integrale gedragscode, dan wel de toelichting daarbij, wordt nadien nog op een aantal kleinere 

onderdelen aangepast, onder meer naar aanleiding van de vernieuwde EFPIA Code. 

 

                                                           
136 CGR Nieuwsbrief 2014/8. 
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Hoofdstuk 4 – Toepasselijkheid, werkingssfeer 
en reikwijdte regelgeving 
geneesmiddelenreclame 

4.1 Inleiding  
Dit hoofdstuk is van algemene aard en heeft betrekking op de toepasselijkheid, werkingssfeer en 

reikwijdte van de regelgeving op het gebied van geneesmiddelenreclame. 

Het eerste vraagstuk dat aan de orde komt, betreft de juridische status en de toepasselijkheid van de 

rechtsbronnen als zodanig. De regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame is vastgelegd 

in drie afzonderlijke rechtsbronnen: Europese wetgeving, nationale wetgeving en nationale 

zelfregulering. Onderzocht wordt wat deze verschillen in juridische status betekenen voor de 

onderlinge verhoudingen van de rechtsbronnen. Tevens wordt de toepasselijkheid van de 

rechtsbronnen onderzocht. Dit vraagstuk is met name relevant voor de zelfregulering. Zelfregulering 

is een privaatrechtelijk verschijnsel, waarbij private partijen op basis van vrijwilligheid hun onderlinge 

verhoudingen reguleren. Welke partijen hebben zich op vrijwillige basis bij de zelfregulering van de 

CGR aangesloten en wat zijn de consequenties voor spelers in de farmaceutische kolom die de CGR 

Code niet op vrijwillige basis hebben onderschreven? Kunnen ook zij aangesproken worden op 

naleving van de gedragscode? Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 4.2. 

Een tweede vraagstuk dat aan de orde komt, betreft de werkingssfeer en reikwijdte van de 

regelgeving voor geneesmiddelenreclame. Dit vraagstuk wordt langs twee invalshoeken onderzocht.  

In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de reikwijdte van de definitie van 

‘geneesmiddelenreclame’. In algemene zin kenmerkt reclame zich door een element van aanprijzing. 

De Van Dale omschrijft reclame als een openbare aanprijzing en alles wat daartoe dient ter 

bevordering van de afzet van goederen en diensten.1 Alle drie de rechtsbronnen bevatten een 

specifieke omschrijving van het begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’. Aan de hand van deze 

definities en de interpretatie daarvan in de jurisprudentie wordt onderzocht wanneer sprake is van 

reclame voor geneesmiddelen en welke gedragingen als zodanig worden aangemerkt.  

De relevantie van de afbakening van het begrip geneesmiddelenreclame is groot. Ter illustratie: een 

van de kernbepalingen van de reclameregels betreft het verbod op het maken van reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek. Informatie over receptplichtige geneesmiddelen 

richting het publiek is wél toegestaan. Voor een juiste toepassing van deze kernbepaling is dus 

cruciaal wanneer sprake is van reclame en wanneer van informatie.  

Paragraaf 4.4 benadert het vraagstuk van de reikwijdte van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame vanuit het perspectief van de partijen die bij geneesmiddelenreclame 

betrokken (kunnen) zijn. Reclame is gericht op beïnvloeding en inherent hieraan is dat er ten minste 

twee partijen bij betrokken zijn. In het geval van reclame voor geneesmiddelen zijn dit enerzijds de 

partijen die geneesmiddelen voorschrijven, afleveren, verkopen en verbruiken, en anderzijds de 

                                                           
1 Van Dale 2015. 
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partijen die dit voorschrijven, afleveren, verkopen en verbruiken van geneesmiddelen proberen te 

beïnvloeden. Onderzocht wordt wat in de rechtsbronnen en jurisprudentie is bepaald over deze twee 

partijen – verder ook aangeduid als de ‘adressant’ en de ‘geadresseerde’ van de 

geneesmiddelenreclame – en in welke mate de reclameregels op hen van toepassing zijn. Ook hier 

geldt dat een goed begrip van deze omschrijving cruciaal is voor de toepassing van de reclameregels. 

Om bij het verbod op publieksreclame te blijven: reclame voor receptplichtige geneesmiddelen is 

niet toegestaan in de richting van het publiek, maar wel in de richting van beroepsbeoefenaren. 

Essentieel is dus welke doelgroepen als beroepsbeoefenaar worden aangemerkt en wie als publiek 

worden beschouwd.  

Gelet op de relevantie van de in dit hoofdstuk behandelde vraagstukken heeft de slotparagraaf 

hoofdzakelijk het karakter van een samenvatting. Dit betekent dat in paragraaf 4.5 op hoofdlijnen 

antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: 

1. Wat is de juridische status van de rechtsbronnen en wat zijn de consequenties hiervan voor de 

onderlinge verhouding tussen de rechtsbronnen en de toepasselijkheid van de rechtsbronnen? 

2. Welke gedragingen worden beschouwd als reclame voor geneesmiddelen en welke gedragingen 

zijn uitgezonderd van de regelgeving voor geneesmiddelenreclame? 

3. Welke partijen worden in het kader van geneesmiddelenreclame in de rechtsbronnen 

onderscheiden en wat zijn de consequenties hiervan? 

Wezenlijke verschillen tussen de rechtsbronnen zullen daarbij uiteraard worden benoemd. Daar waar 

zich geen wezenlijke verschillen tussen de rechtsbronnen voordoen, zijn de antwoorden op 

voormelde vragen zoveel mogelijk geformuleerd in de vorm van een meer algemene omschrijving en 

daarmee bedoeld als kader en handleiding ten behoeve van de navolgende hoofdstukken.  
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4.2 De juridische status van de rechtsbronnen  

4.2.1 Richtlijn 2001/83  

Richtlijn 2001/83 heeft als voornaamste doel de bescherming van de volksgezondheid, dit echter 

zodanig dat de ontwikkeling van de farmaceutische industrie en handel in geneesmiddelen binnen de 

Gemeenschap niet mag worden afgeremd.  

De richtlijn is tot stand gekomen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het 

Economisch en Sociaal Comité vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, en is gebaseerd 

op art. 95 VWEU (thans art. 114). Dit artikel heeft betrekking op maatregelen inzake de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten ter bevordering van 

de interne markt. Vanuit hun verschillende bevoegdheden worden de Commissie, het Europees 

Parlement en de Raad geacht bij dergelijke maatregelen op het gebied van onder meer de 

volksgezondheid uit te gaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening 

houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. 

Lidstaten mogen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid alleen bestaande nationale 

maatregelen handhaven na kennisgeving aan en met goedkeuring van de Commissie.  

Ten aanzien van de status van een richtlijn volgt uit art. 249 VWEU (thans art. 288) dat een richtlijn 

verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is. 

Aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. De vrijheid 

van de lidstaten kan van geval tot geval uiteenlopen en hangt mede af van de inhoud van de richtlijn 

en eventuele specifieke implementatievereisten. Uit de algemene jurisprudentie van het Europese 

Hof van Justitie volgt dat tamelijk strenge eisen worden gesteld aan de vorm en middelen die de 

nationale instanties kiezen bij de omzetting van een richtlijn in nationale wetgeving.2  

Met de titels VIII en VIII bis van Richtlijn 2001/83 is volledige harmonisatie beoogd, zo volgt uit de 

uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Gintec International Import-Export/Verband 

Sozialer Wettbewerb.3 In deze zaak legt het Bundesgerichtshof aan het Europese Hof drie 

prejudiciële vragen voor over de Duitse wetgeving voor geneesmiddelenreclame, waarin onder meer 

een verbod is opgenomen op gebruikmaking in reclame-uitingen voor geneesmiddelen van 

verklaringen van derden en op prijsvragen en loterijen met betrekking tot geneesmiddelen.  

Deze vragen zijn gerezen in een procedure tussen het Verband Sozialer Wettbewerb en Gintec, een 

onderneming die in Duitsland als vrij verkrijgbare geneesmiddelen geregistreerde ginsengpreparaten 

verkoopt. Gintec maakt reclame voor deze producten, onder meer met gebruikmaking van 

verklaringen afkomstig uit door Gintec gehouden enquêtes onder consumenten. Onder de deelnemers 

aan deze consumentenenquêtes verloot Gintec maandelijks via haar website een doos poederextract 

van ginseng. Het Verband Sozialer Wettbewerb acht dit in strijd met voormelde verboden. 

                                                           
2 Het gaat de reikwijdte van dit onderzoek te buiten om gedetailleerd op de jurisprudentie met betrekking tot 
de verplichtingen van lidstaten ten aanzien van de omzetting van Europese wetgeving in te gaan. Verwezen 
wordt naar de Handleiding Wetgeving en Europa. De voorbereiding, totstandkoming en nationale 
implementatie van Europese regelgeving, in 2009 opgesteld door de Minister van Justitie als een hulpmiddel 
voor wetgevingsjuristen. 
3 HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, ECLI:EU:C:2007:654 (Gintec). 
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Bij de beantwoording van de vraag of het lidstaten is toegestaan verdergaande maatregelen te 

treffen dan het bepaalde in de titels VIII en VIII bis wijst het Hof op de considerans van de richtlijn, 

waaruit volgt dat de bepalingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame mede bedoeld zijn om 

de verschillen in de onderlinge wetgeving op te heffen en de interne markt te bevorderen. Dat 

daarbij is beoogd volledige harmonisatie door te voeren, vloeit volgens het Hof rechtstreeks voort uit 

de titels VIII en VIII bis zelf. Daarin is op een aantal plaatsen uitdrukkelijk aangegeven dat lidstaten 

afwijkende maatregelen mogen treffen. Het betreft de volgende artikelen: 

 art. 88 lid 3: lidstaten kunnen verbieden dat op hun grondgebied publieksreclame wordt gemaakt voor 

geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen;  

 art. 89 lid 2 en art. 91 lid 2: lidstaten kunnen bepalen dat reclame voor een geneesmiddel slechts de 

naam en internationale generieke benaming hoeft te behelzen, indien de reclame uitsluitend ten doel 

heeft deze naam of het handelsmerk in herinnering te brengen; 

 art. 91 lid 1, tweede volzin: lidstaten kunnen eisen dat reclame gericht op beroepsbeoefenaren tevens 

de verkoopprijs of het indicatieve tarief van de verschillende aanbiedingen en de voorwaarden voor 

terugbetaling door instellingen voor sociale zekerheid inhoudt, en 

 art. 96 lid 2: lidstaten kunnen verdere beperkingen opleggen aan de verspreiding van monsters.4 

Het Hof concludeert dat indien niet uitdrukkelijk is bepaald dat lidstaten afwijkende regels kunnen 

vaststellen, zij reclame voor geneesmiddelen uitsluitend kunnen onderwerpen aan de voorwaarden 

zoals worden gesteld in Richtlijn 2001/83. In dit licht wordt het Duitse verbod op het gebruik van 

verklaringen van derden te algemeen en te absoluut geacht; de richtlijn verbiedt het gebruik van 

dergelijke verklaringen slechts voor zover zij specifieke gegevens bevatten of afkomstig zijn van 

bepaalde gekwalificeerde personen.5 Ten aanzien van het verbod op loterijen constateert het Hof 

eveneens dat de richtlijn geen specifieke regels bevat voor deze vorm van reclame voor 

geneesmiddelen. In de considerans van de richtlijn is in algemene zin echter wel vastgelegd dat 

buitensporige en ondoordachte vormen van reclame, die van invloed kunnen zijn op de 

volksgezondheid, vermeden moeten worden. Dit uitgangspunt is nader verankerd in art. 87 lid 3, dat 

bepaalt dat reclame voor een geneesmiddel het rationele gebruik van een geneesmiddel moet 

bevorderen. Het Hof acht het verbod op reclame in de vorm van een loterij derhalve 

gerechtvaardigd, omdat een dergelijke actie kan aanzetten tot irrationeel en buitensporig gebruik, 

‘(…) waardoor de consument ervan wordt afgehouden de noodzaak om dit geneesmiddel te 

gebruiken objectief te evalueren.’6 

Specifiek ten aanzien van het in art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 neergelegde verbod op reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek is door het Europese Hof van Justitie in 2003 

reeds vastgesteld dat deze bepaling uitputtend bedoeld is.7 De zaak Deutscher 

Apothekerverband/DocMorris heeft betrekking op het vanuit Nederland via internet aanbieden van 

de postorderverkoop van receptplichtige en vrij verkrijgbare geneesmiddelen in Duitsland. De 

                                                           
4 De Nederlandse wetgever heeft alleen gebruikgemaakt van de in art. 89 lid 2 en art. 91 lid 2 geboden 
mogelijkheid om afwijkende eisen te stellen met betrekking tot herinneringsreclame. Dit is overigens niet 
meteen bij invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007 gebeurd, maar pas bij de wijziging van de 
Geneesmiddelenwet in 2012. Zie hierover nader hfdst. 5.  
5 Art. 90 Richtlijn 2001/83 verbiedt verwijzingen naar aanbevelingen door wetenschappers, 
beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector of andere personen die door hun reputatie het gebruik van 
geneesmiddelen zouden kunnen stimuleren.  
6 HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, ECLI:EU:C:2007:654, punt 56 (Gintec).  
7 HvJ EG 11 december 2003, C-322/01, ECLI:EU:C:2003:664 (Deutscher Apothekerverband/DocMorris). 
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prejudiciële vragen in deze zaak hebben primair betrekking op de rechtmatigheid van het in de 

Duitse wetgeving opgenomen verbod op postorderverkoop van geneesmiddelen. Daarbij is echter 

ook de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht van het verbod op reclame voor de 

postorderverkoop van geneesmiddelen die uitsluitend in apotheken mogen worden verstrekt, aan de 

orde gesteld. 

Het Hof oordeelt dat art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 zich verzet tegen een nationale wettelijke 

bepaling die elke reclame voor de postorderverkoop van geneesmiddelen waarvan de levering is 

voorbehouden aan apotheken verbiedt, voor zover deze bepaling ook vrij verkrijgbare 

geneesmiddelen betreft. Het Hof merkt art. 88 lid 1 aan als een uitputtende regel, die niet 

uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid voor lidstaten om striktere of afwijkende regels vast te 

stellen. 

Samengevat betekent het voorgaande dat lidstaten bij de implementatie van Richtlijn 2001/83 in de 

nationale wetgeving alleen van de richtlijn afwijkende maatregelen mogen treffen voor zover dit op 

grond van de richtlijn uitdrukkelijk is toegestaan. 

4.2.2 De Geneesmiddelenwet  

Zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, vloeit uit het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie voort dat Richtlijn 2001/83 verbindend is voor Nederland als lidstaat van de EU ten 

aanzien van de met de richtlijn te bereiken resultaten. Dit betekent dat de richtlijn geïmplementeerd 

moet worden in de Nederlandse rechtsorde. In eerste instantie is dit gebeurd in de WOG, sinds 1 juli 

2007 is Richtlijn 2001/83 geïmplementeerd in de Geneesmiddelenwet. De Geneesmiddelenwet is een 

wet in formele zin, die tot stand is gekomen volgens de procedure voor gewone wetgeving. De eerst 

verantwoordelijke minister voor de Geneesmiddelenwet is de Minister van VWS. 

Bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen 

de uit Richtlijn 2001/83 voortvloeiende bepalingen zoveel mogelijk vast te leggen in wetgeving in 

formele zin en de uitwerking in uitvoeringsmaatregelen als algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen omwille van de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de wetgeving 

zoveel mogelijk te beperken.8 Dit heeft geresulteerd in twee uitvoeringsbesluiten, die gelijktijdig met 

de Geneesmiddelenwet in werking zijn getreden: 

1. het Besluit Geneesmiddelenwet, een bij koninklijk besluit vastgestelde algemene maatregel van 

bestuur op grond van art. 65, 66 en 75 Gnw;  

2. de Regeling Geneesmiddelenwet, een regeling van de Minister van VWS op grond van art. 1, 10, 

19, 27, 28, 29, 36, 40, 42, 44, 54, 58, 61, 66, 103 Gnw en art. 6 Besluit Geneesmiddelenwet. 

De Geneesmiddelenwet en de beide uitvoeringsbesluiten gelden voor eenieder in Nederland.  

Naast deze wetgeving is een tweetal door de Minister van VWS opgestelde beleidsregels van belang 

in het kader van geneesmiddelenreclame:  

1. de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet; 

2. de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister van VWS. 

                                                           
8 Dit uitgangspunt moet worden gezien in het licht van de onder de voorganger van de Geneesmiddelenwet 
bestaande situatie. De WOG was een raamwet, die nader werd uitgewerkt in meer dan 50 uitvoeringsbesluiten. 
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Beleidsregels hebben niet de status van wetgeving. De bevoegdheid tot het vaststellen van 

beleidsregels is met de invoering van de Derde Tranche Algemene wet bestuursrecht in de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) verankerd. In art. 1:3 lid 4 van deze wet worden beleidsregels gedefinieerd 

als algemene regels, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, omtrent de afweging van 

belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een 

bevoegdheid van een bestuursorgaan.  

Uit deze definitie vloeit voort dat beleidsregels in beginsel alleen het bestuursorgaan binden dat de 

beleidsregels vaststelt. Een beleidsregel kan worden gezien als een nadere duiding van de wijze 

waarop een bestuursorgaan een aan hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid 

uitgeoefende of gedelegeerde bevoegdheid invult. Bij gebruikmaking van die bevoegdheid handelt 

het bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden 

gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de 

met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb). De Beleidsregels gunstbetoon en de 

Beleidsregels bestuurlijke boete moeten derhalve worden gezien als een nadere invulling door de 

Minister van VWS van wettelijke normen voor gunstbetoon en van de wijze waarop het instrument 

van de bestuurlijke boete door de toezichthouder bij overtreding van de reclameregels zal worden 

gehanteerd.  

Gelet op het feit dat met Richtlijn 2001/83 volledige harmonisatie wordt nagestreefd, geldt dat de 

inhoud van de Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten en beleidsregels 

in overeenstemming dient te zijn met Richtlijn 2001/83 en alleen afwijkende maatregelen mag 

bevatten voor zover dit op grond van de richtlijn uitdrukkelijk is toegestaan. 

4.2.3 De CGR Code  

Een wezenlijk onderscheid tussen de CGR Code en de hiervoor omschreven rechtsbronnen is gelegen 

in het feit dat de gedragscode geen wetgeving betreft, maar gebaseerd is op zelfregulering. 

Hieronder wordt eerst kort in algemene zin ingegaan op het verschijnsel van zelfregulering (par. 

4.2.3.1). In paragraaf 4.2.3.2 staat de inrichting van de zelfregulering door de CGR centraal en wordt 

onderzocht welke partijen bij de CGR zijn aangesloten respectievelijk zich hebben verplicht tot 

naleving van de CGR Code. Paragraaf 4.2.3.3 gaat nader in op de gevolgen van de zelfregulering voor 

partijen die niet bij de CGR zijn aangesloten. 

4.2.3.1 Zelfregulering in algemene zin  

Uit de literatuur volgt dat er geen eenduidige, uniforme definitie van het begrip zelfregulering is.  

Giesen definieert zelfregulering aan de hand van vier kernelementen, die – kort samengevat – op het 

volgende neerkomen:9 

 zelfregulering kent een private oorsprong;  

 zelfregulering is een privaatrechtelijk verschijnsel waarbij private partijen hun onderlinge 

verhoudingen door middel van algemene private regels reguleren; 

 zelfregulering is collectief van aard, en 

 bij zelfregulering is degene die reguleert ook degene die gereguleerd wordt. 

                                                           
9 Giesen 2007, p. 11-12. 
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In het preadvies van Menting en Vranken over gedragscodes in een meergelaagd privaatrecht in 

Europa en Nederland10 uit 2013 worden de door Giesen geformuleerde kenmerken als uitgangspunt 

genomen, maar wordt tevens aansluiting gezocht bij de definities van Van Driel en Baarsma. Van 

Driel definieert zelfregulering als ‘niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen 

worden vastgesteld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun 

vertegenwoordigers, en waarbij toezicht op de naleving mede door deze groepen wordt 

uitgeoefend’.11 De definitie van Baarsma luidt: ‘maatschappelijke partijen nemen in bepaalde mate 

zelf verantwoordelijkheid voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van regels, indien 

nodig binnen een wettelijk kader’.12 Aan de hand van deze beide omschrijvingen komen de opstellers 

van het preadvies tot de volgende definitie van zelfregulering:  

‘Niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden vastgesteld door 

degenen voor wie de regels bestemd zijn, respectievelijk hun vertegenwoordigers, waarbij 

het uitvoeren en/of handhaven van en/of het houden van toezicht op deze regels mede door 

deze groep wordt uitgeoefend.’ 

Uit deze definitie volgt dat zelfregulering uit meerdere facetten bestaat. Naast een norminhoudelijke 

component kan zelfregulering ook een uitvoerende en een toezichthoudende component bevatten. 

Van Veen spreekt van het vaststellen van regels en/of standaarden, de implementatie daarvan, het 

uitoefenen van controle op naleving en het afdwingen van naleving.13 

Zelfregulering komt in een groot aantal varianten voor. In een inventarisatiestudie van Baarsma uit 

2003 worden 21 verschillende instrumenten van zelfregulering benoemd, onderverdeeld in vijf 

clusters:  

1. informerende instrumenten, waaronder keurmerken, certificering, erkenningsregelingen, 

visitatie; 

2. gedragsgerichte instrumenten, waaronder gedragscodes, protocollen, convenanten; 

3. techniekgerichte instrumenten, waaronder normalisatie; 

4. contractuele instrumenten, waaronder standaardregelingen en algemene voorwaarden;  

5. geschilbeslechtende instrumenten, waaronder arbitrage, bindend advies, mediation, 

tuchtrecht.14 

Als voordelen van zelfregulering worden in de literatuur genoemd: betere aansluiting van regels op 

het handelingsperspectief, meer en betere informatie binnen de sector, een grotere prikkel en 

bereidheid tot naleving van zelf gestelde regels, grotere betrokkenheid burgers/maatschappelijke 

organisaties, flexibeler dan overheidsregulering, ontlasting van het overheidsapparaat, lagere 

uitvoeringslasten voor de overheid (minder reguleringskosten, lagere handhavingskosten, 

bekostiging uit publieke middelen). Als nadelen van zelfregulering worden genoemd: toenemende 

macht van de best georganiseerde, beperkte afdwingbaarheid van de regels, beperktere 

mogelijkheden voor sancties, toenemende uitvoeringslasten voor maatschappelijke organisaties, 

mogelijke aantasting rechtszekerheid, mogelijk preëmptief effect.15  

                                                           
10 Menting & Vranken 2014, p. 14. 
11 Van Driel 1989. 
12 Baarsma e.a. 2003. Zie ook Baarsma, TvT 2010 (1)3, p. 8. 
13 Van Veen, TvOB 2012/3, p. 87. 
14 Baarsma e.a. 2003. Zie ook Baarsma, TvT 2010 (1)3, p. 9-11. 
15 Eijlander & Voermans 2000, p. 75; Peters, JBplus 2007, p. 187; Baarsma, TvT 2010 (1)3, p. 12-15. 
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Zelfregulering en overheidsregulering sluiten elkaar niet uit. In de praktijk zijn er meerdere 

tussenvormen van overheidsregulering en zelfregulering. Twee in de literatuur veelvoorkomende 

begrippen in dit kader zijn ‘coregulering’ en ‘geconditioneerde zelfregulering’. Eenduidige definities 

van deze begrippen zijn er niet. In het preadvies uit 2013 wordt het verschil tussen de beide termen 

ook in Europese context geplaatst. In het Nederlandse wetgevingsbeleid wordt gesproken van 

wettelijk geconditioneerde en gestructureerde zelfregulering, vanuit een Europees perspectief zou 

eerder worden gesproken van coregulering.16 Baarsma spreekt van ‘(wettelijk) geconditioneerde 

zelfregulering’ als de overheid een doel stelt en bij het vaststellen van de middelen om dat doel te 

bereiken en bij het toezicht en de handhaving gebruikmaakt van het middel zelfregulering.17  

Kenmerkend voor beide begrippen is de betrokkenheid van zowel publieke als private actoren bij een 

of meer fasen van het reguleringsproces. Deze betrokkenheid kan op verschillende aspecten 

betrekking hebben. Bij het normstellende gedeelte van het reguleringsproces gaat het bijvoorbeeld 

om het stellen van regels door private partijen binnen de kaders en criteria die de overheid daarvoor 

heeft uitgezet in wet- of regelgeving. In het preadvies wordt dit aangeduid als ‘zelfregulering binnen 

een wettelijk kader’, waarbij de volgende drie algemene kenmerken worden onderscheiden.  

1. De rol van de wetgever is complementair aan die van de private actoren en beperkt zich tot het 

stellen van (materieelrechtelijke of procedurele) randvoorwaarden.  

2. De private actoren hebben aanzienlijke vrijheid om dit wettelijk kader nader uit te werken/te 

implementeren. 

3. De overheid speelt een belangrijke rol bij het houden van toezicht op de resultaten van de (zelf-) 

regulering door de private actoren. De wijze waarop en de mate waarin de overheid 

randvoorwaarden stelt, kunnen verschillen.18 

Private en publieke actoren kunnen echter ook met betrekking tot handhaving en geschilbeslechting 

de regelgevende macht delen.  

Deze vorm van samenwerking is in 2002 uitdrukkelijk aangedragen door de WRR als oplossing voor 

het verminderen van de toenemende spanning tussen de taken van de overheid en de bindingen aan 

een veelheid van gedetailleerde regels. Een van de aanbevelingen van de raad in dit kader is om, 

indien mogelijk, over te gaan op vormen van regulering waarbij het beleid op hoofdlijnen wettelijk 

wordt vastgelegd, in combinatie met een grotere vrijheid in de uitvoering. In aanvulling hierop kan 

gewerkt worden met vormen van meta-toezicht met de mogelijkheid tot toetsing door de 

onafhankelijke rechter. Zelfregulering geldt dan niet als alternatief voor wetgeving, maar als een 

complementaire maatregel.19  

Het komt voor dat in een wettelijke regeling expliciet naar zelfregulering wordt verwezen. 

Voorbeelden van Europese wetgeving waarin rechtstreeks wordt verwezen naar zelfregulering in de 

vorm van gedragscodes zijn – naast Richtlijn 2001/83 – onder meer de Privacyrichtlijn,20 de Richtlijn 

elektronische handel,21 de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken,22 de Dienstenrichtlijn,23 de Richtlijn 

                                                           
16 Menting & Vranken 2014, p. 14.  
17 Baarsma, TvT 2010 (1)3, p. 8. 
18 Menting & Vranken 2014, p. 46. 
19 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2002, p. 12 en p. 244-246. De WRR verwijst bij deze 

conclusie expliciet naar Eijlander, Van Gestel & Gilhuis, RegelMaat 2000/2, p. 68-87, en Eijlander 2000. 
20 Richtlijn 95/46/EG, PbEG 1995, L 281/31. 
21 Richtlijn 2000/31/EG, PbEG 2000, L 178/1. 
22 Richtlijn 2005/29/EG, PbEU 2005, L 149/22. 
23 Richtlijn 2006/123/EG, PbEU 2006, L 376/36.  
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misleidende en vergelijkende reclame,24 de Richtlijn inzake timeshare,25 de Richtlijn audiovisuele 

mediadiensten,26 de Richtlijn consumentenrechten27 en de Europese wetgeving voor jaarrekeningen.  

Een interessante vraag in dit verband is de verhouding tussen zelfregulering en minimum- of 

maximumharmonisatie. In het eerder genoemde preadvies uit 2013 is ten aanzien van dit vraagstuk 

een citaat opgenomen van Cafaggi, die over maximumharmonisatie zegt: 

‘When complete harmonization is chosen, it not only pre-empts Member States from legislating in the 

same domain but it may also affect private regulation. Complete harmonization does not however 

reduce the space of private regulation; rather, it changes its scope. Private regulators are only allowed 

to specify and implement but should not be able to adopt stricter standards, undermining the goal of 

harmonization. In this respect the European Commission seems to have changed perspective, moving 

away from the earlier position which held co regulation incompatible with uniform legislation as in the 

case of complete harmonization directives. Now co-regulatory arrangements both at European and 

national level are accepted even when complete legislative harmonization is in place.’ 28 

En over minimumharmonisatie: 

‘How, instead, does minimum harmonization affect private standard setting? While minimum 

harmonization permits higher regulatory standard it would not allow lower standards. Clearly lower 

private regulatory standards would constitute violations of the law. For example a code of conduct 

concerning product safety can only set higher standards or specify them, yet it could never narrow the 

standards defined by the product liability directive or the market surveillance regime.’29 

4.2.3.2 De opzet van de zelfregulering door de CGR en de aangesloten partijen 

De zelfregulering voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren is geïnitieerd en wordt beheerd door 

de stichting CGR. Deze stichting heeft volgens de toelichting bij de CGR Code tot doel om 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden door middel van 

zelfregulering. In art. 2 lid 1 van de statuten is de doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd: 

‘[Het], met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake: (…) opstellen, beheren en bewaken 

van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot de reclame en daarmee verband houdende 

aspecten voor geneesmiddelen in de breedste zin van het woord.’ 

 

In deze omschrijving van de statutaire doelstelling is het karakter van geconditioneerde 

zelfregulering reeds begrepen. Tevens volgt uit de omschrijving dat de CGR zich tot doel stelt 

meerdere facetten van zelfregulering te realiseren. Naast een norminhoudelijke doelstelling stelt de 

CGR zich ook het beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame tot doel. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het 

opstellen van een gedragscode en het inrichten van een systeem waardoor op adequate wijze 

toezicht kan worden gehouden op de naleving van die gedragscode. 

 

                                                           
24 Richtlijn 2006/114/EG, PbEU 2006, L 376/21. 
25 Richtlijn 2008/122/EG, PbEU 2009, L 33/10. 
26 Richtlijn 2010/13/EU, PbEU 2010, L 95/1. 
27 Richtlijn 2011/83/EU, PbEU 2011, L 304/64. 
28 Cafaggi 2011, p. 101-102. Zie ook Menting & Vranken 2014, p. 23. 
29 Cafaggi 2011, p. 101-102. Zie ook Menting & Vranken 2014, p. 23. 
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In het bestuur van de stichting zijn de volgende beroeps- en brancheorganisaties vertegenwoordigd 

(peildatum 2016):30 

 

 de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de 

beroepsfederatie van artsen; 

 de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsvereniging 

van apothekers; 

 de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG, tot 2016 Nefarma genaamd), de brancheorganisatie van 

de innovatieve farmaceutische bedrijven; 

 de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (Neprofarm), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorg- 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten; 

 de Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin), de brancheorganisatie van 

fabrikanten van generieke geneesmiddelen; 

 het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), de brancheorganisatie van drogisterijen;  

 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsvereniging van zorgprofessionals;  

 de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA,) de beroepsvereniging van physicians.31 

 

De CGR Code is vastgesteld door het bestuur van de stichting CGR. Het bestuur is bevoegd 

aanpassingen in de gedragscode door te voeren dan wel algemene richtlijnen ter nadere uitwerking 

van een in de gedragscode geregeld onderwerp vast te stellen. Dit geldt ook voor het Reglement van 

de Codecommissie en Commissie van Beroep van de CGR, die belast zijn met toezicht op de naleving 

van de gedragscode 

 

Kenmerkend voor zelfregulering is dat het een stelsel van privaatrechtelijke afspraken betreft, 

waaraan partijen zich op basis van vrijwilligheid conformeren. Met betrekking tot de vraag welke 

partijen zich op vrijwillige basis aan de zelfregulering door de stichting CGR hebben geconformeerd, 

kan het volgende worden vastgesteld.  

 

Vooruitlopend op de juridische oprichting van de stichting CGR zijn door de bij de oprichting 

betrokken beroeps- en brancheorganisaties afspraken vastgelegd in een statuut van samenwerking.32 

Partijen komen in het statuut overeen de stichting CGR op te richten en verplichten zich tot het 

                                                           
30 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat met ingang van januari 2017 ook de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ), de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, aangesloten 
is bij de CGR en in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd is. 
31 KNMG, KNMP, Nefarma, Neprofarm, Bogin en CBD (destijds nog handelende onder de naam Pharmacon) 
behoren tot de oprichtende partijen van de CGR. V&VN en NAPA hebben zich in 2012 bij de stichting 
aangesloten, waarbij NAPA op de website van de CGR wordt vermeld als ‘geassocieerd deelnemer’. De exacte 
status van het geassocieerde deelnemerschap wordt op de website niet toegelicht, maar hangt samen met de 
mate van bestuurlijke en financiële participatie. Ten overvloede wordt vermeld dat tot de oorspronkelijke 
oprichtende partijen van de CGR ook nog behoorden Nehoma (de Nederlandse Associatie van Fabrikanten en 
Importeurs van Homeopathische en Fytotherapeutische Geneesmiddelen, nadien opgegaan in Neprofarm) en 
BG Pharma (de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische bedrijf). De laatste heeft zich inmiddels uit 
de CGR teruggetrokken. 
32 Het statuut van samenwerking dateert uit 1998 en is ondertekend door KNMG, KNMP, Nefarma, BG Pharma, 
Neprofarm, Nehoma, Bogin en Pharmacon. In de oprichtingsakte van de stichting CGR wordt in de 
overwegingen gesproken van een namens KNMG, KNMP en Nefarma ondertekende versie van dit statuut, die 
als bijlage bij de akte is toegevoegd.  
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verlenen van medewerking om de doelstelling van de stichting in de praktijk te verwezenlijken. 

Verder is in het statuut vastgelegd dat de (toen nog) concept-Gedragscode Geneesmiddelenreclame 

aan de leden van de organisaties zal worden voorgelegd, waarna het bestuur van de stichting deze 

code kan vaststellen. Voorts stellen partijen zich tot taak ertoe bij te dragen dat hun leden 

respectievelijk aangeslotenen zich zullen gedragen in overeenstemming met de gedragscode. 

Daartoe zullen zij ook hun medewerking verlenen aan de door de stichting CGR te benoemen 

Codecommissie en Commissie van Beroep.  

 

Uit dit statuut, en indirect ook uit de statuten van de stichting CGR, volgt dat de vrijwillige aansluiting 

bij de zelfregulering van de CGR uitsluitend kan plaatsvinden via het lidmaatschap van de 

aangesloten organisaties. De mogelijkheid voor individuele (rechts)personen om zich rechtstreeks bij 

de zelfregulering aan te sluiten, wordt nergens vermeld. Een en ander veronderstelt dat op het 

niveau van de verschillende beroeps- en brancheorganisaties besluitvorming heeft plaatsgevonden 

over het aanvaarden van de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame en de naleving daarvan. Bij 

navraag heeft de CGR laten weten dat alle oprichtende organisaties van de CGR een rechtsgeldig 

besluit hebben genomen, op grond waarvan de leden van deze verenigingen zich hebben verplicht 

tot naleving van de CGR Code.33 Dit geldt ook voor de verenigingen die zich nadien bij de CGR hebben 

aangesloten. Het bestuur van de CGR ziet hierop toe.  

 

Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame formeel-juridisch een beperktere bindende werking kent dan de 

Geneesmiddelenwet. De wet heeft in beginsel immers werking jegens eenieder, de zelfregulering 

vanwege het privaatrechtelijke karakter daarvan formeel alleen in de richting van de partijen die zich 

middels het lidmaatschap van een van de bij de stichting CGR aangesloten beroeps- en 

brancheorganisaties hebben verplicht tot naleving van de gedragscode en zich daarbij hebben 

onderworpen aan het toezicht op naleving daarvan door de Codecommissie/Commissie van Beroep. 

4.2.3.3 De werking van de zelfregulering in de richting van niet-aangesloten partijen  

Het privaatrechtelijke karakter van de zelfregulering van de CGR brengt de vraag mee in hoeverre de 

CGR Code werking heeft in de richting van (rechts)personen die geen lid zijn van een van de bij de 

stichting aangesloten beroeps- en brancheorganisaties. Voor hen geldt immers dat zij zich niet 

vrijwillig en kenbaar hebben verplicht tot naleving van de zelfregulering. Deze vraag is een aantal 

keren en via verschillende invalshoeken aan de orde geweest in procedures voor de Codecommissie. 

Ook de civiele rechter heeft zich enige malen uitgelaten over de status van de zelfregulering in de 

maatschappelijk-juridische context. 

 

De eerste keer dat deze situatie expliciet aan de orde is gekomen, betreft een klachtenprocedure 

voor de Codecommissie in 2004. 

                                                           
33 Het nemen van een dergelijk de leden bindend besluit dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Art. 
2:46 BW vereist dat de statuten van de betreffende verenigingen de mogelijkheid tot het nemen van de leden 
bindende besluiten uitdrukkelijk mogelijk maken. De totstandkoming van een de leden bindend besluit zal 
verder moeten voldoen aan de eisen die in de statuten zelf worden gesteld; zo is het bijvoorbeeld niet 
ongebruikelijk dat voor het nemen van een de leden bindend besluit statutair een gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen vereist is. 
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Aventis, lid van (toen nog) Nefarma, dient bij de Codecommissie een klacht in over een 

vergoedingsactie van Novo Nordisk voor het geneesmiddel Levemir.34 Novo Nordisk is geen lid van 

Nefarma en beroept zich op het feit dat de CGR Code een privaatrechtelijk toetsingskader is en dat zij, 

door zich niet aan te sluiten bij Nefarma, er bewust voor heeft gekozen zich niet te onderwerpen aan 

het systeem van zelfregulering en dus ook niet kan worden aangesproken op naleving van de 

gedragscode. 

De Codecommissie concludeert dat het feit dat Novo Nordisk geen lid is van Nefarma niet in de weg 

staat aan haar bevoegdheid om de klacht in behandeling te nemen. Het aanknopingspunt hiervoor is 

art. 10 lid 1 Reglement, waarin is bepaald dat de Codecommissie tot taak heeft kennis te nemen van 

en een oordeel uit te spreken over klachten met betrekking tot enigerlei handelen of nalaten in strijd 

met de gedragscode door vergunninghouders of door beroepsbeoefenaren. Volgens de 

begripsbepalingen van de gedragscode worden onder vergunninghouders (onder meer) verstaan de 

houders van een vergunning als bedoeld in art. 2 lid 1 onder d WOG. Hieruit leidt de Codecommissie 

af dat er wat betreft haar taken geen onderscheid is tussen vergunninghouders die wel lid zijn van 

Nefarma en vergunninghouders die geen lid zijn van deze brancheorganisatie.  

De Codecommissie voegt hieraan toe dat het niet aan haar is om de vraag te beantwoorden in 

hoeverre Novo Nordisk al dan niet gebonden is aan het bepaalde in de CGR Code en aan uitspraken 

van de Codecommissie. Weliswaar heeft Novo Nordisk zich niet onderworpen aan de gedragscode en 

de jurisdictie van de Codecommissie, maar niet uitgesloten wordt dat de regels die uit de 

gedragscode en de uitspraken van de Codecommissie voortvloeien – gezien de status die de 

gedragscode en de uitspraken van de Codecommissie genieten binnen de geneesmiddelenbranche – 

op grond van het civiele recht ook bindend moeten worden geacht voor vergunninghouders die zich 

niet aan die regelgeving hebben onderworpen.  

De zienswijze van de civiele rechter op dit vraagstuk volgt spoedig na de uitspraak van de 

Codecommissie; vrijwel gelijktijdig met de klachtenprocedure voor de CGR start Aventis over 

dezelfde zaak een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter in Den Haag.35  

Aventis, die het beroep van Novo Nordisk op de onbevoegdheid van de Codecommissie waarschijnlijk 

al had zien aankomen, vordert in kort geding op gelijkluidende gronden dat Novo Nordisk wordt 

veroordeeld wegens overtreding van het Reclamebesluit, de CGR Code en de Code Publieksreclame. In 

dit kort geding voert Novo Nordisk onder meer aan zich niet gebonden te achten aan het in de 

jurisprudentie door de CGR ontwikkelde ‘tweestudiescriterium’ ter onderbouwing van vergelijkende 

claims, omdat dit criterium ‘bedacht is door CGR’, geen vaste regel is en zij het er bovendien niet mee 

eens is.36  

De rechter hecht geen betekenis aan het feit dat Novo Nordisk geen lid is van Nefarma en wijst erop 

dat uit vaste jurisprudentie van de burgerlijke rechter en uit de literatuur kan worden afgeleid dat de 

voorloper van de CGR, de RGA, het zogeheten tweestudiescriterium in 1994 heeft geformuleerd en 

dat dit criterium, als het gaat om vergelijkende geneesmiddelenreclame, zowel door de burgerlijke 

rechter als door de CGR stelselmatig wordt toegepast.37 De rechter voegt hieraan toe dat:  

                                                           
34 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 5 (Aventis/Novo Nordisk). 
35 Rb. Den Haag (vzr.) 26 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ5353 (Aventis/Novo Nordisk). 
36 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 3.3 (Aventis/Novo Nordisk). 
37 Zie over het tweestudiescriterium verder hfdst. 6. 
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‘(…) uit de jurisprudentie [kan] worden afgeleid dat de door CGR ontwikkelde normen (onder meer 

neergelegd in de CGR Code) een nadere invulling geven van de algemene criteria van art. 6:194 BW, 

art. 3 lid 8 WOG en art. 3, 4, 11 en 12 Reclamebesluit. De burgerlijke rechter heeft in diverse 

uitspraken van die normen gebruik gemaakt en de gelding ervan is in de jurisprudentie aanvaard. 

(…)’38  

 

Ook wijst de rechter erop dat door Novo Nordisk niet is betwist dat vrijwel de gehele farmaceutische 

branche zich aan de CGR Code en de uitspraken van de Codecommissie gebonden acht. Alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, valt niet in te zien dat Novo Nordisk, nu zij geen Nefarma-

lid is, die normen naast zich neer kan leggen. De rechter past de door de CGR gegeven nadere 

invulling van de wettelijke bepalingen over geneesmiddelenreclame daarmee toe als normen met 

een algemene strekking.39 

 

Een andere interessante uitspraak over dit onderwerp dateert eveneens uit 2004 en betreft een 

klacht die door de KNMP als beroepsorganisatie van apothekers bij de Codecommissie is ingediend 

tegen eFarma, een internetapotheek die niet is aangesloten bij de KNMP. De klacht heeft betrekking 

op een mailing van eFarma aan verzekerden van een zorgverzekeraar, waarin wordt gewezen op de 

mogelijkheid om via eFarma geneesmiddelen te bestellen tegen een korting door middel van ‘de 

laagste prijsgarantie’. De Codecommissie acht de klacht van de KNMP grotendeels gegrond wegens 

overtreding van bepalingen van de Code Publieksreclame en beveelt eFarma de actie te staken.40  

 

In de hogerberoepsprocedure voor de Commissie van Beroep beroept eFarma zich op art. 6 lid 1 

EVRM, op grond waarvan niemand – kort samengevat – zonder instemming kan worden afgehouden 

van de beoordeling van een tegen hem ingestelde vordering door een bij de wet ingesteld 

onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Het toezicht dat door de Codecommissie en de Commissie van 

Beroep wordt uitgeoefend, geschiedt in het kader van zelfregulering; de Codecommissie is geen bij of 

krachtens de wet ingestelde rechterlijke instantie. Daarom komt haar slechts bevoegdheid toe indien 

deze uitdrukkelijk door partijen is aanvaard dan wel voortvloeit uit regelingen zoals algemene 

voorwaarden die tevoren uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard, aldus eFarma. 

 

De Commissie van Beroep stelt vast dat eFarma een beroepsbeoefenaar is als bedoeld in de 

definities van de gedragscode en dat de Codecommissie op grond van het Reglement tot taak heeft 

een oordeel uit te spreken over klachten die bij haar zijn ingediend met betrekking tot enigerlei 

handelen of nalaten in strijd met het bepaalde in de gedragscode door houders van een 

handelsvergunning of beroepsbeoefenaren. Daarmee is de bevoegdheid van de Codecommissie tot 

het kennis nemen en beoordelen van klachten een gegeven, ook als de klachten zich richten tegen 

                                                           
38 Rb. Den Haag 26 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ5353, r.o. 3.3. Zie voor een verwijzing naar deze eerdere 
jurisprudentie par. 6.7.8.5. 
39 Kort voor de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de zaak Aventis/Novo Nordisk is de kwestie van het 

lidmaatschap ook al zijdelings aan de orde geweest in Rb. Breda (vzr.) 9 januari 2004, 
ECLI:NL:RBBRE:2004:AO2318 (Roche/Amgen). In deze zaak wendt Roche zich als eisende partij meteen tot de 
gewone rechter, onder meer vanwege het feit dat de handelsvergunning voor het geneesmiddel waar de klacht 
betrekking op heeft op naam staat van Amgen Europe, terwijl alleen de Nederlandse vennootschap van Amgen 
(niet zijnde de vergunninghouder) is aangesloten bij Nefarma. In de uitspraak gaat de voorzieningenrechter 
echter voorbij aan de vraag welke gedaagde nu al dan niet houder van de handelsvergunning en/of lid van 
Nefarma is. 
40 K04.013, 29 oktober 2004 (KNMP/eFarma). 
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een niet bij een in de CGR deelnemende organisatie aangesloten vergunninghouder of 

beroepsbeoefenaar. Noch de gedragscode, noch het Reglement bevat beperkingen op dit punt.  

 

Het beroep van eFarma op art. 6 EVRM faalt, omdat de bevoegdheid van de Codecommissie geen 

afbreuk doet aan het aan eFarma toekomende recht om zich ter vaststelling van haar burgerlijke 

rechten en verplichtingen tot de rechter te wenden. De Commissie van Beroep wijst erop dat ‘(…) 

[d]e beoordeling van de vraag of, en zo ja in hoeverre eFarma, die de bevoegdheid van de 

Codecommissie niet erkent en niet als beroepsbeoefenaar bij een in de Stichting CGR deelnemende 

organisatie is aangesloten, aan de beslissingen van de Codecommissie en de Commissie van Beroep 

gebonden is, is voorbehouden aan de burgerlijke rechter.’41  

 

De discussie over de bevoegdheid van de Codecommissie lijkt daarmee voorlopig beslecht, maar laait 

in volle hevigheid weer op in de periode 2011-2013, waarin de farmaceutische bedrijven Vifor en 

Cablon, beide geen lid van Nefarma, elkaars uitingen over de UR-geneesmiddelen Ferinject 

respectievelijk Monofer over en weer bevechten in een serie klachtenprocedures bij de CGR.  

 

De eerste zaak wordt aanhangig gemaakt door Vifor en leidt tot een veroordeling van beide 

bedrijven (in conventie en reconventie) voor verschillende overtredingen van de CGR Code in een 

uitspraak van 30 november 2011.42 Vifor tekent hoger beroep aan, resulterend in een uitspraak van 

de Commissie van Beroep op 6 maart 2012.43 Vervolgens kiest Cablon voor de aanval en dient samen 

met Pharmacosmos – de Deense houder van de handelsvergunning voor Monofer, dat door Cablon 

in Nederland wordt gedistribueerd – in 2012 een nieuwe klacht in over uitingen van Vifor.44 

Interessant genoeg beroept Vifor zich nu op de onbevoegdheid van de Codecommissie. Vifor stelt 

zich genoodzaakt te voelen verweer te voeren, maar niet vrijwillig te verschijnen omdat zij geen lid is 

van een van de bij de stichting CGR aangesloten brancheverenigingen.  

 

Vifor voert onder meer aan dat beslissingen van de Commissie van Beroep op grond van art. 57 

Reglement gelden als een in hoogste ressort gegeven bindend advies. Een dergelijk bindend advies 

kan uitsluitend worden aangetast door het aanhangig maken van een vordering bij de gewone 

rechter, strekkende tot onverbindendverklaring van de beslissing van de Commissie van Beroep (art. 

58 lid 1 Reglement). Vifor wijst erop dat de burgerlijke rechter een bindend advies op grond van art. 

7:904 lid 1 BW alleen maar kan vernietigen indien gebondenheid in verband met de inhoud of de 

wijze van totstandkoming ervan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is. Consequentie is dat de rechter de beslissing die aan hem wordt 

voorgelegd slechts marginaal toetst. Bovendien kan de burgerlijke rechter pas dan aan de marginale 

toetsing van het bindend advies toekomen als de partij die vernietiging vraagt, aantoont schade te 

hebben geleden. Vifor stelt dat dit de toegang tot de rechter voor een partij tegen wie een klacht is 

ingediend aanzienlijk beperkt en acht dit – voor zover een partij zich niet vrijwillig aan de jurisdictie 

van de CGR onderwerpt – in strijd met art. 17 Grondwet en art. 6 EVRM. 

                                                           
41 B04.013/04.06, 7 februari 2005, r.o. 4.1.3 (eFarma/KNMP). 
42 K11.006/K11.008, 30 november 2011 (Vifor/Cablon).  
43 B11.006/B11.008, 6 maart 2013 (Vifor/Cablon). Cablon tekent geen zelfstandig beroep aan tegen de 
uitspraak in eerste aanleg van de Codecommissie, maar voert wel verweer in de procedure voor de Commissie 
van Beroep. 
44 K12.007, 15 februari 2013 (Pharmacosmos/Vifor). 
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De Codecommissie oordeelt hierover als volgt: 

 

‘De Codecommissie is als een vorm van zelfregulering in het leven geroepen door de branche-

organisaties uit de gezondheidszorg en farmaceutische industrie die zijn aangesloten bij de CGR. Tegen 

een uitspraak van de Codecommissie staat ingevolge het Reglement hoger beroep open bij de 

Commissie van Beroep. Een uitspraak van de Codecommissie, dan wel, na beroep, van de Commissie 

van Beroep, geldt als een bindend advies in de zin van art. 7:900 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek. Art. 7:904 BW bepaalt dat een dergelijk bindend advies vernietigbaar is, indien 

gebondenheid aan de beslissing van een partij of van een derde in verband met inhoud of wijze van 

totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.’45 

 

De Codecommissie is van oordeel dat Vifor niet onvrijwillig kan worden gebonden aan een bindend 

advies. Art. 17 Grondwet, waarin is bepaald dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van 

de rechter die de wet hem toekent, staat hieraan in de weg. Bovendien zou dat in strijd zijn met art. 

6 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM mag de toegang tot de rechter niet zodanig 

worden beperkt dat die in zijn kern wordt aangetast. Een in omvang beperkte rechterlijke toetsing 

strookt hier niet mee. De overheidsrechter dient de bevoegdheid te hebben alle voor de beoordeling 

van het geschil relevante feiten en kwesties te onderzoeken, terwijl ingevolge art. 7:904 BW slechts 

sprake is van een marginale toetsing.  

Het bestuur van de CGR constateert dat deze uitspraak afwijkt van hetgeen de Codecommissie en de 

Commissie van Beroep eerder hebben vastgesteld in de hiervoor besproken zaken K04.011, K04.013 

en B04.013. Om te voorkomen dat de Codecommissie geen uitspraken kan doen in 

klachtenprocedures tegen partijen die geen lid zijn van een bij de CGR aangesloten 

belangenvereniging of zich niet vrijwillig aan de beslissingsbevoegdheid van de CGR conformeren, 

wordt in 2013 besloten tot aanpassing van art. 57 en 58 lid 1 Reglement.46  

Op grond van de nieuwe formulering van art. 57 gelden beslissingen van de Commissie van Beroep 

voor partijen die lid zijn van een organisatie die bij de stichting is aangesloten of die zich vrijwillig aan 

de beslissingsbevoegdheid van de Commissie van Beroep conformeren, als een in hoogste ressort 

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

gegeven. In art. 58 lid 1 is bepaald dat aantasting van een door de Commissie van Beroep gegeven 

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

vordering strekkende tot onverbindendverklaring van de beslissing en tot verwijzing van de zaak 

waarop deze beslissing betrekking heeft naar de Commissie van Beroep, teneinde het bestaande 

beroep, met inachtneming van de uitspraak van de gewone rechter, opnieuw te behandelen en 

daarop te beslissen. Aldus heeft de CGR willen aangeven dat uitspraken jegens ongebonden partijen 

niet bindend zijn. De Codecommissie en Commissie van Beroep kunnen echter wel een oordeel over 

klachten tegen deze ongebonden partijen uitspreken. 

                                                           
45 K12.007, 15 februari 2013, r.o. 6.3.1 (Pharmacosmos/Vifor). 
46 CGR Nieuwsbrief 2013/1. Na de bedoelde wijziging van het Reglement is door Pharmacosmos en Cablon 
nogmaals een klacht ingediend tegen Vifor (K13.002). Nadat Vifor in deze zaak in eerste instantie bij verstek 
was veroordeeld, heeft de Codecommissie de zaak daarna in het kader van een verzetprocedure inhoudelijk 
beoordeeld. 
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De wijziging van het Reglement heeft overigens alleen gevolgen voor partijen die geen lid zijn van 

een van de bij de CGR aangesloten beroeps- en brancheorganisaties en als ‘vergunninghouder’ of 

‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van de gedragscode kunnen worden aangemerkt (zie par. 4.4 van dit 

hoofdstuk). Voor (rechts)personen die niet vallen onder de definitie van ‘vergunninghouder’ of 

‘beroepsbeoefenaar’ geldt dat de Codecommissie zich niet bevoegd acht, zo blijkt uit een 

klachtenprocedure die door Novartis is aangespannen tegen zorgverzekeraar Achmea.47 In deze zaak 

komt de Codecommissie tot het oordeel dat zij – ondanks voormelde aanpassing in het Reglement – 

niet bevoegd is vanwege het feit dat Achmea geen vergunninghouder of beroepsbeoefenaar in de zin 

van de CGR Code is en Achmea zich evenmin vrijwillig aan de rechtsmacht van de Codecommissie 

conformeert. 

4.2.4 De onderlinge verhouding tussen de wetgeving en zelfregulering voor 
geneesmiddelenreclame in Nederland  

Het feit dat de regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame in Nederland in meerdere 

rechtsbronnen met een verschillende juridische status is vastgelegd, brengt vragen met zich mee 

over de onderlinge relatie tussen deze rechtsbronnen. In deze paragraaf wordt ingegaan op hetgeen 

bepaald is ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen de wetgeving en zelfregulering met 

betrekking tot de inhoud van de regels voor geneesmiddelenreclame. De onderlinge verhouding ten 

aanzien van het toezicht op de wetgeving en zelfregulering komt aan de orde in hoofdstuk 7. 

Vastgesteld wordt dat in de Geneesmiddelenwet geen enkele verwijzing naar de zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame te vinden is. De CGR Code op haar beurt verwijst wel naar de wetgeving. In 

art. 3.1 onder c is ‘wet’ gedefinieerd als de Geneesmiddelenwet en/of de Wet inzake 

Bloedvoorziening. Voorts is in de algemene bepalingen van paragraaf 5.1 het volgende bepaald. 

Art. 5.1.1 CGR Code  

Onverminderd het ter zake bepaalde in of krachtens de Wet en onverminderd ook andere 

ter zake geldende wettelijke bepalingen geschiedt geneesmiddelenreclame in Nederland in 

overeenstemming met deze Gedragscode. 

Uit deze bepaling vloeit voort dat hetgeen in de gedragscode is bepaald, in aanvulling geldt op het 

bepaalde in de Geneesmiddelenwet. Dit sluit aan bij de bedoelingen van de wetgever om 

zelfregulering te stimuleren. Bij de discussie in de Tweede Kamer over het duale stelsel voor 

geneesmiddelenreclame heeft de toenmalige Minister van VWS aangegeven zelfregulering te zien 

‘als mogelijkheid om de open normen uit de wetgeving nader te concretiseren’.48 De minister 

verwijst daarbij ook naar onderzoek waaruit is gebleken dat aan een dergelijke concretisering en 

meer eenduidige normen een duidelijke behoefte bestaat.49 Het feit dat de veldpartijen zelf 

betrokken zijn bij het opstellen van deze meer concrete en duidelijkere invulling van de open normen 

                                                           
47 K13.001, 4 april 2013 (Novartis/Achmea). Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze zaak tevens par. 
4.4.4.6. 
48 Kamerstukken II 2001-2002, 23 959, nr. 11, p. 2 en 4. 
49 Verwezen wordt onder meer naar de inventarisatie van het Project Marketing Farmaceutische Industrie en 
de rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de marketinginspanningen voor een aantal 
nieuwe geneesmiddelen, Kamerstukken II 2000-2001, 23 959, nr. 10, p. 3. 
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van de wetgeving wordt als positief beschouwd en draagt naar verwachting van de wetgever ook bij 

aan het draagvlak bij marktpartijen, en met name bij de farmaceutische industrie.50  

Het expliciete uitgangspunt van de wetgever is daarbij geweest dat zelfregulering slechts plaats kan 

vinden binnen de wettelijke kaders. In de Tweede Kamer is nadrukkelijk de vraag aan de orde 

geweest wat er gebeurt indien de wetgeving en de zelfregulering qua inhoud op onderdelen van 

elkaar verschillen. De minister heeft hierop aangegeven dat zelfregulering slechts kan plaatsvinden 

binnen de wettelijke kaders. Dit wil onder meer zeggen dat er geen licht mag zitten tussen de in het 

kader van zelfregulering gehanteerde definities en de wettelijke definities.  

‘Buiten deze kaders kan zelfregulering geen effect hebben op de handhaving van het besluit. Wel is 

zelfregulering mogelijk op gebieden die niet door de wetgeving worden bestreken.’51  

Of zelfregulering binnen de wettelijke kaders blijft, staat uiteindelijk ter beoordeling van de rechter, 

aldus de minister.52  

In de praktijk is de verenigbaarheid van de CGR Code met de wetgeving in de periode vóór 2007 

hoofdzakelijk beoordeeld in het kader van de evaluaties van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame, waartoe van overheidswege opdracht is gegeven. Zo is in de tussentijdse 

evaluatie van de stichting CGR en de CGR Code door IGZ in 2004 vastgesteld dat de definitie van het 

begrip ‘beroepsbeoefenaar’ zoals opgenomen in de oorspronkelijke versie van de CGR Code, ruimer 

is dan de definitie in het dan nog geldende Reclamebesluit. De CGR heeft de definitie in de CGR Code 

moeten aanpassen aan de definitie van het Reclamebesluit. IGZ bevestigt dit in het aan de Tweede 

Kamer toegezonden evaluatierapport: de normen van zelfregulering moeten binnen het kader van de 

wetgeving blijven, ‘ze mogen niet minder streng zijn’.53 

Ook in de in 2008 uitgevoerde evaluatie van het Reclamebesluit in het kader van het Programma 

evaluatie regelgeving wordt aandacht besteed aan de verenigbaarheid van de zelfregulering met de 

wetgeving. Behalve naar de implementatie van Richtlijn 2001/83 in de Nederlandse wetgeving is 

door de onderzoekers ook gekeken naar de wijze waarop de normen voor de verschillende reclame-

uitingen (publieksreclame, reclame voor beroepsbeoefenaren, gunstbetoon, artsenbezoek en 

monsterverstrekking) in de toepasselijke gedragscodes zijn uitgewerkt. Het betreft een vrij 

grofmazige analyse en de bevindingen van de onderzoekers zijn niet op alle punten even consistent 

gerapporteerd. Samengevat wordt het volgende geconstateerd: 

 de Code Publieksreclame volgt grotendeels de wettelijke bepalingen, maar is uitgebreider en stelt op 

enkele punten hogere eisen aan publieksreclame dan de wet; 

 het onderscheid tussen reclame en informatie is niet geregeld in Richtlijn 2001/83 en de 

Geneesmiddelenwet, de CGR Code schept meer duidelijkheid op dit punt;54 

                                                           
50 Kamerstukken II 2001-2002, 23 959, nr. 11, p. 4. 
51 Kamerstukken II 2001-2002, 23 959, nr. 11, p. 3. 
52 Kamerstukken II 2001-2002, 23 959, nr. 11, p. 4. 
53 Kamerstukken II 2006-2007, 29 477, nr. 25b1, p. 20.  
54 Brinkman e.a. 2008, p. 32. Gedoeld wordt op de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en 
informatie voor geneesmiddelen. Deze Nadere invulling is in de integrale CGR Code 2014 opgenomen in 
hoofdstuk V. 
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 de CGR Code stelt meer eisen aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren dan de Geneesmiddelenwet;55 

 de CGR Code bevat meer specifieke normen met betrekking tot gunstbetoon dan de wetgeving.56 

De Evaluatiecommissie constateert geen strijdigheden tussen de wetgeving op het gebied van 

geneesmiddelenreclame en de zelfregulering.  

In 2007 zijn voor het eerst werkafspraken gemaakt tussen IGZ en de CGR. Deze werkafspraken 

beslaan een aantal onderwerpen, waaronder de normontwikkeling. Afgesproken is dat het primaat 

op de normontwikkeling – binnen het wettelijk kader – bij de CGR ligt wat betreft de nadere normen 

op het terrein van geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren. De CGR informeert IGZ 

en VWS over de vaststelling van nieuwe, dan wel wijzigingen in bestaande normen.57 Doel van deze 

normontwikkeling door de CGR is ‘de verdere invulling, verduidelijking en actualisering van de 

algemene open normen van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet, zodanig dat deze inspelen op 

de ontwikkelingen in het veld en veldpartijen goed met deze normen uit de voeten kunnen’.58 

Hieraan is nadrukkelijk toegevoegd dat de Geneesmiddelenwet hierbij leidend is. 

In de werkafspraken is tevens bepaald dat de Inspectie, voor zover zij dit wenselijk acht, de door de 

CGR ontwikkelde normen ‘voorlegt aan de minister van VWS ter opname in beleidsregels’.59 In de 

toelichting bij deze bepaling is opgemerkt dat het in het kader van toezicht en handhaving raadzaam 

kan zijn de door de CGR geconcretiseerde normen in circulaires of beleidsregels op te nemen of in de 

regelgeving zelf vast te leggen. De Inspectie zal daartoe desgewenst een verzoek doen aan de 

Minister van VWS.  

De werkafspraken tussen IGZ en de CGR zijn nadien twee keer aangepast, onder meer in verband 

met de toetreding van de KOAG. Echter, de versies uit 2009 en 2011 zijn op het punt van de 

normontwikkeling inhoudelijk niet aangepast, in die zin dat het primaat op de ontwikkeling van 

normen voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren ook vanaf 2009 onverkort bij de zelfregulering 

van de CGR heeft gelegen. 

In welke mate de werkafspraken tussen IGZ en de CGR daadwerkelijk hebben geleid tot het opnemen 

van nieuwe respectievelijk aanpassen van bestaande normen van de CGR in de Beleidsregels 

gunstbetoon is de vraag. De oorspronkelijk versie van de Beleidsregels gunstbetoon dateert uit 2003 

en dus uit de periode voorafgaand aan de totstandkoming van werkafspraken. Of de wijzigingen die 

zijn doorgevoerd in de opeenvolgende versies van de Beleidsregels gunstbetoon het gevolg zijn van 

normontwikkeling door de CGR valt bij het ontbreken van enige toelichting niet met zekerheid vast te 

stellen, maar lijkt in elk geval op een aantal punten onwaarschijnlijk. Vast staat dat een groot aantal 

na 2007 door de CGR ontwikkelde normen niet is overgenomen in beleidsregels. Of dit het gevolg is 

van een uitdrukkelijk besluit van de Minister van VWS, is niet gedocumenteerd.  

                                                           
55 Brinkman e.a. 2008, p. 51. Gewezen wordt op de bepalingen omtrent goede smaak, fatsoen, reputatie en 
waardigheid, alsmede op de op de CGR Code gebaseerde jurisprudentie met betrekking tot het verbod op 
misleidende reclame.  
56 Brinkman e.a. 2008, p. 66. Verwezen wordt naar art. 12 en 18-21 CGR Code (oud), alsmede de daarop 
gebaseerde Uitwerking Normen Gunstbetoon, de Gedragsregels sponsoring en de Gedragsregels sponsoring 
patiëntenorganisaties.  
57 Art. 1 Werkafspraken. 
58 Toelichting bij art. 1 Werkafspraken. 
59 Art. 2 Werkafspraken.  
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Uit enkele uitspraken in inspectierapporten lijkt overigens te volgen dat de houding van IGZ ten 

aanzien van de door de CGR ontwikkelde normen niet altijd zo eenduidig is als de werkafspraken 

doen suggereren.  

In een inspectierapport uit 2012 over de naleving van de reclameregels bij door farmaceutische 

bedrijven gesponsorde nascholingsbijeenkomsten voor medisch specialisten doet IGZ verslag van haar 

bevindingen over tien nascholingen, die in het najaar 2011 onaangekondigd zijn bezocht.60 In de 

bijlage bij dit rapport wordt het toetsingskader omschreven, waarbij wordt verwezen naar de 

relevante bepalingen in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon.  

Over de normen van de CGR wordt opgemerkt dat ‘deze geen wettelijke status hebben’ en dus ‘geen 

handvatten leveren voor handhaving door IGZ’. In een voetnoot wordt een en ander aangevuld met 

de opmerking dat 

‘[d]e normen van CGR (…) niet [kunnen] worden gezien als veldnormen, omdat veldnormen alleen 

invulling kunnen geven aan “normentoezicht”: wetten met algemeen en open geformuleerde normen. 

De betekenis en concrete invulling van deze algemeen en open geformuleerde normen staan niet in de 

wet, maar worden uitdrukkelijk overgelaten aan zorgaanbieders. Bij de geneesmiddelenreclameregels 

is geen sprake van algemeen en open geformuleerde normen die kunnen worden ingevuld, maar van 

“regeltoezicht”: wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels.’  

Met name de constatering van IGZ dat de normen van de CGR niet als veldnormen kunnen worden 

gezien, lijkt in tegenspraak met de eerder geciteerde uitspraken van de minister.  

Opmerkelijk is ook een wat dubbelhartige positie van IGZ in een beroepsprocedure in 2013 voor de 

Raad van State ten aanzien van de door de CGR ontwikkelde Nadere invulling van het onderscheid 

tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen. IGZ merkt desgevraagd op de Nadere invulling 

van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen niet aan te merken ‘als 

beleid van IGZ’, maar de eerste twee artikelen van de Nadere invulling wel te onderschrijven. Dit 

terwijl uit de Kamerstukken over de afgrenzing tussen het begrip informatie en het begrip reclame 

blijkt dat besloten is dit niet in wetgeving vast te leggen, maar dit ‘met instemming van een groot 

deel van de Tweede Kamer’ over te laten aan het veld. Bij de argumentatie om af te zien van nadere 

wetgeving is ten faveure van de zelfregulering opgemerkt dat voor de opstelling daarvan geen 

officiële voorschriften van wetgevingstechniek gelden. Daardoor kan er meer beschrijvend worden 

geformuleerd, bijvoorbeeld door norm en toelichting met elkaar te verweven.61 De Raad van State 

past de Nadere invulling van de CGR in de onderhavige zaak overigens onverkort toe. 

In dit kader is ook interessant de jurisprudentie van de civiele rechter, die in een aantal zaken een 

redelijk algemene strekking aan de door de CGR ontwikkelde normen toekent. Gewezen wordt onder 

meer op de in paragraaf 4.2.3.3 reeds aangehaalde uitspraak van de voorzieningenrechter in de 

kortgedingprocedure tussen Aventis en Novo Nordisk in 2004, waarin de rechter vaststelt dat  

                                                           
60 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging 
nodig 2012, p. 31, noot uu.  
61 ABRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066, r.o. 7 (Regenboog Apotheek Bavel). Zie ook Kamerstukken II 
2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 41. 
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‘(…) uit de jurisprudentie [kan] worden afgeleid dat de door CGR ontwikkelde normen (onder meer 

neergelegd in de CGR Code) een nadere invulling geven van de algemene criteria van art. 6:194 BW, 

art. 3 lid 8 WOG en art. 3, 4, 11 en 12 Reclamebesluit geneesmiddelen. (…)’62  

In een recentere uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in een procedure tussen Astellas en 

Abbvie tegen Sandoz komt de vraag aan de orde of bepaalde uitingen misleidend zijn in de zin van 

art. 6:194, 6:194A en 6:195 BW.63 Het hof redeneert daarbij als volgt: 

‘De eventuele aansprakelijkheid van een geneesmiddelenfabrikant voor onvolledige, onjuiste 

mededelingen in reclame gericht op beroepsbeoefenaren en daarin opgenomen vergelijkende 

mededelingen dient te worden beoordeeld aan de hand van de algemene regeling voor misleidende 

reclame in art. 6:194 BW en de algemene regeling van vergelijkende reclame in art. 6:194a BW. Beide 

bepalingen bevatten een nadere uitwerking van de onrechtmatigheidseis van art. 6:162 BW. Voor de 

beoordeling van de vraag of de concrete reclame-uitingen van Sandoz jegens AbbVie onrechtmatig 

zijn, kan aanknoping worden gezocht bij de Gedragscode geneesmiddelenreclame. (…)’  

De rechter concludeert dat de CGR Code breed wordt gedragen en derhalve kan worden gebruikt ter 

invulling van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.64 

4.3 De reikwijdte van de rechtsbronnen aan de hand van de 

definitie ‘geneesmiddelenreclame’ 

4.3.1 Inleiding 

Voor een goed inzicht in de reikwijdte van de voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame is essentieel wat verstaan wordt onder ‘reclame’ voor geneesmiddelen. 

Voor de beantwoording van deze vraag wordt in deze paragraaf in de eerste plaats onderzocht op 

welke wijze de rechtsbronnen het begrip ‘geneesmiddelenreclame’ definiëren en of zich op dit punt 

wezenlijke verschillen voordoen (par. 4.3.2). 

Ten tweede wordt een analyse gemaakt van de uitingen die in de rechtsbronnen zijn uitgezonderd 

van de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame en dus kennelijk ook niet als 

reclame worden beschouwd. Na een algemene vergelijking tussen de rechtsbronnen op dit punt in 

paragraaf 4.3.3 wordt in de opeenvolgende subparagrafen per afzonderlijke uitzondering een 

vergelijking tussen de rechtsbronnen gemaakt.  

  

                                                           
62 Rb. Den Haag 26 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ5353, r.o. 3.3 (Aventis/Novo Nordisk).  
63 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9929 (Sandoz/Abbvie). Deze uitspraak van 
het hof volgt na een eerdere klachtenprocedure voor de Codecommissie van de CGR en twee procedures bij de 
Rechtbank Zwolle, en heeft onder meer betrekking op het gebruik van de aanduidingen ‘generiek’ en 
‘therapeutisch uitwisselbaar’ in reclame-uitingen van Sandoz voor diverse varianten van het geneesmiddel 
Leuproreline. De procedures zijn, in wisselende samenstelling, aanhangig gemaakt door Astellas en Abbott 
(later Abbvie). 
64 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9929, r.o. 3.11 (Sandoz/Abbvie).  
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4.3.2 Analyse van de definitie van het begrip ‘geneesmiddelenreclame’  

4.3.2.1 Richtlijn 2001/83  

De definitie van het begrip geneesmiddelenreclame is in Richtlijn 2001/83 opgenomen in het 

openingsartikel van titel VIII en luidt als volgt:  

Art. 86 Richtlijn 2001/83 

1. Voor de doeleinden van deze titel wordt onder ‘reclame voor geneesmiddelen’ verstaan, 

alle vormen van colportage, marktverkenning of stimulering, die bedoeld zijn ter 

bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van 

geneesmiddelen. Deze reclame houdt met name in: 

– reclame voor geneesmiddelen, die gericht is op het publiek; 

– reclame voor geneesmiddelen, die gericht is op degenen die gemachtigd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren; 

– bezoeken van artsenbezoekers aan personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen 

voor te schrijven of af te leveren; 

– verstrekking van monsters; 

– aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren door voordelen in 

geld of in natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen, tenzij de 

intrinsieke waarde van die voordelen zeer gering is; 

– sponsoring van bijeenkomsten voor verkoopbevordering die worden bijgewoond door 

personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, 

– sponsoring van wetenschappelijke congressen waaraan wordt deelgenomen door 

personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, met 

name de vergoeding van hun reis- en verblijfkosten in dit verband. 

 

De definitie in de eerste volzin van deze bepaling is rechtstreeks gekoppeld aan de werkingssfeer van 

titel VIII. Voor alle gedragingen die onder de definitie van geneesmiddelenreclame vallen, geldt dat 

zij dienen te voldoen aan het in titel VIII bepaalde. In de tweede volzin van art. 86 lid 1 wordt een 

zevental gedragingen omschreven die in elk geval als reclame worden beschouwd.  

Ten aanzien van de definitie van ‘reclame voor geneesmiddelen’ in de eerste volzin van art. 86 lid 1 

valt op dat gekozen is voor een algemene, breed geformuleerde omschrijving. In plaats van een 

limitatieve opsomming van gedragingen die als geneesmiddelenreclame kunnen worden beschouwd, 

spreekt de richtlijn van alle vormen van colportage, marktverkenning of stimulering, die bedoeld zijn 

het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen te bevorderen.  

De begrippen ‘colportage’, ‘marktverkenning’ en ‘stimulering’ worden niet nader toegelicht. Hoewel 

enigszins archaïsch, is van deze drie begrippen het begrip colportage nog het meest concreet. In de 

juridische betekenis duidt colportage op verkoop aan de deur. Aangenomen mag worden dat de 

wetgever met het gebruik van het begrip colportage in de context van geneesmiddelenreclame doelt 

op de bezoeken die artsenbezoekers en eventuele andere vertegenwoordigers van farmaceutische 

bedrijven afleggen aan voorschrijvers van geneesmiddelen. De begrippen marktverkenning en 

stimulering daarentegen zijn zeer algemeen van aard. Deze begrippen kunnen op velerlei wijze 
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worden geïnterpreteerd en in de praktijk ook in vele verschillende gedaantes en handelwijzen tot 

uitdrukking komen.  

Dat in art. 86 lid 1 nadrukkelijk wordt gesproken van ‘alle vormen’ van colportage, marktverkenning 

of stimulering, in combinatie met het zeer algemene karakter van met name deze laatste twee 

begrippen, duidt erop dat de Europese wetgever bewust heeft gekozen voor een zeer ruime definitie 

van ‘reclame voor geneesmiddelen’. Niet de benaming van een bepaalde gedraging is bepalend voor 

de vraag of sprake is van reclame, maar de doelstelling die met de benaming wordt nagestreefd. 

Kennelijk heeft de wetgever willen bewerkstelligen dat alle gedragingen die gericht zijn op de 

bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen 

binnen de reikwijdte van titel VIII vallen en derhalve dienen te voldoen aan de aldaar gestelde 

voorwaarden. 

Uit het feit dat in art. 86 lid 1 wordt gesproken van de bevordering van zowel het voorschrijven als 

het afleveren, verkopen of verbruiken van een geneesmiddel volgt dat de voorschriften met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame gelden voor de gehele farmaceutische kolom. Het 

bevorderen van het voorschrijven van geneesmiddelen zal zich richten op de zorgverleners die 

hiertoe wettelijk bevoegd zijn. De aflevering van geneesmiddelen kan door meerdere partijen in 

verschillende schakels van de kolom geschieden. Mede afhankelijk van de door de registratie-

autoriteiten toegekende afleverstatus kunnen geneesmiddelen worden afgeleverd door fabrikanten, 

groothandelaren, apothekers, drogisten en in bepaalde gevallen ook andere einddistributeurs, zoals 

supermarkten. De bevordering van het verbruik van geneesmiddelen lijkt te duiden op de laatste 

schakel in de keten: de consumptie van geneesmiddelen door de eindgebruiker in de thuissituatie, in 

een zorginstelling, of waar dan ook.  

Zoals reeds is aangegeven, bevat de tweede volzin van art. 86 lid 1 een opsomming van een aantal 

gedragingen die in elk geval onder de definitie van reclame voor geneesmiddelen vallen. Waarom 

voor de zeven genoemde voorbeelden is gekozen, wordt niet toegelicht. De tekst van art. 86 Richtlijn 

2001/83 komt vrijwel exact overeen met de tekst van art. 1 lid 3 Reclamerichtlijn, waarin naast de 

definitie van reclame voor geneesmiddelen dezelfde zeven voorbeelden worden genoemd. Dat 

sprake is van een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden blijkt duidelijk uit de aanhef van de 

tweede volzin van art. 86 lid 1, waaruit volgt dat reclame voor geneesmiddelen ‘met name het 

navolgende’ inhoudt. De toevoeging ‘met name’ sluit het vóórkomen van andere gedragingen die 

eveneens als geneesmiddelenreclame worden beschouwd, niet uit. 

Uit de opsomming van voorbeelden volgt in de eerste plaats dat onderscheid kan worden gemaakt 

naar de doelgroep tot wie de reclame zich richt: reclame gericht op het publiek (art. 86 lid 1, eerste 

gedachtestreepje) of reclame gericht op degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te 

schrijven of af te leveren (tweede gedachtestreepje). Hoewel dit niet met zoveel woorden uit de 

tekst blijkt, lijkt de wetgever bij deze voorbeelden vooral te doelen op vormen van reclame in de 

meer traditionele zin van het woord: het doen van aanprijzende uitingen. 

Daarnaast blijkt uit de opsomming van voorbeelden dat ook bezoeken van artsenbezoekers aan 

personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen voor te schrijven tot reclame worden gerekend. In de 

considerans van de richtlijn wordt hierover opgemerkt dat artsenbezoekers een belangrijke rol 
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vervullen bij de afzetstimulering van geneesmiddelen.65 Met betrekking tot de verstrekking van 

monsters – als voorbeeld vermeld bij het vierde gedachtestreepje – wordt er in de considerans op 

gewezen dat met het gratis uitdelen van monsters van geneesmiddelen een verkoopbevorderend 

doel gediend kan worden.66  

Een ander zeer wezenlijk aspect dat uitdrukkelijk onder de definitie van reclame wordt gebracht, is 

de aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren door het toekennen, aanbieden 

of in het vooruitzicht stellen van voordelen in geld of in natura (vijfde gedachtestreepje). De 

regulering van deze vorm van geneesmiddelenreclame dient te worden gezien in het licht van het in 

punt 50 van de considerans verankerde uitgangspunt dat personen die gemachtigd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven, in staat moeten zijn om deze taken volkomen objectief te 

verrichten zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen. In het 

verlengde hiervan valt ook sponsoring van wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten voor 

verkoopbevordering, die worden bijgewoond door personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen 

voor te schrijven of af te leveren, onder het begrip reclame (zesde en zevende gedachtestreepje).  

Uit deze voorbeelden blijkt nogmaals dat de Europese wetgever beoogd heeft een zeer brede 

schakering aan gedragingen onder de reikwijdte van titel VIII te brengen. Niet alleen de meer 

traditionele vormen van reclame, zoals uitingen gericht op bevordering van de verkoop en het 

gebruik van geneesmiddelen, maar ook het aanbieden of toekennen van financiële stimulansen als 

aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, worden beschouwd als 

geneesmiddelenreclame.  

4.3.3.2 De Geneesmiddelenwet  

De Geneesmiddelenwet kent een algemene definitie van het begrip ‘reclame’. Deze definitie is 

opgenomen in art. 1 over begripsbepalingen en reikwijdte van de Geneesmiddelenwet, en luidt als 

volgt: 

Art. 1 lid 1 onder xx Gnw 

Reclame: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand 

stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht 

daartoe.  

Daarnaast kent de Geneesmiddelenwet ook een definitie van het begrip ‘publieksreclame’. 

Art. 1 lid 1 onder ijij Gnw 

Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop 

zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82, 

onder a, is bestemd.  

Het onderscheid tussen deze definities is gelegen in de doelgroep tot wie de reclame gericht is. Art. 1 

lid 1 onder xx betreft een definitie van reclame voor geneesmiddelen in algemene zin, zonder nader 

in te gaan op de met de reclame beoogde doelgroep. In art. 1 lid 1 onder ijij wordt aangehaakt bij het 

in art. 1 lid 1 onder xx omschreven begrip ‘reclame’, waaraan als aanvullend kenmerk is toegevoegd 

                                                           
65 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 49.  
66 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 46. 
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dat deze vorm van reclame voor geneesmiddelen gericht is op een doelgroep die ruimer is dan alleen 

de beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82 onder a.  

De definitie van ‘reclame’ in art. 1 lid 1 onder xx is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de definitie van 

reclame voor geneesmiddelen in art. 86 Richtlijn 2001/83, maar niet geheel gelijkluidend. Vast staat 

dat ook in de Geneesmiddelenwet is gekozen voor een zeer ruime omschrijving van de gedragingen 

die onder reclame kunnen worden verstaan: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.  

Qua bewoordingen valt op dat de in de richtlijn gebruikte termen ‘colportage, marktverkenning of 

stimulering’ in de Geneesmiddelenwet niet meer terugkomen. Daar waar het Reclamebesluit op dit 

punt nog exact gelijkluidend was aan de Europese richtlijn, is bij de invoering van de 

Geneesmiddelenwet gekozen voor een andere formulering; in art. 1 lid 1 onder xx wordt 

eenvoudigweg gesproken van ‘elke vorm van beïnvloeding’.67 De reden hiervoor is niet te 

achterhalen; in de parlementaire geschiedenis van de Geneesmiddelenwet is hier geen aandacht aan 

besteed.  

Op basis van de formulering lijkt de omschrijving van de Geneesmiddelenwet nog ruimer dan die in 

Richtlijn 2001/83. Onder ‘beïnvloeding’ kan nog meer worden verstaan dan onder ‘colportage, 

marktverkenning of stimulering’. Gelet op de zeer ruime strekking die ook met de definitie van 

reclame in Richtlijn 2001/83 wordt beoogd, is het echter niet aannemelijk dat het verschil in 

terminologie ook tot een daadwerkelijk inhoudelijk verschil tussen beide rechtsbronnen leidt. In 

beide gevallen wordt uitgegaan van een brede, algemene omschrijving, waarbij niet de benaming van 

de gedraging, maar de daarmee beoogde doelstelling bepalend is voor de vraag of sprake is van 

reclame.  

Opvallend is verder het verschil tussen de Geneesmiddelenwet en Richtlijn 2001/83 in de wijze 

waarop de met reclame beoogde doelstelling is geformuleerd. De richtlijn spreekt van ‘alle vormen 

(…), die bedoeld (cursivering MdB) zijn ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de 

verkoop of het verbruik van geneesmiddelen’, terwijl art. 1 lid 1 onder xx spreekt van ‘elke vorm (…) 

met het kennelijke doel (cursivering MdB) het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een 

geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe’.  

Aan de toevoeging van het woord ‘kennelijk’ in de Nederlandse definitie, welk woord overigens ook 

in het Reclamebesluit niet voorkwam, is tijdens de parlementaire behandeling van de 

Geneesmiddelenwet wel aandacht besteed. Door leden van de VVD-fractie is gewezen op het feit dat 

met de toevoeging van het woord ‘kennelijk’ wordt afgeweken van de definitie zoals opgenomen in 

art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83. Daarbij is de vraag gesteld of hiermee een uitbreiding of beperking is 

bedoeld en wat de achterliggende gedachte hiervan is. Door de leden van de SGP-fractie is een 

vergelijkbare vraag gesteld, waarbij de vrees is uitgesproken dat de toevoeging van het woord 

‘kennelijk’ aanleiding zou kunnen vormen voor een ‘stevige juridische strijd’.68 

                                                           
67 In art. 1 lid 1 Reclamebesluit wordt het begrip ‘reclame’ gedefinieerd als: ‘alle vormen van colportage, 
marktverkenning of stimulering die bedoeld zijn om de verkoop, het afleveren, het voorschrijven of het 
verbruik van geneesmiddelen te bevorderen’. 
68 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 5, p. 19. 
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Bij de beantwoording van deze vragen geeft de toenmalige Minister van VWS aan dat het woord 

‘kennelijk’ onder andere betekent ‘naar men mag of moet aannemen’. De toevoeging van dit woord 

moet gezien worden in het kader van de bewijslast. De minister zegt hierover: 

‘Indien handelingen met een bepaald doel strafbaar zijn gesteld, dient te worden bewezen dat dat 

doel is nagestreefd. Zonder het woord “kennelijk” is het bewijs dat een doelstelling als het bevorderen 

van een bepaald gedrag wordt nagestreefd, meestal niet rond te krijgen. Een dergelijke doelstelling 

kan diep verscholen liggen dan wel gemakkelijk worden ontkend door een doelstelling voor te wenden 

die geen onderdeel uitmaakt van een strafbaar feit. Zonder het woord “kennelijk” is voor het bewijs 

van de in de definitie van reclame opgenomen doelstellingen voor zich zelf sprekend bewijsmateriaal 

nodig, zoals bijvoorbeeld een bekentenis van de handelende persoon of een beeld- of geluidsopname 

van de uitvoering van het strafbare feit. Met het woord “kennelijk” wordt de bewijslast lichter, 

doordat het doel mag worden afgeleid uit minder voor zich zelf sprekend materiaal.’69  

De minister zinspeelt voorts op het feit dat het woord ‘kennelijk’ in de definitie van 

geneesmiddelenreclame in de richtlijn ontbreekt ten gevolge van een compromis. Dit compromis zou 

erop gericht zijn de richtlijn niet te belasten met de verschillen tussen de leerstukken van de lidstaten 

op het gebied van het strafrecht of de verschillen in de wijze waarop de lidstaten hun wetgeving op 

het gebied van het strafrecht inrichten.70  

Deze verklaring van de minister roept vragen op. Ten eerste is de verwijzing naar het strafrecht niet 

meer relevant, nu er bij de invoering van de Geneesmiddelenwet voor is gekozen overtredingen van 

de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame via het bestuursrecht af te wikkelen. 

Ten tweede blijft overeind dat een ‘kennelijke doelstelling’ eerder en makkelijker zal worden 

aangenomen dan het daadwerkelijk nastreven van een bepaalde doelstelling, zeker in het 

krachtenveld dat de regels voor geneesmiddelenreclame beogen te reguleren. Van een speler met 

een commercieel belang, zoals een farmaceutisch bedrijf, zal immers heel snel worden aangenomen 

dat het doel van een bepaalde gedraging de bevordering van het voorschrijven, ter hand stellen of 

gebruiken van een geneesmiddel is. Uiteindelijk zijn – direct of indirect – heel veel gedragingen van 

farmaceutische bedrijven mede tot dit doel terug te voeren. Door de definitie van het begrip 

geneesmiddelenreclame te koppelen aan de ‘kennelijke doelstelling’ tot bevordering van het 

voorschrijven, afleveren en verkopen van een geneesmiddel rekt de Nederlandse wetgever de 

reikwijdte van de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame op ten opzichte van 

Richtlijn 2001/83. 

Voor de goede orde wordt hier nog opgemerkt dat aan de definitie van reclame in de 

Geneesmiddelenwet – anders dan in Richtlijn 2001/83 – geen voorbeelden zijn toegevoegd. Het 

Reclamebesluit kende een dergelijke opsomming van voorbeelden nog wel. 

Art. 1 lid 2 Reclamebesluit  

Tot reclame worden in elk geval gerekend: 

a. reclame, gericht op het publiek; 

b. reclame, gericht op degenen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren, waaronder promotionele activiteiten zoals: 

1. bezoeken van artsenbezoekers; 

                                                           
69 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 6, p. 32. 
70 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 6, p. 32. 
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2. het verstrekken van monsters; 

3. aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren door voordelen in geld of 

natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen; 

4. sponsoring van bijeenkomsten of wetenschappelijke congressen, meer in het bijzonder de 

vergoeding van reis- en verblijfkosten in dit verband. 71 

Waarom deze opsomming van voorbeelden in de Geneesmiddelenwet is komen te vervallen, is niet 

in de parlementaire geschiedenis terug te vinden. Voor de reikwijdte van de definitie van reclame 

maakt dit echter niet uit. Zo bevat de Geneesmiddelenwet – in tegenstelling tot Richtlijn 2001/83 – 

een aantal definities waaruit nadrukkelijk blijkt dat de in art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83 genoemde 

voorbeelden ook in de Geneesmiddelenwet zijn ingekaderd. Het betreft onder meer de in art. 1 Gnw 

opgenomen definities van de begrippen ‘publieksreclame’, ‘gunstbetoon, ‘gastvrijheid’, ‘bijeenkomst‘ 

en ‘manifestatie’. Uit de nadere bepalingen van hoofdstuk 9 Gnw volgt bovendien dat eisen worden 

gesteld aan het gratis verstrekken van monsters van geneesmiddelen en aan artsenbezoekers. Alle in 

de richtlijn bij art. 86 genoemde voorbeelden komen in de Geneesmiddelenwet bij de uitwerking van 

de inhoudelijke bepalingen derhalve op enigerlei wijze terug. 

Een laatste constatering met betrekking tot de definitie van reclame in de Geneesmiddelenwet. In 

art. 1 lid 1 onder xx is het maken van reclame gelijkgesteld aan het geven van een opdracht daartoe. 

Dit betekent dat de inschakeling van professionele dienstverleners, zoals reclamekantoren, 

communicatiebureaus en congresorganisaties, niet maakt dat de opdrachtgever geen 

verantwoordelijkheid (meer) draagt voor hetgeen in zijn opdracht aan reclameactiviteiten is 

ontwikkeld en uitgevoerd. De Geneesmiddelenwet is overigens de enige rechtsbron waarin dit met 

zoveel woorden is vastgelegd.  

4.3.2.3 De CGR Code  

De CGR Code kent twee definities van geneesmiddelenreclame. De algemene definitie is opgenomen 

in art. 3.1 onder h en luidt als volgt. 

Art. 3.1 onder h CGR Code 

Reclame: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van 

geneesmiddelen en daarmee samenhangende diensten of denkbeelden, daaronder begrepen 

het aanbieden of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren. 

  

                                                           
71 In de nota van toelichting bij het Reclamebesluit geneesmiddelen is ten aanzien van de in art. 1 lid 2 
genoemde voorbeelden nog het volgende vermeld: ‘De belangrijkste daarvan, althans de meest gangbare 
vormen van reclame worden in het tweede lid genoemd. Bij de daarmee samenhangende reclameactiviteiten 
moet gedacht worden aan het uitvoeren van advertentiecampagnes, het uitgeven van brochures en folders, 
het uitbrengen van (audio-)visueel materiaal en telefoonscripts in het kader van ‘direct-marketing’, het 
handelen van artsenbezoekers, het uitdelen van relatiegeschenken, het geven van prijskortingen en bonussen 
en het betonen van gastvrijheid in het kader van sponsoring.’ (Stb. 1994, 787, p. 11) 
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De tweede definitie heeft betrekking op publieksreclame en luidt als volgt.  

Art. 3.1 onder b CGR Code 

Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop 

zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren is bestemd. 

Evenals bij de Geneesmiddelenwet is het verschil in deze definities gelegen in het feit dat 

publieksreclame een specifieke indicatie behelst met betrekking tot de doelgroep tot wie zij is 

gericht. 

De definitie van reclame in de zelfregulering wijkt qua opzet af van de definities in de wetgeving. 

Kernelement van de definitie in de CGR Code is ‘de aanprijzing van geneesmiddelen’, een 

omschrijving die in de wetgeving niet wordt gehanteerd. De CGR Code vertoont op dit punt meer 

verwantschap met de algemene zelfregulering voor reclame, zoals vastgelegd in de Nederlandse 

Reclame Code (NRC), waarin ook het begrip ‘aanprijzing’ centraal staat.72 Een verklaring hiervoor is 

niet gevonden. Mogelijk is deze erin gelegen dat de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame 

ouder is dan de wetgeving en heeft men – bij het ontbreken van een specifiek wettelijk kader – 

aansluiting gezocht bij het wel reeds bestaande kader van de algemene zelfregulering voor reclame.  

Kennelijk is het ook de intentie van de CGR om op dit punt dicht bij het begrippenkader van de 

algemene zelfregulering te blijven aansluiten. Dit kan althans worden afgeleid uit de reconstructie 

van de meest recente wijziging van de definitie van reclame in de CGR Code, die in 2014 is 

doorgevoerd en waarover het volgende valt terug te vinden. 

Oorspronkelijk luidde de definitie van reclame in de CGR Code ‘iedere aanprijzing (cursivering MdB) 

van geneesmiddelen en daarmee samenhangende diensten of denkbeelden, daaronder begrepen het 

aanbieden of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren’ (art. III onder h oud). 

Bij de invoering van de integrale CGR Code in 2014 is de gecursiveerde zinsnede vervangen door 

‘iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing’ (art. 3.1 onder h).  

Als reden voor deze aanpassing wordt in de toelichting bij art. 3.1 onder h aangegeven:  

‘In deze definitie is aangevuld dat reclame een openbare en/of systematische directe dan wel indirecte 

aanprijzing moet betreffen. Daarmee is de definitie in overeenstemming gebracht met de definitie van 

reclame van de Nederlandse Reclame Code. (…)’  

Hiermee wordt gerefereerd aan een in 2011 doorgevoerde wijziging van de definitie van reclame in 

de NRC. Nadere bestudering van de definitie in de CGR Code roept de vraag op of met het volgen van 

de formulering uit de NRC voldoende rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren. Ter toelichting het 

volgende.  

Het doel van de Reclame Code Commissie (RCC) met de toevoeging dat niet alleen sprake is van 

reclame bij een openbare aanprijzing, maar ook bij een ‘systematische directe dan wel indirecte 

                                                           
72 De ultimo 2016 geldende definitie van reclame in de NRC luidt: ‘Iedere openbare en/of systematische directe 
dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of 
deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het 
vragen van diensten.’ (art. 1 NRC) 
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aanprijzing’ is geweest om nieuwe (digitale) reclamevormen onder de werking van de definitie van 

reclame in de NRC te brengen. De RCC merkt hier het volgende over op:  

‘Het woord systematisch drukt uit dat er een (georganiseerd) mechanisme kan worden beschreven 

door middel waarvan de directe of indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden 

plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden. Het vereiste van systematische aanprijzing dient om te 

vermijden dat alle zogenaamde 1-op-1-uitingen, zoals bijvoorbeeld individuele verkoopgesprekken, 

onder de definitie van reclame vallen. Een 1-op-1-uiting kan als reclame worden aangemerkt, als vast 

staat dat er sprake is geweest van een standaard, niet uitsluitend op de individuele ontvanger 

toegespitste inhoud.’ 

De CGR volgt de RCC dus op dit punt en geeft hierover in de toelichting bij art. 3.1 onder h CGR Code 

aan: 

‘(…) Het vereiste van systematische aanprijzing dient om 1-op-1-uitingen, die op grond van art. 5.1.2 

onder b buiten de reikwijdte van de Code vallen, te onderscheiden van 1-op-1-uitingen met een 

standaard, niet uitsluitend op de individuele ontvanger toegespitste inhoud en die daarmee wel als 

reclame kan worden aangemerkt.’ 73 

Deze toelichting is niet erg helder geformuleerd. Belangrijke vraag is bovendien of de definitie van 

geneesmiddelenreclame door de toevoeging ‘openbare en/of systematische’ niet onnodig en ten 

onrechte is beperkt. Paragraaf 5.3 van de CGR Code bijvoorbeeld bevat specifieke regels met 

betrekking tot mondelinge reclame voor geneesmiddelen. Het gaat hier onder meer over het 

bezoeken van beroepsbeoefenaren door artsenbezoekers, het maken van reclame per telefoon, enz. 

Dit zijn vormen van reclame die niet in alle gevallen op voorhand als openbaar en/of systematisch 

zijn aan te merken, terwijl de CGR Code wel degelijk van toepassing is. Vanuit dit perspectief lijkt de 

aanpassing van de definitie van geneesmiddelenreclame niet correct en te restrictief. 

Voor het overige kan ten aanzien van de definitie van reclame in de CGR Code worden vastgesteld 

dat – evenals in Richtlijn 2001/83 – een opsomming wordt gegeven van voorbeelden van 

gedragingen die als reclame worden beschouwd. Deze opsomming is echter niet direct gekoppeld 

aan de definitie van geneesmiddelenreclame in art. 3, maar terug te vinden in de bepalingen over de 

werkingssfeer van de gedragscode. Uit art. 1.1 volgt dat de gedragscode betrekking heeft op (onder 

meer) reclame voor geneesmiddelen ‘in de ruimste zin des woords’, waaraan ter illustratie is 

toegevoegd: ‘dat wil zeggen zowel mondeling, schriftelijk, met behulp van audiovisuele 

methodieken, via tentoonstellingen, congressen en symposia als op andere wijze’. Deze toevoeging 

lijkt op het eerste gezicht met name betrekking te hebben op de (verscheidenheid aan) media 

waarmee reclame voor geneesmiddelen kan worden verspreid. Naast de verschillende genoemde 

methodieken (mondeling, schriftelijk, audiovisueel) worden ook gelegenheden genoemd waar 

uitingen kunnen worden gedaan (tentoonstellingen, congressen, symposia). 

Uit art. 1.2 CGR Code volgt dat de gedragscode ook normen stelt voor ‘activiteiten die te maken 

hebben met een verantwoorde gang van zaken bij de omgang tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen’. In dit kader 

worden als voorbeelden genoemd: het verstrekken van algemene informatie over geneesmiddelen, 

                                                           
73 Toelichting CGR Code bij art. 3.1 onder h. De uitzondering in art. 5.1.2 onder b, waar in deze toelichting aan 
wordt gerefereerd, heeft betrekking op brieven of e-mails ter inwilliging van een specifiek verzoek om 
informatie over een bepaald geneesmiddel; zie hierover ook par. 4.3.3.5. 
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het verlenen van gastvrijheid, het verstrekken van/vragen om premies of voordelen in geld of in 

natura, het verstrekken van monsters van geneesmiddelen en onderzoek met geregistreerde 

geneesmiddelen.  

De in art. 1 CGR Code genoemde voorbeelden vertonen voor een belangrijk deel overeenstemming 

met de opsomming van voorbeelden in Richtlijn 2001/83. Zo blijkt duidelijk dat de gedragscode – 

naast reclame-uitingen in de meer traditionele zin van het woord – ook van toepassing is op 

activiteiten waarbij een op geld waardeerbare component in de relatie tussen partijen een rol speelt. 

Een voorbeeld dat in de CGR Code wordt genoemd, maar in de richtlijn ontbreekt, is het doen van 

onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen. Daarnaast volgt uit de opsomming de bredere 

werkingssfeer van de CGR Code ten opzichte van Richtlijn 2001/83 (en de Geneesmiddelenwet). Zo 

stelt de gedragscode ook eisen aan informatie over geneesmiddelen en worden normen gesteld in 

het kader van een verantwoorde gang van zaken bij de omgang tussen vergunninghouders en andere 

partijen dan beroepsbeoefenaren, zoals zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en andere 

betrokkenen, zo volgt uit art. 1.2 CGR Code. Uit de opsomming kan echter niet worden afgeleid of 

alle daar genoemde voorbeelden onder het reclamebegrip vallen, dan wel onder een andere noemer 

worden geregeld in de gedragscode.  

4.3.3 Uitzonderingen op de werkingssfeer van de regels voor 
geneesmiddelenreclame  

4.3.3.1 Richtlijn 2001/83  

In aansluiting op de definitie van ‘reclame voor geneesmiddelen’ in art. 86 lid 1 bevat art. 86 lid 2 een 

opsomming van uitingen die niet onder titel VIII vallen. 

Art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83  

Niet onder deze titel zijn begrepen:  

 de etikettering en de bijsluiter, welke onder titel V vallen,  

 brieven, eventueel vergezeld van documentatie waarmee geen reclamedoeleinden 

worden nagestreefd, ter inwilliging van een specifiek verzoek om informatie over een 

bepaald geneesmiddel,  

 concrete informatie en de bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld over wijziging van de 

verpakking, waarschuwingen voor ongewenste bijwerkingen in het kader van de 

geneesmiddelenbewaking, en over verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover daarin geen 

gegevens over het geneesmiddel staan,  

 informatie betreffende gezondheid of ziekten bij de mens. 

Opvallend is de wijze waarop deze uitzonderingen in de aanhef van art. 86 lid 2 worden ingekaderd. 

Niet met zoveel woorden wordt in art. 86 lid 2 opgemerkt dat de vier genoemde uitingen niet als 

reclame worden beschouwd, aangegeven wordt slechts dat de genoemde uitingen niet begrepen zijn 

onder titel VIII.  

Richtlijn 2001/83 bevat geen nadere toelichting op art. 86 lid 2 en ook uit de ontstaansgeschiedenis 

van deze bepaling valt weinig concreets af te leiden. Art. 1 lid 4 Reclamerichtlijn bevat een 

vergelijkbare beschrijving van vier vormen van uitingen die van het toepassingsgebied van de richtlijn 

zijn uitgesloten. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat deze bepaling niet reeds in het 
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allereerste voorstel van de richtlijn was opgenomen, maar pas in een later stadium van het 

wetgevingsproces aan de Reclamerichtlijn is toegevoegd. Over de overwegingen daarbij valt in de 

Europese documentatie niets terug te vinden. 

Interessant is daarom des te meer dat in de nota van toelichting bij het Reclamebesluit wel wordt 

ingegaan op de achtergronden van de Reclamerichtlijn. In het Reclamebesluit zijn de vier 

uitzonderingen niet opgenomen. De Nederlandse wetgever geeft daarvoor de volgende verklaring:  

‘In de richtlijn worden enkele activiteiten aangeduid waarop de reclameregels niet van toepassing 

worden verklaard. Genoemd worden etikettering en bijsluiters van geneesmiddelen, brieven als 

antwoord op verzoeken om informatie over een bepaald geneesmiddel, concrete informatie en 

documentatie over bijvoorbeeld verpakkingen, bijwerkingen van geneesmiddelen en over verkoop- en 

prijslijsten en informatie over de volksgezondheid of menselijke ziekten.  

Het gaat om het verschaffen van informatie en documentatie, niet met de bedoeling om reclame te 

maken voor geneesmiddelen, maar om voorlichting te geven. Van voorlichting is sprake wanneer de 

informatie algemeen of “technisch” van aard, zich bepaalt tot het vermelden van feiten en, zo nodig, 

de samenhang daartussen, die relevant kunnen zijn voor mensen die zich bekommeren om hun 

gezondheid en het gebruik van geneesmiddelen en voor hen die beroepshalve in die informatie 

geïnteresseerd zijn of daarbij belang hebben.  

In de richtlijn worden voorlichting en reclame niet consequent en duidelijk van elkaar onderscheiden. 

Dit kan tot problemen leiden voor de reikwijdte van de reclame-regelgeving. De richtlijn getuigd [sic] 

daarvan door de genoemde activiteiten van voorlichtend karakter, zonder commerciële 

(bij)bedoelingen of sterke commerciële elementen, uit te zonderen van reclame, wat zij, per definitie, 

niet zijn. De uitzonderingsbepaling van de richtlijn is daarom ook niet in het Reclamebesluit 

opgenomen. Door de verschillende voorzieningen van informatie en documentatie hier te noemen, 

blijft hun illustratieve waarde voor het onderscheid tussen reclame en voorlichting behouden. 

Overigens kan er mogelijk, op voorhand, een uitzondering voor worden gemaakt. Het hangt 

uiteindelijk van de inhoud ervan af of de grens tussen voorlichting en reclame wordt overschreden.’74 

De uitzondering van de vier in art. 86 lid 2 genoemde gedragingen vindt haar rechtvaardiging dus 

kennelijk in het feit dat zij geen verkoopbevorderend karakter hebben maar worden beschouwd als 

voorlichting over geneesmiddelen, ook al is dat in de tekst van de richtlijn zelf niet met zoveel 

woorden terug te vinden. En omdat de verkoopbevorderende doelstelling ontbreekt, kunnen de 

regels van hoofdstuk VIII over reclame buiten toepassing blijven, zo is kennelijk de redenatie.  

Overigens bevat de richtlijn geen definitie van het begrip ‘voorlichting’ of ‘informatie’ over 

geneesmiddelen. Deze begrippen komen slechts op één andere plaats in Richtlijn 2001/83 voor en 

dat is in het in 2004 ingevoegde art. 88 bis. Hierin is bepaald dat de Europese Commissie drie jaar na 

de inwerkingtreding van Richtlijn 2004/72675 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag zal 

overleggen over het gevoerde voorlichtingsbeleid – vooral via internet – en over de daaraan voor de 

patiënt verbonden risico’s en voordelen. Na analyse van deze gegevens zal de Commissie eventueel 

met voorstellen komen ter uitstippeling van een voorlichtingsstrategie die erop gericht is kwalitatief 

verantwoorde, objectieve, betrouwbare en ‘niet-publiciteitsgerichte’ informatie te verstrekken over 

                                                           
74 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 11. 
75 Bedoeld wordt Verordening (EG) 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen 
van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, PbEG 2004, L 136.  



131 
 

geneesmiddelen en andere therapieën. Vooralsnog is op basis van dit artikel geen wetgeving of 

beleid met betrekking tot informatie over geneesmiddelen tot stand gekomen.76 

Uit het vorenstaande volgt dat de begrippen ‘reclame’ en ‘voorlichting/informatie’ complementair 

zijn. Een gedraging of uiting die als voorlichting of informatie kan worden aangemerkt, kan niet 

tevens ook als reclame worden gekwalificeerd. Uit de definitie van geneesmiddelenreclame vloeit 

immers voort dat reclame zich kenmerkt door een verkoopbevorderend doel. Van informatie kan 

juist alleen sprake zijn als een verkoopbevorderend doel ontbreekt.  

4.3.3.2 De Geneesmiddelenwet  

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, heeft de Nederlandse wetgever in eerste instantie 

nagelaten om de in de Europese wetgeving opgenomen bepaling over gedragingen die buiten de 

werkingssfeer van de voorschriften voor geneesmiddelenreclame vallen over te nemen. Bij de 

invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007 is er zonder nadere motivering alsnog voor gekozen 

het bepaalde in art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83 aan de Nederlandse wetgeving toe te voegen. De 

betreffende bepaling luidt als volgt.  

Art. 83 Gnw  

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op: 

a. geneesmiddelen voor onderzoek, niet zijnde geneesmiddelen waarvoor een 

handelvergunning is verleend en die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal in een 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; 

b. de bijsluiter bij en de etikettering van een geneesmiddel; 

c. een brief of een emailbericht ter inwilliging van een verzoek om informatie over een 

geneesmiddel; 

d. informatie betreffende gezondheid of ziekte bij de mens. 

Ten opzichte van Richtlijn 2001/83 doet zich twee verschillen voor. De in art. 83 Gnw onder a 

genoemde uitzondering ten aanzien van niet-geregistreerde geneesmiddelen die bestemd zijn voor 

onderzoek en die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal in een medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen komt in Richtlijn 2001/83 niet voor. Daarentegen ontbreekt in de 

Geneesmiddelenwet de in art. 86 lid 2 van de richtlijn genoemde uitzondering ten aanzien van 

concrete informatie en de bijbehorende documentatie over bijvoorbeeld wijziging van verpakkingen, 

                                                           
76 In het kader van dit art. 88 bis hebben in de periode 2006-2008 op Europees niveau raadplegingen met een 

groot aantal partijen plaatsgevonden, waarna de Commissie in het kader van het zogenoemde Pharmaceutical 

Package een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2001/83 met betrekking tot publieksvoorlichting over 

receptplichtige geneesmiddelen heeft ingediend. Zie in dit kader COM(2007)862, Mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende het verslag over het gevoerde 

patiëntenvoorlichtingsbeleid voor geneesmiddelen, ingediend op 20 december 2007, Voorstel voor een 

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een 

communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting over 

receptplichtige geneesmiddelen betreft, EU 2008/0256. Dit voorstel is echter nooit aangenomen. Voor een 

omschrijving van de inhoud, zie De Bruin & Schutjens, JGRplus 2009, p. 30-33.  
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waarschuwingen voor bijwerkingen, verkoopcatalogi en prijslijsten. Een verklaring voor deze 

verschillen wordt in de parlementaire geschiedenis niet gegeven.  

Uit de wijze van formulering van art. 83 Gnw volgt niet rechtstreeks dat de in dat artikel genoemde 

uitzonderingen geen reclame betreffen. Dit kan slechts indirect worden afgeleid uit het feit dat de 

voorschriften van hoofdstuk 9 Gnw niet op de uitzonderingen van toepassing zijn. Evenals bij Richtlijn 

2001/83 het geval is, ontbreekt ook in de Geneesmiddelenwet een definitie van de begrippen 

‘voorlichting’ en/of ‘informatie’. Beide begrippen komen in de context van geneesmiddelenreclame  

niet voor. Bij de behandeling van de Geneesmiddelenwet in de Tweede Kamer is hier wel over 

gesproken. Naar aanleiding van de vraag van de leden van de SP-fractie of de regering bereid is het 

onderscheid tussen reclame en voorlichting in de wet op te nemen, evenals de kenmerken van goede 

voorlichting, antwoordt de minister:  

‘De definitie van reclame in het wetsvoorstel moet materieel overeenkomen met de definitie die in de 

richtlijn is opgenomen. Europeesrechtelijk gezien is er, zo het wetstechnisch al mogelijk zou zijn, geen 

ruimte om de definitie uit te bouwen met criteria die de grens aangeven met het begrip voorlichting. 

Wel is het mogelijk – en de richtlijn doet dat ook – om in een aparte bepaling voor een beperkt aantal 

gevallen aan te geven wat in elk geval niet onder de reclameregels valt. Daarmee is de grens voor al 

die gevallen waarin een boodschap of mededeling misschien wel of misschien niet als reclame kan 

worden aangemerkt, nog niet gegeven. Die casuïstiek is niet in een wettekst te vatten. Het 

wetsvoorstel gaat er vanuit dat als een bepaalde uiting tot doel heeft om de verkoop van 

geneesmiddelen te stimuleren, er sprake is van reclame en dat, als daarvan geen sprake is, het voor de 

wet niet uitmaakt wat die uiting wel is. Er is derhalve geen reden om, zo dat al mogelijk zou zijn, een 

definitie van voorlichting in de wet op te nemen.’77 

In de Geneesmiddelenwet zijn dan ook geen vereisten voor informatie of voorlichting over 

geneesmiddelen opgenomen.  

4.3.3.3 De CGR Code  

In de algemene bepalingen over geneesmiddelenreclame in paragraaf 5.1 van de CGR Code is het 

volgende bepaald.  

Art. 5.1.2 CGR Code  

Niet onder de Gedragscode vallen: 

a. etikettering en bijsluiters van geneesmiddelen; 

b. brieven of e-mails, eventueel vergezeld van documentatie waarmee geen reclame-

doeleinden worden nagestreefd, ter inwilliging van een specifiek verzoek om 

informatie over een bepaald geneesmiddel; 

c. concrete informatie en de bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld over wijziging van 

de verpakking, waarschuwingen voor ongewenste bijwerkingen in het kader van de 

geneesmiddelenbewaking, en over verkoop- en prijslijsten voor zover daarin geen 

gegevens over het geneesmiddel staan; en 

d. informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke ziekten, voor zover die geen 

verwijzing, zelfs niet indirect, naar een geneesmiddel bevat. 

                                                           
77 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 32.  
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Qua systematiek is art. 5.1.2 gelijk aan Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet; ook de CGR kiest 

ervoor vier uitingen buiten de werkingssfeer van de CGR Code te houden. Wat betreft de 

omschrijving valt op dat deze een zeer grote mate van gelijkenis vertoont met de omschrijving van de 

uitzonderingen zoals vastgelegd in art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83. In de toelichting bij art. 5.1.2 wordt 

ook expliciet verwezen naar deze bepaling uit de richtlijn.  

In aanvulling op art. 5.1.2 kent de CGR Code nog een algemeen artikel over het onderscheid tussen 

reclame en informatie. 

Art. 5.1.3 CGR Code  

Reclame kenmerkt zich door het aanprijzende karakter van de uiting. Of er sprake is van 

informatie dan wel reclame moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij de 

volgende factoren een rol (kunnen) spelen: 

a. de geadresseerde; 

b. de inhoud, de presentatie en de opmaak van de uiting; 

c. de context van de uiting. 

Veelgestelde vragen over een geneesmiddel (FAQ’s) en de antwoorden op deze vragen zijn 

te beschouwen als informatie, mits deze vragen en antwoorden: 

a. betrekking hebben op het juist, veilig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen; en 

b. gezien de inhoud, presentatie en opmaak niet als reclame moeten worden beschouwd. 

Dit artikel komt oorspronkelijk uit de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en 

informatie voor geneesmiddelen, die in 2002 door de CGR is opgesteld.78 De CGR is destijds 

overgegaan tot het opstellen van deze Nadere invulling naar aanleiding van een aantal uitspraken 

van onder meer de Commissie van Beroep en de strafrechter in de periode 1999-2002.79  

In de toelichting bij art. 5.1.3 is aangegeven dat doorslaggevend voor het onderscheid tussen reclame 

en informatie het aanprijzende karakter van een uiting is. Of er sprake is van informatie dan wel van 

reclame moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij meerdere factoren een rol kunnen 

spelen. In een niet-limitatieve opsomming worden in dit kader genoemd de geadresseerde, de 

inhoud, de presentatie, de opmaak van de uiting en de context van de uiting. Dat deze factoren ook 

in hun onderlinge verband gezien moeten worden, volgt onder meer uit de slotzin van de derde 

alinea van de toelichting bij art. 5.1.3. Hierin wordt gewezen op de mogelijkheid dat een uiting die 

                                                           
78 Met de inwerkingtreding van de integrale versie van de gedragscode op 15 mei 2014 is art. 1 van de 
oorspronkelijke Nadere invulling overgenomen in art. 5.1.3, eerste alinea. Art. 2, waarin vier uitingen werden 
opgesomd die in elk geval als informatie dienden te worden beschouwd, is in een aangepaste formulering 
opgenomen in art. 5.1.2 CGR Code. De overige vier bepalingen uit de oorspronkelijke Nadere invulling waren 
eerder al, in enigszins gewijzigde formulering, overgebracht naar de Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen. 
Na de inwerkingtreding van de integrale versie van de gedragscode zijn deze bepalingen opgenomen in par. 5.7 
en 5.8 CGR Code. 
79 Met de Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen beoogt de 
CGR in 2002 meer helderheid te bieden op dit punt. In de oorspronkelijke toelichting bij art. 1 is aangegeven 
dat het bestuur ‘het genuanceerde standpunt van de Commissie van Beroep, de Reclame Code Commissie en 
de recente uitspraken van de strafrechter in mei 2002’ volgt. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de 
uitspraken van de Hoge Raad in de strafzaken tegen GSK en Roche uit mei 2002, uitspraken van de RCC en 
uitspraak B21.012 (Roche/Knoll) van de Commissie van Beroep. Zie voor deze jurisprudentie par. 4.3.6. 
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wat inhoud betreft als informatie moet worden beschouwd, ten gevolge van de presentatie, opmaak 

en/of context toch een aanprijzend karakter kan hebben. 

 ‘Daarnaast staat uiteraard buiten discussie dat de vier in de Gedragscode (art. 5.1.2) resp. in de 

Geneesmiddelenwet (en Richtlijn 2001/83) genoemde gevallen waar de Gedragscode resp. de 

Geneesmiddelenwet (en Richtlijn) niet van toepassing is, in ieder geval als informatie moeten worden 

gekwalificeerd.’ 

De CGR Code lijkt daarmee uit te gaan van een toetsingskader in twee stappen.80 De eerste stap 

heeft betrekking op de vraag of sprake is van een van de in art. 5.1.2 genoemde uitingen. Als dat zo 

is, wordt de uiting als informatie beschouwd. Indien de uiting niet onder een van de vier in art. 5.1.2 

genoemde categorieën valt, dient deze in haar totaliteit en onderlinge samenhang aan de hand van 

de in art. 5.1.3 genoemde factoren te worden beoordeeld om vast te stellen of sprake is van reclame 

of van informatie. In het geval dat sprake is van reclame, zal vervolgens moeten worden beoordeeld 

of voldaan wordt aan de vereisten die in de gedragscode aan reclame worden gesteld. Indien sprake 

is van informatie en deze informatie betrekking heeft op receptplichtige geneesmiddelen en bestemd 

is voor het publiek, zal moeten worden beoordeeld of voldaan wordt aan de vereisten die in 

paragraaf 5.8 van de CGR Code aan dergelijke informatie worden gesteld.81  

Dit laatste punt brengt overigens wel de vraag met zich mee of het systeemtechnisch juist is de vier 

in art. 5.1.2 genoemde uitingen volledig buiten de reikwijdte van de gedragscode te plaatsen. 

Immers, ook als niet ter discussie staat dat een (voor het publiek) bestemde uiting als informatie 

wordt aangemerkt, dient nog steeds toetsing aan de in de gedragscode gestelde eisen aan informatie 

plaats te vinden, hetgeen veronderstelt dat de gedragscode dus wel van toepassing is. Een verklaring 

voor deze juridisch-technische onvolkomenheid vormt mogelijk het feit dat de werkingssfeer van de 

CGR Code pas in de loop der jaren is uitgebreid met eisen ten aanzien van informatie. Dit neemt niet 

weg dat de formulering van art. 5.1.2 binnen de huidige opzet van de CGR Code strikt genomen niet 

geheel juist is.  

4.3.3.4 Uitzondering: de etikettering en de bijsluiter 

In alle drie de rechtsbronnen worden de etikettering en de bijsluiter van een geneesmiddel in 

identieke bewoordingen uitgezonderd van de voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame. 

Zoals geconstateerd, wordt in geen enkele rechtsbron een verklaring voor deze uitzondering 

gegeven, maar de ratio is helder. Zowel voor de etikettering als voor de bijsluiter van 

geneesmiddelen geldt dat de samenstelling en inhoud moeten voldoen aan strikte wettelijke 

voorwaarden en onderhevig zijn aan goedkeuring door de registratieautoriteiten in het kader van het 

verkrijgen van een handelsvergunning.  

                                                           
80 Zie voor een beschrijving van dit toetsingskader in twee stappen ook De Bruin & Schutjens, JGRplus 2009, p. 
20. 
81 Omdat dit onderzoek zich richt op de beïnvloeding van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, 
komen de eisen die in de CGR Code worden gesteld aan informatie over UR-geneesmiddelen richting het 
publiek niet uitvoerig aan de orde. Dit neemt niet weg dat het interessant is kennis te nemen van de eisen die 
in par. 5.8 CGR Code aan informatie over receptplichtige geneesmiddelen worden gesteld. Gewezen wordt 
onder meer op art. 5.8.9 CGR Code, waarin is voorgeschreven dat informatie over UR-geneesmiddelen 
evenwichtig en zo compleet mogelijk dient te worden weergegeven, en nader is gespecificeerd aan welke 
voorwaarden in dit kader moet worden voldaan. 
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Deze strikte voorwaarden zijn vastgelegd in titel V (Etikettering en bijsluiter) van Richtlijn 2001/83 en 

zijn in de Geneesmiddelenwet geïmplementeerd in hoofdstuk 7. De bijsluiter voor de patiënt moet 

worden opgesteld overeenkomstig de SmPC en dient alle gegevens te bevatten als vermeld in art. 71 

Gnw, een en ander opgesomd in de volgorde als bepaald in dat artikel. Ook de aard en omvang van 

de gegevens die op de buitenverpakking en primaire verpakking van een geneesmiddel moeten 

worden vastgelegd, is wettelijk bepaald (art. 69-70 Gnw). Voor zowel de bijsluiter als de etikettering 

geldt dat slechts een beperkt aantal aanvullende gegevens mag worden opgenomen. In dat kader 

bepaalt art. 69 lid 2 Gnw uitdrukkelijk dat vermeldingen ter aanprijzing van het geneesmiddel niet 

zijn toegestaan. 

 

De bijsluiter en de buiten- en binnenverpakking van een geneesmiddel (met inbegrip van de op die 

verpakkingen vermelde gegevens) maken onderdeel uit van de aanvraag voor een handelsvergunning 

en dienen in dat kader ook door de registratieautoriteiten te worden goedgekeurd. Ook wijzigingen 

in de buiten- en/of binnenverpakking dan wel de tekst van een bijsluiter dienen vooraf te worden 

goedgekeurd (art. 50 Gnw). Daarbij ziet het CBG preventief toe op naleving van de voorschriften van 

art. 69-70 Gnw. Een en ander betekent dat het op grond van de wettelijke eisen met betrekking tot 

de bijsluiter en de verpakking van geneesmiddelen niet mogelijk is dat de bijsluiter en/of verpakking 

elementen bevatten die een verkoopbevorderend karakter hebben. Het ligt voor de hand dat hier 

door de registratieautoriteiten in het kader van de wettelijk verplichte, voorafgaande goedkeuring 

ook op zal worden toegezien.  

 

Tegen deze achtergrond is het logisch en begrijpelijk dat de etikettering en de bijsluiter van een 

geneesmiddel in algemene zin buiten de werkingssfeer van titel VIII van de richtlijn, hoofdstuk 9 Gnw 

en de CGR Code zullen vallen. Indien en voor zover uitsluitend gebruikgemaakt wordt van de 

integrale bijsluitertekst en de originele etikettering van een geneesmiddel als zodanig, is het in 

beginsel uitgesloten dat sprake is van reclame voor een geneesmiddel.  

 

In dit kader is echter ook de toelichting bij art. 5.1.2 CGR Code niet zonder relevantie. In deze 

toelichting wordt opgemerkt dat de etikettering en bijsluiter van geneesmiddelen niet onder de 

gedragscode vallen, maar dat deze uitzondering alleen geldt voor de volledige etikettering- en 

bijsluiterteksten. ‘Zodra de tekst wordt bewerkt en deze bewerking uitsluitend door 

reclamedoeleinden kan worden verklaard, is sprake van geneesmiddelenreclame.’82 

4.3.3.5 Uitzondering: het inwilligen van verzoeken om informatie  

Een tweede uitzondering, die eveneens in de drie rechtsbronnen voorkomt, betreft de categorie 

‘brieven ter inwilliging van een verzoek om informatie’. Richtlijn 2001/83 en de CGR Code hanteren 

een vrijwel identieke formulering. De formulering in de Geneesmiddelenwet wijkt iets af. 

Uit alle drie de rechtsbronnen volgt dat sprake moet zijn van een verzoek om informatie over een 

geneesmiddel. Van wie dat verzoek afkomstig is, is in dit kader kennelijk niet relevant; geen van de 

rechtsbronnen bepaalt hier iets over. Wel spreken alle rechtsbronnen van een verzoek met 

betrekking tot een bepaald geneesmiddel. De richtlijn en de gedragscode spreken daarbij ook van 

een specifiek verzoek. De Geneesmiddelenwet is op dit punt iets ruimer geformuleerd; hier wordt 

                                                           
82 Toelichting CGR Code bij art. 5.1.2. In deze toelichting wordt tevens verwezen naar HvJ EU 5 mei 2011, C-
316/09, ECLI:EU:C:2011:275 (MSD/Merckle). Zie over deze uitspraak ook par. 4.3.4. 
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slechts gesproken van een verzoek, hetgeen zou kunnen impliceren dat ook meer algemene 

vraagstellingen over een bepaald geneesmiddel onder de uitzonderingsgrond zouden kunnen vallen. 

De inwilliging van het verzoek dient in elk geval schriftelijk plaats te vinden. Alle rechtsbronnen 

spreken van een brief. De richtlijn en de CGR Code voegen daaraan toe dat de beantwoording van 

het verzoek per e-mail onder de uitzonderingsbepaling valt. Gelet op de algemene gelijkstelling van 

e-mailverkeer met schriftelijk verkeer ligt het voor de hand dat – hoewel niet expliciet bepaald – 

eenzelfde lijn ook in het kader van de Geneesmiddelenwet zal worden gevolgd.  

De richtlijn en de gedragscode laten de mogelijkheid open dat bij het inwilligen van het verzoek 

documentatie wordt meegestuurd, maar stellen uitdrukkelijk dat met dergelijke documentatie geen 

reclamedoeleinden mogen worden nagestreefd. De Geneesmiddelenwet zwijgt over het meezenden 

van documentatie. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat op het moment dat er bij de 

inwilliging van het verzoek documentatie wordt meegestuurd, de uitzonderingsbepaling niet van 

toepassing is en de inwilliging van het verzoek dus hoe dan ook getoetst moet worden aan de 

reclameregels. Nergens valt overigens uit af te leiden dat dit met de gekozen formulering expliciet 

beoogd is. Of het verschil in formulering tussen de Geneesmiddelenwet enerzijds en de twee andere 

rechtsbronnen anderzijds ook tot een inhoudelijk verschil leidt, is ten zeerste de vraag. De 

uitzondering in de richtlijn en de gedragscode geldt alleen voor zover met de documentatie geen 

reclamedoeleinden worden beoogd. Is dit wel het geval, dan dient aan de reclameregels te worden 

getoetst. Echter, ook om vast te stellen of sprake is van documentatie zonder reclamedoeleinde zal 

getoetst moeten worden aan de (reclame)regels. Hier lijkt sprake te zijn van een cirkelredenering.  

4.3.3.6 Uitzondering: informatie betreffende gezondheid of ziekte  

Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet zonderen van de respectieve hoofdstukken over 

geneesmiddelenreclame uit ‘informatie betreffende gezondheid of ziekten bij de mens’. De CGR 

Code spreekt van ‘informatie betreffende volksgezondheid of menselijke ziekten’, waaraan is 

toegevoegd ‘voor zover [die] informatie geen verwijzing, zelfs niet indirect, naar een geneesmiddel 

bevat’. 

De oorspronkelijke tekst van Richtlijn 2001/83 bevatte deze toevoeging ook; de tekst van art. 86 lid 

2, vierde gedachtestreepje, luidde aanvankelijk: ‘informatie betreffende de volksgezondheid of 

menselijke ziekten, voor zover die geen verwijzing, zelfs niet indirect, naar een geneesmiddel bevat’. 

Deze toevoeging is bij een wijziging van de richtlijn in 2004 komen te vervallen.83  

In het voorstel voor de Geneesmiddelenwet was deze uitzondering oorspronkelijk niet opgenomen; 

het initiële voorstel voor de tekst van art. 68 (later vernummerd) luidde:  

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:  

a. de bijsluiter bij en de etikettering van de verpakking van een geneesmiddel;  

b. brieven ter inwilliging van een verzoek om informatie over een geneesmiddel. 

                                                           
83 Zie PbEG 2001, L 311/92. De bepaling is aangepast bij Richtlijn 2004/27/EG van 31 maart 2004 tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, PbEU 2004, L 36/51, onder punt 61. 
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In de nota van wijziging is dit artikel vernummerd tot art. 80 Gnw en – met de verwijzing naar de 

wijziging van punt 62 van Richtlijn 2004/27 – gewijzigd in de uiteindelijke, thans geldende 

formulering van art. 83 Gnw.84  

Bij het ontbreken van enige nadere toelichting wordt hier volstaan met de vaststelling dat de tekst 

van de CGR Code op dit punt het meest concreet is. De uitzondering van art. 5.1.2 onder d heeft 

alleen betrekking op informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke ziekten waarin niet – 

noch direct, noch indirect – wordt verwezen naar een geneesmiddel. Richtlijn 2001/83 en de 

Geneesmiddelenwet zijn op dit punt minder specifiek.  

Ten overvloede wordt opgemerkt dat uit het voorgaande niet voortvloeit dat indien in informatie 

over de volksgezondheid of menselijke ziekten wel direct of indirect wordt verwezen naar 

geneesmiddelen, dus sprake is van reclame.  

4.3.3.7 Uitzondering: concrete informatie m.b.t wijzigingen, bijwerkingen, enz. 

Richtlijn 2001/83 en de CGR Code bevatten een bepaling op grond waarvan bepaalde concrete 

informatie over geneesmiddelen en de bijbehorende documentatie buiten de toepassing van de 

reclameregels vallen. Genoemd worden onder andere concrete informatie over bijvoorbeeld 

wijzigingen van de verpakking van een geneesmiddel en waarschuwingen voor ongewenste 

bijwerkingen in het kader van de geneesmiddelenbewaking. Het belang van de beschikbaarheid van 

deze informatie voor artsen en apothekers – in aanvulling op onder meer de SmPC – is evident. 

Ook uitgezonderd zijn verkoopcatalogi/lijsten en prijslijsten, voor zover daarin geen gegevens over 

geneesmiddelen staan. Uit de formulering in Richtlijn 2001/83 en de CGR Code volgt dat het enkele 

gestructureerd informeren over de verkrijgbaarheid en prijzen van geneesmiddelen als zodanig dus 

nog niet als verkoopbevorderend wordt beschouwd. Niet helemaal duidelijk is hoever de toevoeging 

reikt dat dergelijke lijsten geen ‘gegevens over geneesmiddelen’ mogen bevatten. Helder is dat de 

uitzondering niet geldt indien gegevens met een verkoopbevorderend karakter aan catalogi en 

prijslijsten worden toegevoegd. Onder ‘gegevens over geneesmiddelen’ kan echter ook informatie 

over de toedieningsvorm, samenstelling, hoeveelheden, enz. worden verstaan. Indien dergelijke 

gegevens op feitelijke en volledige wijze worden weergegeven, valt niet in te zien dat sprake is van 

reclame.  

Opmerkelijk is dat de uitzondering van de regels voor concrete informatie met betrekking tot 

wijzigingen, bijwerkingen, enz. in de Geneesmiddelenwet niet voorkomt. Als reden hiervoor is 

aangegeven dat de richtlijn deze uitzondering weliswaar noemt in art. 86 lid 2, maar dat in deze 

bepaling het verkoopbevorderende element ontbreekt. ‘Een dergelijke uiting is dus geen reclame’, 

aldus de toelichting van de betrokken minister tijdens de parlementaire behandeling.85 Hoewel dit 

standpunt op zichzelf genomen correct is, is het toch merkwaardig dat de uitzonderingsgrond niet in 

de Geneesmiddelenwet is overgenomen, temeer omdat de minister direct in aansluiting hierop 

constateert dat ‘het verkoopbevorderende element tevens ontbreekt in de vierde door art. 86 lid 2 

van de richtlijn genoemde uitzondering (informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke 

                                                           
84 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 1-2, p. 26; Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 8, p. 30 en 59. 
85 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67. 
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ziekten)’, terwijl deze uitzondering in een later stadium uiteindelijk toch in art. 83 is opgenomen.86 

De Nederlandse wetgever is op dit punt derhalve niet consequent geweest.  

4.3.3.8 Uitzondering: geneesmiddelen voor onderzoek  

Zoals gezegd, kent alleen de Geneesmiddelenwet een uitzondering op hoofdstuk 9 voor 

‘geneesmiddelen voor onderzoek, niet zijnde geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is 

verleend en die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal in een medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen’.  

Over de achtergrond hiervan bestaat geen duidelijkheid. Bij het opnemen van deze 

uitzonderingsgrond is in de nota van wijziging alleen in algemene zin opgemerkt dat dit artikel is 

ontleend aan art. 86 Richtlijn 2001/83, zijnde art. 1, punt 62, van richtlijn 2004/27.87 In de tekst van 

art. 86, waaraan wordt gerefereerd, komt de uitzondering met betrekking tot geneesmiddelen voor 

onderzoek echter niet voor. 

Een geneesmiddel voor onderzoek wordt in art. 1 lid 1 onder e Gnw gedefinieerd als een 

geneesmiddel als bedoeld in art. 1 lid 1 onder o WMO, zijnde  

‘een farmaceutische vorm van een werkzame stof of een placebo die bij een wetenschappelijk 

onderzoek met geneesmiddelen wordt onderzocht of als referentie wordt gebruikt, met inbegrip van 

een geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven maar dat op 

een andere manier wordt gebruikt of samengesteld, geformuleerd of verpakt dan de toegelaten vorm, 

voor een niet toegelaten indicatie wordt gebruikt of wordt gebruikt om nadere informatie over een 

toegelaten toepassing te verkrijgen’. 

Uit deze definitie vloeit voort dat een geneesmiddel voor onderzoek zowel een geneesmiddel kan 

zijn waarvoor al een handelsvergunning is verleend als een geneesmiddel dat nog niet geregistreerd 

is. Uit de formulering van art. 83 Gnw lijkt te volgen dat de daar omschreven uitzondering alleen 

betrekking heeft op geneesmiddelen voor onderzoek waarvoor nog geen handelsvergunning is 

verleend. De logica voor het opnemen van deze uitzondering ontbreekt echter. De voorschriften met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame staan aan een dergelijk onderzoek niet in de weg en kunnen 

derhalve ook niet de reden zijn voor het opnemen van de uitzondering in art. 83 Gnw. Wat de 

wetgever dan wel beoogd heeft, is onduidelijk, temeer daar een van de kernbepalingen van 

hoofdstuk 9 Gnw een verbod betreft op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor nog 

geen handelsvergunning is verleend.88 Ook hier is de Nederlandse wetgever niet consequent 

geweest.  

4.3.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Het Europese Hof van Justitie heeft een aantal uitspraken gedaan over de interpretatie van het 

begrip ‘geneesmiddelenreclame’ en, in het verlengde daarvan, over het onderscheid tussen reclame 

en informatie.  

Uit 2009 dateert het Damgaard-arrest.89 

                                                           
86 Zie par. 4.3.3.6.  
87 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 8, p. 59. 
88 Art. 84 lid 1 Gnw; zie par. 5.2.2. 
89 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222 (Damgaard). 
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Deze zaak heeft betrekking op uitingen over een niet-geregistreerd geneesmiddel, die door de 

journalist Damgaard op diens eigen website zijn geplaatst. Aan het Hof is in dit kader de prejudiciële 

vraag voorgelegd of uitingen over een geneesmiddel die door een derde op eigen initiatief en 

onafhankelijk van de fabrikant, verkoper of distributeur van dat middel worden geopenbaard, als 

reclame kunnen worden aangemerkt.  

Deze casus als zodanig en het antwoord op de prejudiciële vraag komen uitvoerig aan de orde in 

paragraaf 4.4.4.4. Ten aanzien van de meer principiële vraag wanneer sprake is van reclame en 

wanneer van informatie, kan uit het Damgaard-arrest het volgende worden afgeleid.  

Het Hof benadrukt dat het accent in de definitie van reclame in art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83 ligt op 

het doel van de boodschap: de bevordering van het voorschrijven, afleveren, verkopen of verbruiken 

van geneesmiddelen. De vraag of in het geval van de uitingen van Damgaard sprake was van reclame, 

wordt door het Hof niet beantwoord. Deze beoordeling is aan de nationale rechter, waarbij het Hof 

meegeeft dat daarbij een aantal factoren moet worden meegewogen. Het Hof noemt in dit kader 

onder meer de aard van de activiteit en de inhoud van de boodschap.90 

Vermeldenswaardig is ook de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) bij dit arrest, waarin meer 

diepgaand op het onderscheid tussen reclame en informatie wordt ingegaan. Zo constateert de A-G 

dat – in het bijzonder na de invoering in 2004 van titel VIII bis over voorlichting en informatie – de 

begrippen ‘reclame’ en ‘voorlichting’ duidelijk van elkaar zijn onderscheiden. Hoewel de betekenis 

van de beide termen niet in de richtlijn wordt omschreven, volgt uit de systematiek van de richtlijn in 

elk geval dat er informatie over geneesmiddelen kan bestaan. Onderkend wordt dat het trekken van 

een precieze grens tussen reclame voor en voorlichting over geneesmiddelen niet altijd eenvoudig is. 

Uit de letterlijke tekst van art. 86 lid 1 volgt dat het cruciale criterium voor het onderscheid tussen 

reclame en informatie te vinden is in het doel:  

‘(…) [A]ls men “het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik” van geneesmiddelen wil 

bevorderen, is er volgens de richtlijn sprake van reclame; als daarentegen een “puur” informatief 

gegeven wordt verspreid, zonder promotioneel doel, valt dat buiten de gemeenschapsregels voor 

reclame voor geneesmiddelen.’91 

Het belangrijkste is dus de bewuste en rechtstreekse bedoeling van degene die de boodschap 

verspreidt, aldus de A-G, die daarbij aantekent dat de uitzonderingen van art. 86 lid 2 niet limitatief 

zijn.92 Ook buiten deze lijst kunnen gevallen van niet-wervende informatie voorkomen, zo volgt uit de 

conclusie. 

Een andere principiële zaak van het Europese Hof van Justitie over het onderscheid tussen reclame 

en informatie volgt in 2009 naar aanleiding van prejudiciële vragen die door het Duitse 

Bundesgerichtshof zijn gesteld in het kader van een rechtszaak tussen twee farmaceutische 

bedrijven, Merck Sharp & Dohme (MSD) en Merckle.93 

Deze casus heeft betrekking op de voor het grote publiek toegankelijke website van MSD, waarop 

afbeeldingen zijn geplaatst van de verpakkingen van een drietal receptplichtige geneesmiddelen, 

Vioxx, Fosamax en Sungulair. Bij deze verpakkingen worden tevens per geneesmiddel de bijbehorende 

                                                           
90 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222, punten 20-24 (Damgaard). 
91 Concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-421/07, punt 38 (Damgaard).  
92 Concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-421/07, punt 39 (Damgaard). 
93 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275 (MSD/Merckle). 
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therapeutische indicaties en gebruiksinstructies uit de bijsluiter vermeld. Kernvraag is of dit 

beschouwd dient te worden als publieksreclame voor die geneesmiddelen.  

In algemene zin constateert zowel de A-G als het Hof dat de definitie van het begrip ‘reclame’, zoals 

vastgelegd in Richtlijn 2001/83, ‘relatief onduidelijk is’ en ‘naar gelang de uitlegging zeer ruim kan 

worden opgevat’.94 Het Hof stelt vast dat uit de tekst van art. 86, en in het bijzonder uit de woorden 

‘alle vormen’, duidelijk volgt dat het door de wetgever van de EU gehanteerde begrip reclame voor 

geneesmiddelen zeer ruim is. Deze ruime opvatting van het begrip reclame vindt volgens het Hof 

steun in de voornaamste doelstelling van Richtlijn 2001/83, namelijk de bescherming van de 

volksgezondheid. Gelet op de ernstige gevolgen die een verkeerd of overmatig gebruik van met name 

UR-geneesmiddelen voor de gezondheid kan hebben, rechtvaardigt deze doelstelling een ruime 

uitlegging van het verbod op reclame voor geneesmiddelen.95 

Dat een ruime interpretatie van het reclamebegrip kan leiden tot een spanningsveld met andere 

grondrechten, wordt daarbij onderkend. A-G Trstenjak besteedt hier in zijn conclusie bij het arrest 

uitvoerig aandacht aan en wijst erop dat het verbod op het maken van reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen uit hoofde van de bescherming van de volksgezondheid kan indruisen tegen andere 

grondrechten die binnen de EU worden gerespecteerd, zoals het recht op vrije meningsuiting, het 

daaruit afgeleide recht op het verstrekken van commerciële mededelingen, de vrijheid om actief 

informatie te verstrekken, de vrijheid van ondernemerschap en de vrijheid van de consument om 

passief informatie te ontvangen.  

De A-G geeft aan dat de bescherming van de gezondheid op grond van art. 10 lid 2 EVRM jo. art. 53 

lid 1, eerste volzin, Handvest in beginsel een legitiem doel is voor de beperking van vrije 

meningsuiting, waarbij volgens de rechtspraak van het Hof wel steeds de bestaande belangen 

moeten worden afgewogen en aan de hand van alle omstandigheden van het betrokken individuele 

geval dient te worden vastgesteld of de juiste balans tussen deze belangen is gevonden. Ook het 

recht op vrije beroepsuitoefening kan aan beperkingen worden onderworpen, voor zover deze 

beperkingen daadwerkelijk verband houden met doeleinden van algemeen belang die door de 

Europese Unie worden nagestreefd en niet kunnen worden beschouwd als een onevenredige 

ingreep.96  

Ten aanzien van het onderscheid tussen reclame voor en informatie over geneesmiddelen benoemt 

het Hof als doorslaggevend element de doelstelling die met een uiting wordt nagestreefd. Uit de 

tekst van art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83 blijkt, aldus het Hof, dat een reclameboodschap haar aard in 

wezen ontleent aan de doelstelling. Als de boodschap is bedoeld ter bevordering van het 

voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen, is sprake van reclame 

in de zin van de richtlijn.97 De definitie van art. 86 lid 1 sluit daarmee in beginsel dus niet uit dat 

publicaties of boodschappen die uitsluitend objectieve informatie bevatten, toch als reclame zullen 

worden beschouwd. Zodra de boodschap is bedoeld ter bevordering van het voorschrijven, het 

afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen, is sprake van reclame in de zin van de 

                                                           
94 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, punt 70 (MSD/Merckle). 
95 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punten 29-30 (MSD/Merckle). 
96 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, punten 77-87 (MSD/Merckle). 
97 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punten 31-32 (MSD/Merckle). 
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richtlijn. ‘Een zuiver informatieve mededeling zonder publicitair doel’ 98 valt daarentegen buiten de 

Gemeenschapsregels voor reclame voor geneesmiddelen, aldus nog steeds het Hof.99  

In het MSD/Merckle-arrest wordt, met verwijzing naar het Damgaard-arrest, voortgeborduurd op het 

uitgangspunt dat voor de beoordeling van de vraag of met het verstrekken van bepaalde informatie 

een reclamedoelstelling wordt nagestreefd, alle relevante factoren van het betrokken geval dienen 

te worden onderzocht. Het Hof benoemt en bespreekt de volgende factoren: 

1. de identiteit van de adressant; 

2. de inhoud van de boodschap; 

3. de adressaten;  

4. het medium en de wijze van verspreiding. 

De toelichting op deze factoren, die het Hof in het MSD/Merckle-arrest en in andere jurisprudentie 

geeft, kan als volgt worden samengevat. 

Ad 1. De identiteit van de adressant 

Het Hof constateert dat in de omschrijving van art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83 het accent uitdrukkelijk 

ligt op het doel van de boodschap en dat de bepaling geen enkele aanwijzing bevat met betrekking 

tot de personen die deze boodschap verspreiden.100 Het feit dat een uiting afkomstig is van een 

fabrikant van een geneesmiddel kan een sterke indicatie zijn dat deze activiteit als reclame moet 

worden aangemerkt, vooral omdat de fabrikant in de regel een economisch belang heeft bij de 

commercialisering van zijn product. 

Dit uitgangspunt vindt zijn steun in eerdere rechtspraak van het Hof. In het arrest Ter Voort 

concludeerde het Hof:  

‘De gedragingen, initiatieven en handelingen van de fabrikant of de verkoper, waaruit diens bedoeling 

blijkt bij de met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument de indruk te wekken 

dat het door hem verhandelde produkt een geneesmiddel is, kunnen dus bepalend zijn voor de vraag 

of een produkt als een geneesmiddel op grond van zijn aandiening moet worden aangemerkt. [In het 

bijzonder] wanneer de fabrikant of de verkoper de koper van het produkt een publikatie toezendt 

waarin dit wordt aangeduid of aanbevolen als hebbende therapeutische werking, vormt zulks een 

beslissende aanwijzing voor de bedoeling van de fabrikant of de verkoper het produkt als 

geneesmiddel te verhandelen.’101 

                                                           
98 De terminologie ‘publicitair doel’ komt hier wat vreemd over en lijkt voor meerderlei uitleg vatbaar. De 
Engelse versie van het arrest is eenduidiger qua taalgebruik. De betreffende rechtsoverweging luidt daar als 
volgt: ‘Consequently, the definition in art. 86(1) of Directive 2001/83 does not, in principle, preclude 
publications or dissemination which include only objective information from being regarded as advertising. If 
the message is designed to promote the prescription, supply, sale or consumption of medicinal products, it is 
advertising for the purposes of that directive. However, material which is purely informative, without 
promotional intent, is not covered by the provisions of that directive relating to advertising of medicinal 
products.’ Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat ‘publicitair doel’ dient te worden begrepen als 
‘promotioneel doel’. 
99 Zie in dit verband ook de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-421/07, punten 38-39 (Damgaard). De A-
G spreekt van ‘het belangrijkste is dus de bewuste en rechtstreekse bedoeling van degene die de boodschap 
verspreidt’. 
100 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222, punt 20 (Damgaard). 
101 HvJ EG 28 oktober 1992, C-219/91, ECLI:EU:C:1992:44, punt 26 (Ter Voort). 
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Naar analogie van het Ter Voort-arrest constateert het Hof in de zaak MSD/Merckle:  

‘Wat de identiteit van de verspreider van informatie over een geneesmiddel betreft, valt inderdaad 

niet te ontkennen dat de fabrikant van het geneesmiddel een economisch belang heeft bij de 

commercialisering ervan, maar toch kan uit de enkele omstandigheid dat de fabrikant deze informatie 

zelf heeft verstrekt, als zodanig niet de conclusie worden getrokken dat hij hiermee een 

reclamedoelstelling nastreefde. Een dergelijke omstandigheid kan slechts als doorslaggevende 

aanwijzing voor de kwalificatie van deze verstrekking als reclame dienen, indien uit de gedragingen, 

initiatieven en handelingen van deze fabrikant zijn voornemen blijkt om door middel van deze 

informatieverstrekking het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van dit 

geneesmiddel te bevorderen. (…)’102  

In essentie zegt het Hof dat de commerciële status van de adressant op zichzelf niet doorslaggevend 

is; er moeten andere feiten en omstandigheden zijn waaruit de reclame-intentie van de boodschap is 

af te leiden. Dit betekent dus dat niet alle uitingen of handelingen van fabrikanten per definitie 

kunnen worden beschouwd als hebbende een reclamedoelstelling. Zie in dit verband ook de 

conclusie van de A-G:  

‘(…) Het standpunt dat iedere verstrekking van informatie door de fabrikant geschiedt met het doel de 

verkoop te bevorderen, zou uitgaan van een te ruim begrip van geneesmiddelenreclame.’103 

Het Hof erkent met zoveel woorden dat een fabrikant ook andere, niet commerciële intenties kan 

hebben om informatie te geven over zijn producten. Gewezen wordt op  

‘(…) alge[meen] communicatiebeleid, teneinde aan de belanghebbende patiënten objectief juiste 

informatie te verschaffen en de gezondheidsrisico’s die met zelfmedicatie zonder raadpleging van de 

bijsluiter gepaard gaan, tot een minimum te beperken. (…)’  

Ook wordt gewezen op het feit dat een farmaceutische onderneming informatie over haar 

geneesmiddelen bekend kan maken omdat zij wil tegemoetkomen aan de wens van het publiek om 

te worden ingelicht, of omdat zij de transparantie van haar onderneming wil benadrukken.104 

Ad 2. De inhoud van de boodschap 

Bij de vaststelling of er een oogmerk van reclame is, is de concrete inhoud van de uiting van 

bijzonder belang. In de zaak MSD/Merkcle gaat het om de afbeelding van de verpakking van een 

aantal geneesmiddelen, met een opsomming van de therapeutische indicaties en een vermelding van 

instructies uit de bijsluiter. Ten aanzien hiervan stelt het Hof vast dat alle gegevens op de verpakking 

en de bijsluiter van een geneesmiddel in het kader van de aanvraag voor een handelsvergunning 

moeten zijn voorgelegd aan de registratieautoriteiten. Dit betekent dat deze informatie dus niet 

alleen objectief is en a priori geen gevaar vormt voor de consument, maar ook is goedgekeurd door 

die registratieautoriteiten. Bovendien mogen de buitenverpakking en de bijsluiter volgens art. 62 

Richtlijn 2001/83 geen elementen bevatten die de afzet kunnen bevorderen.  

                                                           
102 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 34 (MSD/Merckle).  
103 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, punt 93 (MSD/Merkcle). Deze redenering sluit aan bij het door het Hof in de 
Damgaard-zaak op de prejudiciële vraag gegeven antwoord, waaruit volgt dat ook uitingen van andere partijen, 
die niet worden gedaan in het kader van een commerciële of industriële activiteit, als reclame kunnen worden 
beschouwd. 
104 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 35-36 (MSD/Merckle). 
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Het op een website van een fabrikant op getrouwe wijze weergeven van deze gegevens zonder dat 

dit gepaard gaat met enig bijkomend element dat voor een kwalificatie als reclame pleit, kan dus niet 

als reclame worden beschouwd. Indien de informatie echter wordt geselecteerd of gewijzigd, zal dit 

in beginsel leiden tot de kwalificatie ‘reclame’, tenzij voor deze selectie of wijziging een verklaring 

bestaat.105 

Ad 3. De adressaten  

Een andere factor die meegewogen moet worden bij de beoordeling van de vraag of een mededeling 

als reclame dient te worden aangemerkt, betreft de groep adressaten. Hierover is in de 

jurisprudentie weinig uitgewerkt. In het MSD/Merckle-arrest wordt erop gewezen dat het feit dat 

informatie op internet wordt geplaatst zonder de toegang te beperken tot bepaalde doelgroepen, 

waardoor die informatie dus voor iedereen toegankelijk is, een rol kan spelen.106  

Ad 4. Het medium en de wijze van verspreiding 

Ook de wijze waarop de informatie tot de geadresseerde wordt gericht, kan een factor van belang 

zijn bij het beoordelen van de vraag of sprake is van reclame of van informatie. Zo speelt in het 

MSD/Merckle-arrest mee dat op de website van MDS alleen gebruik is gemaakt van zogenoemde 

pull-diensten. Internetgebruikers kunnen de informatie slechts raadplegen als zij er zelf actief naar 

op zoek gaan. Iemand die geen belangstelling heeft voor het betrokken geneesmiddel krijgt niet 

ongewild met de informatie te maken. Dergelijke informatieverstrekking via een passief platform is in 

beginsel niet hinderlijk en dringt zich niet onaangekondigd op aan een breed publiek. Ten aanzien 

van zogenoemde push-diensten, waarbij de internetgebruiker met de informatie te maken krijgt 

zonder er zelf naar te hebben gezocht, doordat op zijn scherm ongevraagd vensters verschijnen via 

pop-ups, wordt door het Hof vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk zal gaan om reclame. 

Interessant is dat het Hof bij het vaststellen van de reclamedoelstelling in de zaak MSD/Merckle ook 

aandacht besteedt aan het feit dat de zaak betrekking heeft op receptplichtige geneesmiddelen. Het 

Hof wijst erop dat de eventuele belangstelling die de informatie over geneesmiddelen op de website 

van de fabrikant zal opwekken, ‘doorgaans niet rechtstreeks tot een aankoopbeslissing kan leiden en 

dat de eindbeslissing over het door de patiënt te gebruiken geneesmiddel nog steeds aan de 

behandelende arts toekomt’. Daarbij wordt niet uitgesloten dat een verzoek van een geïnformeerde 

patiënt de arts ertoe kan brengen een ander geneesmiddel voor te schrijven dan hij aanvankelijk van 

plan was. Een dergelijke mogelijkheid volstaat echter niet om tot de conclusie te komen dat de 

fabrikant van het geneesmiddel het erom te doen is de afzet te bevorderen. Door de tussenkomst 

van de voorschrijvende arts acht het Hof bijzondere gevaren voor de gezondheid van de patiënt 

afwezig. Een arts zal, mede op grond van zijn beroepsregels, een geneesmiddel alleen maar 

voorschrijven indien dit therapeutisch verantwoord is.107 In het licht van het algemene verbod op 

publieksreclame is dit op zichzelf een opvallende constatering.  

Voor de goede orde wordt hier met betrekking tot de uitzonderingen die in art. 86 lid 2 Richtlijn 

2001/83 worden genoemd, nog gewezen op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 

2007. 

                                                           
105 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punten 40-44 (MSD/Merckle). 
106 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 46 (MSD/Merckle). 
107 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punten 36-37 (MSD/Merckle). 
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Juers Pharma en Ludwigs-Apotheke importeren beide geneesmiddelen die in Duitsland niet 

geregistreerd zijn, maar in andere lidstaten wel. Op grond van de Duitse geneesmiddelenwetgeving 

mogen dergelijke geneesmiddelen in uitzonderingsgevallen worden afgeleverd, namelijk als het gaat 

om geringe hoeveelheden op individuele bestelling. Het maken van reclame voor geneesmiddelen die 

op grond van deze uitzonderingsbepaling kunnen worden aangekocht, is echter verboden.108 Juers 

Pharma verspreidt onder apothekers lijsten waarop de bij haar verkrijgbare, in Duitsland niet 

geregistreerde geneesmiddelen vermeld staan. Daarbij worden de handelsnaam, verpakkingsgrootte, 

dosering en prijs genoemd. Ludwigs-Apotheke stelt dat hiermee het verbod op het maken van reclame 

voor dergelijke geneesmiddelen wordt overtreden. 

De zaak spitst zich onder meer toe op de vraag of prijslijsten als geneesmiddelenreclame moeten 

worden beschouwd dan wel onder de uitzondering vallen van art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83, waarin 

van het hoofdstuk over reclame worden uitgezonderd ‘concrete informatie en de bijbehorende 

documentatie, bijvoorbeeld over de wijziging van de verpakking, waarschuwingen voor ongewenste 

bijwerkingen in het kader van de geneesmiddelenbewakingen, en over verkoopcatalogi en 

prijslijsten, voor zover daarin geen gegevens over het geneesmiddel staan’. Aan een inhoudelijke 

beantwoording van deze vraag komt het Hof niet toe. Het door de Duitse regering uitgevaardigde 

verbod wordt in meer algemene zin in strijd geacht met art. 28 van het EG-Verdrag (thans art. 34 

VWEU).109 

4.3.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

4.3.5.1 Jurisprudentie op grond van het Reclamebesluit  

De eerste reeks jurisprudentie van de Nederlandse rechter over de interpretatie van het begrip 

‘geneesmiddelenreclame’ speelt zich af onder de werkingssfeer van het Reclamebesluit en dateert 

uit de periode voorafgaand aan de in de vorige paragraaf vermelde rechtspraak van het Europese 

Hof.  

Aan het einde van de vorige eeuw verschijnen in de media de eerste campagnes waarin door 

farmaceutische bedrijven aandacht wordt gevestigd op bepaalde aandoeningen en op de risico’s van 

bepaalde leefstijlen. Deze zogeheten bewustwordingscampagnes bevatten onder meer 

waarschuwingen voor te veel roken en te veel eten, en wijzen op behandelmogelijkheden voor 

schimmelnagels. In een reeks strafzaken tegen respectievelijk Glaxo, Roche en Novartis buigt de 

rechter zich over de vraag of de betreffende bewustwordingscampagnes dienen te worden 

beschouwd als reclame voor geneesmiddelen. De uitkomsten in deze procedures zijn wisselend. 

In het geval van Glaxo betreft het een campagne over stoppen met roken. Glaxo is houder van de 

handelsvergunning voor Zyban, een receptplichtig geneesmiddel geïndiceerd voor de ondersteuning 

bij het stoppen met roken. In televisiespots en bioscoopfilmpjes wordt gewezen op het belang van 

stoppen met roken. In deze spotjes wordt niet verwezen naar Zyban. Mensen die willen stoppen met 

roken, worden opgeroepen om naar hun huisarts te gaan. Ook wordt verwezen naar een speciale 

website over stoppen met roken. Op deze website wordt melding gemaakt van een telefonische 

informatielijn. Uit onderzoek is gebleken dat indien telefonisch contact met deze informatielijn wordt 

gezocht, deze oproep wordt beantwoord met de naam ‘de Zyban-informatielijn’. 

                                                           
108 Par. 73 lid 1 en 3 Arzneimittelgesetz jo. par. 8 Heilmittelwerbegesetz. 
109 HvJ EG 8 november 2007, C-143/06, ECLI:EU:C:2007:656 (Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma). 
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De kantonrechter spreekt Glaxo in eerste aanleg vrij.110 In beroep legt de rechtbank een uitdrukkelijk 

verband tussen de marketingcampagne van Glaxo rond de introductie van Zyban, de bewuste timing 

van die campagne en het feit dat op de website van Glaxo informatie te vinden is over Zyban. De 

rechtbank beschouwt dit als een vorm van stimulering van het publiek, bedoeld om de verkoop, het 

voorschrijven en het verbruik van Zyban te vergroten, en legt Glaxo een boete op wegens 

overtreding van het verbod op publieksreclame.111  

In cassatie voert Glaxo aan dat de rechtbank een onjuiste betekenis heeft toegekend aan het begrip 

‘reclame’, waarbij onder meer wordt gewezen op het feit dat van het toepassingsgebied van Richtlijn 

2001/83 is uitgesloten ‘informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke ziekten, voor zover 

die geen verwijzing, zelfs niet indirect, naar een geneesmiddel bevat’.112 De Hoge Raad geeft aan 

deze bepaling echter een zeer beperkte uitleg en stelt, met verwijzing naar de nota van toelichting bij 

het Reclamebesluit, dat uitsluitend van voorlichting sprake kan zijn als in het geheel niet – zelfs niet 

indirect – wordt verwezen naar een geneesmiddel.113 

De strafzaak tegen Roche speelt in dezelfde periode.  

Roche plaatst advertenties in dagbladen, waarin mensen die willen afvallen worden aangespoord om 

naar hun huisarts te gaan. Deze campagne valt samen met de introductie door Roche van het 

receptplichtige geneesmiddel Xenical, bedoeld ter ondersteuning bij gewichtsverlies. In de 

advertenties wordt onder meer gewezen op het feit dat artsen kunnen helpen met een geneesmiddel 

dat de vetopname in voeding vermindert. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met 

de Roche-informatielijn. Onderdeel van de campagne van Roche vormen verder internetwebsites, 

brochures, advertorials en persberichten.  

Het OM wijst uitvoerig op het feit dat de campagne om consumenten aan te sporen naar de huisarts 

te gaan onderdeel is van het marketingplan van Roche ter introductie van Xenical. Nadat door de 

kantonrechter in eerste instantie114 al een boete is opgelegd, constateert ook de rechtbank in beroep 

een overtreding van het verbod op het maken van publieksreclame.115 

De Hoge Raad volgt in de zaak van Roche dezelfde redeneringen als in de uitspraak tegen Glaxo en 

wijst het betoog van Roche, inhoudende dat geen sprake is van reclame voor Xenical omdat de 

advertenties en advertorials voorlichtend van aard en informatief bedoeld zijn, af. Ondanks het feit 

dat vaststaat dat Xenical in de uitingen zelf niet wordt genoemd – patiënten worden er alleen op 

gewezen dat zij meer informatie over het belang van gewichtsverlies kunnen krijgen via de 

telefonische Roche-informatielijn – is de Hoge Raad van oordeel dat sprake is van reclame. Van 

voorlichting kan slechts sprake zijn indien niet, zelfs niet indirect, wordt verwezen naar een 

geneesmiddel, aldus de Hoge Raad. 

Op de beide uitspraken van de Hoge Raad is veel kritiek geweest.116 In essentie komt deze kritiek 

erop neer dat de door de Hoge Raad gegeven interpretatie van het Reclamebesluit te restrictief is 

                                                           
110 Rb. Utrecht 6 juli 2000, ECLI:NL:KTGUTR:2000:AA6443 (Glaxo Wellcome). 
111 Rb. Utrecht 27 oktober 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:AA7952 (Glaxo Wellcome). 
112 In het Reclamebesluit zelf is deze uitzondering niet opgenomen. 
113 HR 15 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE6870, r.o. 4.8-4.11 (Glaxo Wellcome). 
114 Rb. Utrecht 4 mei 2000, ECLI:NL:KTGUTR:2000:AA5856 (Roche). 
115 Rb. Utrecht 27 oktober 2000, 16/163516-99 (Roche). 
116 Zie in dit kader de noten van Schutjens bij voormelde uitspraken; De Bruin & Schutjens, JGRplus 2009, p. 16; 
Vles, IER 2003, p. 247-351; Morel, BMM Bulletin 2004/2 p. 69-79. 
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door elke uiting waarin direct of indirect naar geneesmiddelen wordt verwezen aan te merken als 

reclame. De Hoge Raad geeft hiermee blijk van een onjuiste interpretatie van de uitzonderingen op 

de definitie van reclame zoals opgenomen in Europese wetgeving. Deze opsomming is niet limitatief 

bedoeld en laat de mogelijkheid open dat – naast de genoemde uitzonderingen – ook andere 

uitingen waarin verwezen wordt naar geneesmiddelen als informatie en niet als reclame kunnen 

worden aangemerkt.  

In latere jurisprudentie is te zien dat de lijn van de Hoge Raad genuanceerder wordt toegepast. Een 

goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Hof Arnhem in de strafzaak tegen Novartis over een 

schimmelnagelspotje uit 2003.117 

Novartis laat op televisie spotjes uitzenden waarin de aard en de besmettelijkheid van schimmelnagels 

worden benadrukt. Het publiek wordt daarbij gewezen op de mogelijkheid om schimmelnagels met de 

hulp van de huisarts weer gezond te maken, zonder dat daarbij melding wordt gemaakt van Novartis 

en/of het receptplichtige geneesmiddel Lamisil, waarvan Novartis vergunninghouder is en dat 

geïndiceerd is voor de bestrijding van schimmelnagels.  

Het hof past bij de beoordeling van de vraag of sprake is van reclame een toetsingskader in twee 

stappen toe, dat vergelijkbaar is met het in paragraaf 4.3.3.3 omschreven toetsingskader in twee 

stappen dat aan de CGR Code ten grondslag ligt. Volgens het hof dient in een eerste stap te worden 

vastgesteld of sprake is van een van de uitzonderingen zoals genoemd in art. 86 Richtlijn 2001/83, 

waarnaar ook in de nota van toelichting bij het Reclamebesluit wordt verwezen.  

In het kader van deze eerste stap stelt het hof vast dat de inhoud van de uiting betrekking heeft op 

informatie over het ziektebeeld schimmelnagels. Het publiek dat last ondervindt van deze 

schimmelinfectie wordt aangespoord om een bezoek te brengen aan de huisarts. Deze verwijzing kan 

naar het oordeel van het hof echter niet worden opgevat als een directe of indirecte verwijzing naar 

een geneesmiddel. Het hof laat daarbij meewegen dat – ondanks het feit dat Lamisil een aanzienlijk 

aandeel inneemt in de markt van orale anti-mycotica en als eerste wordt vermeld op de betreffende 

standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) – er meerdere geneesmiddelen en 

behandelwijzen ten dienste staan om schimmelnagels te behandelen, waarbij de huisarts overigens 

ook nog kan besluiten om niet tot enige behandeling over te gaan. Op grond hiervan concludeert het 

hof dat de betreffende televisiespotjes onder een van de in art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83 genoemde 

uitzonderingen vallen en derhalve sprake is van voorlichting en niet van reclame voor een 

geneesmiddel. 

Hoewel het hof niet meer aan de tweede stap van het toetsingskader toekomt, geeft het wel in 

algemene bewoordingen aan dat deze tweede stap erin bestaat dat van geval tot geval zal moeten 

worden bekeken of de betreffende uiting binnen de definitie van reclame valt. Vermeldenswaardig in 

dit kader is dat het OM in deze strafzaak zwaar inzet op de intentie van Novartis en het doel van de 

campagne, namelijk het stimuleren van de omzet van het Lamisil. Daarmee zou de campagne volgens 

het OM niet anders dan als reclame kunnen worden gekwalificeerd. Het hof geeft echter 

uitdrukkelijk aan het winstoogmerk van Novartis als zodanig niet relevant te achten. Het doel van de 

uiting is doorslaggevend bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van voorlichting dan wel van 

reclame, niet de identiteit van de adressant.  

                                                           
117 Hof Arnhem 18 juni 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AG1761 (Novartis). Zie voor de uitspraak in eerste instantie 
Rb. Arnhem 15 mei 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AE2541. 
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4.3.5.2 Jurisprudentie op grond van de Geneesmiddelenwet  

Uit de boetebesluiten die door de Minister van VWS zijn opgelegd wegens overtreding van hoofdstuk 

9 Gnw en uit de uitspraken in bezwaar- en beroepsprocedures volgt dat de definitie van 

geneesmiddelenreclame zeer ruim wordt uitgelegd. In een aantal uitspraken wordt daarbij expliciet 

verwezen naar en geciteerd uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. 

Zie in dit kader bijvoorbeeld de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: 

‘Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (…) volgt dat het begrip reclame voor 

geneesmiddelen zeer ruim is. In het bijzonder voor geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept 

mogen worden verstrekt, vindt deze ruime opvatting van het begrip reclame steun in de voornaamste 

doelstelling van Richtlijn 2001/83, namelijk de bescherming van de volksgezondheid. Gelet op de 

ernstige gevolgen die een verkeerd of overmatig gebruik van dergelijke geneesmiddelen voor de 

gezondheid kan hebben, rechtvaardigt deze doelstelling een ruime uitlegging van het verbod op 

reclame voor geneesmiddelen. Een reclameboodschap ontleent haar aard in wezen aan de doelstelling 

die zij nastreeft. Deze doelstelling vormt aldus het doorslaggevende element om reclame van loutere 

informatie te onderscheiden. Deze definitie sluit dus in beginsel niet uit dat publicaties of 

boodschappen die enkel objectieve informatie bevatten, als reclame kunnen worden beschouwd. 

Wanneer de boodschap is bedoeld ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of 

het verbruik van geneesmiddelen, maakt zij reclame in de zin van deze richtlijn. Een zuiver 

informatieve mededeling zonder publicitair doel valt daarentegen niet onder de bepalingen van deze 

richtlijn inzake reclame voor geneesmiddelen. Of het verstrekken van bepaalde informatie al dan niet 

een reclamedoelstelling nastreeft, moet door de nationale rechter worden vastgesteld op basis van 

een concreet onderzoek van alle relevante omstandigheden van het betrokken geval.’118 

Uit de jurisprudentie volgt dat de vraag of sprake is van een kennelijke verkoopbevorderende 

doelstelling in de regel impliciet en aan de hand van meerdere factoren wordt beantwoord. Dit blijkt 

onder meer uit de hiervoor aangehaalde uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in de 

door Janssen-Cilag aangespannen beroepsprocedure tegen een door de minister opgelegde 

bestuurlijke boete wegens overtreding van art. 85 onder a (het verbod op publieksreclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen).  

Janssen-Cilag, houder van de handelsvergunning voor Concerta, een receptplichtig geneesmiddel voor 

ADHD, stelt een cd-rom samen met documentatie over ADHD, die door kinderen kan worden gebruikt 

voor spreekbeurten over dit onderwerp. Voor vrijwel alle op de cd-rom opgenomen documentatie 

geldt dat daarin noch direct, noch indirect wordt verwezen naar een (specifiek) geneesmiddel. De 

enige uitzondering hierop betreft de integrale overdruk van een artikel dat eerder gepubliceerd is in 

NRC Handelsblad. Dit artikel draagt de titel ‘Pietje is onrustig. De onstuitbare opmars van de 

gedragsstoornis ADHD onder kinderen’. In dit uitvoerige artikel wordt over een patiënt met ADHD 

gezegd:  

‘Sinds hij Concerta slikt, gaat het beter met hem. Concerta is een vorm van methylfenidaat, ook wel 

bekend als Ritalin. Het verschil met Ritalin is dat Concerta slechts één keer per dag hoeft te worden 

ingenomen (…). Hij is een stuk rustiger geworden. (…) Bijwerkingen voelt hij niet. Ook Matthijs 

Thermiotis (15 jaar) slikt Concerta. Hij haalt weer regelmatig zevens en achten.’  

Van een expert op het gebied van ADHD is het volgende citaat in het artikel opgenomen: 

                                                           
118 Rb. Zeeland-West-Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350 (Janssen-Cilag). 
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‘Sandra Kooij ziet de grote voordelen van de nieuwe generatie, langwerkende medicijnen dagelijks. 

Daarom vindt ze het slecht te verdragen dat nog steeds het aloude Ritalin als enige vergoed wordt in het 

basispakket. “Het is onspul”, zegt ze. “Het werkt veel te kort, twee tot vier uur per tablet. Je moet het 

steeds opnieuw innemen anders ontstaat het rebound-effect, waardoor een ADHD’er zich dubbel zo 

gejaagd voelt. Je moet echt de klok in de gaten houden en dat lukt deze mensen niet. Het gevolg is dat 

de behandeling langer duurt en minder goed aanslaat.”’  

Onderaan de tekst van het NRC-artikel op de cd-rom staat de zoekterm ‘Concerta’ vermeld.119   

De minister oordeelt in eerste aanleg dat voormelde uitspraken in het krantenartikel aanprijzend van 

aard zijn en bedoeld zijn om een positieve indruk te geven van Concerta. Deze aanprijzende uitingen 

worden aan Janssen toegerekend, omdat Janssen-Cilag er uit eigen beweging voor heeft gekozen dit 

door een derde geschreven artikel op de cd-rom op te nemen.  

De rechter bevestigt dit oordeel van de minister, onder meer met verwijzing naar de hiervoor 

aangehaalde passage over de reikwijdte van het begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’. Daarbij 

wordt benadrukt dat in het krantenartikel diverse keren in positieve zin aan Concerta wordt 

gerefereerd, terwijl het concurrerende middel Ritalin uitsluitend in een negatieve context wordt 

genoemd. Dit maakt dat geen sprake is van objectieve informatie in de zin van een uitgebalanceerd 

en genuanceerd artikel. Dat het artikel afkomstig is uit een zogenoemde kwaliteitskrant en daar al 

eerder te lezen is geweest, doet hier niet aan af. De rechtbank laat verder meewegen dat op de 

eerste pagina van de afdruk van het artikel op de cd-rom de zoekterm ‘Concerta’ vermeld staat. Ten 

aanzien van het bereik van de cd-rom overweegt de rechtbank dat het artikel is opgenomen op een 

cd-rom specifiek bestemd voor kinderen die een spreekbeurt willen houden over ADHD. Deze 

kinderen hebben mogelijk zelf ADHD (of een familielid met ADHD) en dus is de reclame direct gericht 

tot potentiële klanten. Impliciet wordt uit het voorgaande de kennelijke doelstelling afgeleid om de 

verkoop van Concerta te bevorderen, en het krantenartikel op de cd-rom wordt dan ook aangemerkt 

als reclame van Janssen-Cilag voor Concerta.  

In boetezaak 42 wordt de verkoopbevorderende doelstelling mede afgeleid uit de algemene 

marketingplannen van het betreffende farmaceutisch bedrijf en de interne communicatie daarover.  

 

In het kader van het project ‘HbA1c-Now!’ bezoeken artsenbezoekers van Novartis huisartsen, waarbij 

deze huisartsen kosteloos bloedglucosemeters in bruikleen worden aangeboden, tezamen met de 

verstrekking van 100 bijbehorende teststrips. De minister bestempelt dit als ongeoorloofd 

gunstbetoon. Het in bruikleen geven van bloedglucosemeters en verstrekken van teststrips wordt 

gekwalificeerd als het geven van een geschenk. De waarde is echter aanzienlijk hoger dan op grond 

van de Beleidsregels gunstbetoon is toegestaan en de minister legt een bestuurlijke boete op wegens 

overtreding van art. 94 Gnw.120   

Novartis vecht deze boete aan en erkent dat het HbA1c-Now!-project ‘tevens een 

verkoopbevorderend doel dient, waarbij met behulp van artsenbezoeken de geneesmiddelen onder 

de aandacht werden gebracht, maar dit nog niet betekent dat met het in bruikleen geven van de 

                                                           
119 Boetezaak 47, boetebesluit 6 januari 2012, beslissing op bezwaar 11 december 2012; Rb. Zeeland-West-
Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350 (Janssen-Cilag). Deze cd-rom is ook onderdeel geweest 
van de materialen van Janssen die door de Codecommissie en Commissie van Beroep van de CGR zijn 
behandeld in de zaken K10.006, 4 november 2010 (Stichting KOAG/Janssen-Cilag) en B10.006, 8 februari 2011 
(Janssen-Cilag/Stichting KOAG); zie verder ook par. 4.3.6 en 5.6.5.1. 
120 Boetezaak 42, boetebesluit 6 januari 2012, beslissing op bezwaar 23 november 2012; Rb. Gelderland 17 
december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951 (Novartis).  
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bloedglucosemeters en verstrekking van teststrips een verkoopbevorderend doel wordt 

nagestreefd’. De Rechtbank Gelderland grijpt echter terug op het door IGZ opgestelde boeterapport 

en stelt vast dat dit rapport voldoende aanknopingspunten biedt voor de constatering dat met de 

kosteloze terbeschikkingstelling van glucosemeters en teststrips het kennelijke doel is nagestreefd 

het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van Galvus en Eucreas, geneesmiddelen waarvan 

Novartis de vergunninghouder is, te bevorderen.  

Zo oordeelt de rechtbank dat het HbA1c-Now!-project deel uitmaakt van de marketingjaarplannen 

voor Galvus en Eucreas. In deze plannen staat onder meer dat het doel van het HbA1c-Now!-project 

is om potentiële patiënten voor Galvus/Eucreas te identificeren. Uit een interne presentatie van 

Novartis volgt dat een van de doelstellingen van het project is om een betere positie voor genoemde 

geneesmiddelen binnen de huisartsenpraktijk te realiseren. Op het afschrift van een 

projectpresentatie staat vermeld: ‘HbA1c NOW! Fantastische omzet pusher’. Het voordeel voor 

Novartis bij het project wordt omschreven als het creëren van een ingang bij en het hebben van extra 

contactmomenten met de artsen, zodat er een positieve houding ontstaat ten opzichte van het 

bedrijf, zijn geneesmiddelen en de prescriptie daarvan. Het feit dat deze stukken en presentaties 

alleen bedoeld waren voor de interne communicatie binnen Novartis met de marketingmedewerkers 

doet er naar het oordeel van de rechtbank niet aan af dat hieruit kan worden afgeleid dat de intentie 

op verkoopbevordering is gericht.121  

Een verkoopbevorderde doelstelling veronderstelt niet dat er ook altijd een direct rechtstreeks 

belang bij verkoopbevordering hoeft te zijn. Dit blijkt uit boetezaak 1, die betrekking heeft op de 

volgende casus. 

ApotheekZorg is een apothekersorganisatie die een bijeenkomst heeft georganiseerd voor een 

twintigtal gespecialiseerde MS-verpleegkundigen en daarbij de kosten van de locatie en het diner voor 

haar rekening neemt. Tijdens de bijeenkomst houdt een vertegenwoordiger van Merck Serono, de 

houder van de handelsvergunning voor Rebif, een presentatie over dit geneesmiddel. MS-

verpleegkundigen zijn geen beroepsbeoefenaar in de zin van de Geneesmiddelenwet en in dat licht 

beboet de minister Apotheekzorg voor overtreding van art. 94 Gnw.122   

In de beroepsprocedure voor de Rechtbank Limburg voert ApotheekZorg aan dat zij met het verlenen 

van gastvrijheid aan de aanwezige verpleegkundigen niet de intentie heeft gehad het voorschrijven 

van het geneesmiddel Rebif te beïnvloeden. Daarbij wijst zij op het feit dat Merck Serono de 

vergunninghouder van het geneesmiddel is en niet ApotheekZorg; de presentatie valt daarmee onder 

de verantwoordelijkheid van Merck Serono. Ook is door ApotheekZorg aangevoerd dat er door haar 

bedrijf geen enkel financieel voordeel is behaald met de organisatie van de samenkomst.  

Uit de uitspraak van de rechtbank vloeit voort dat de vraag of er een intentie is geweest om 

geneesmiddelen aan te prijzen vanuit een brede invalshoek wordt benaderd. De rechtbank legt 

nadrukkelijk wel een relatie tussen de inhoud van de presentatie en de vergoeding van de kosten van 

het diner. Geconstateerd wordt dat de presentatie uitsluitend over het geneesmiddel Rebif ging, dat 

                                                           
121 Rb. Gelderland 17 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951, r.o. 4 (Novartis). 
122 Boetezaak 1, boetebesluit 21 januari 2011, beslissing op bezwaar 30 november 2012; Rb. Limburg 29 
november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337 (ApotheekZorg); ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 
(ApotheekZorg).  
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deze merknaam op de sheets veelvuldig en uitsluitend is genoemd, en dat uitsluitend voordelen van 

Rebif zijn genoemd.  

Op grond van de eenzijdigheid van de presentatie en de aanprijzende elementen daarin en het feit 

dat de presentatie slechts één geneesmiddel betrof, stelt de rechtbank vast dat ApotheekZorg niet 

louter heeft beoogd voorlichting te geven aan de MS-verpleegkundigen. Dat MS-verpleegkundigen 

geen geneesmiddelen kunnen voorschrijven, laat volgens de rechtbank onverlet dat zij een centrale 

rol spelen in de behandeling en begeleiding van MS-patiënten. Uit dien hoofde staan zij in nauw 

contact met artsen en kunnen zij invloed uitoefenen op het voorschrijven en het gebruik van 

geneesmiddelen. Hiermee wordt het kennelijke oogmerk van ApotheekZorg om met de organisatie 

van de samenkomst en het voor haar rekening nemen van de kosten voor de locatie en het diner 

voor MS-verpleegkundigen het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van het geneesmiddel 

Rebif te bevorderen aannemelijk, aldus de rechter.123 

In hoger beroep voert ApotheekZorg onder meer aan dat uit het MSD/Merckle-arrest voortvloeit dat 

het communiceren over een geneesmiddel of het betalen van de kosten voor een diner ook een 

andere doelstelling kan hebben dan het maken van reclame, zoals het geven van voorlichting. De 

Raad van State geeft op dit punt echter een beperkte uitleg aan de uitspraak van het Europese Hof. 

Verspreiding van informatie over receptplichtige geneesmiddelen door een farmaceutische 

onderneming via een website is niet verboden, als die informatie op deze website uitsluitend 

beschikbaar is voor wie ernaar op zoek gaat en enkel een getrouwe weergave omvat van de 

verpakking van het geneesmiddel en een letterlijke en onverkorte weergave van de bijsluiter of van 

de SmPC. Verboden is daarentegen het via een website verstrekken van informatie over een 

geneesmiddel, die door de fabrikant is geselecteerd of gewijzigd, indien dit uitsluitend door 

reclamedoeleinden kan worden verklaard. De Raad van State concludeert dat de informatie in de 

presentatie die is gehouden tijdens de samenkomst geen letterlijke en onverkorte weergave is van 

de bijsluiter of van de SmPC, maar een selectie van die informatie die alleen de positieve aspecten 

van Rebif belicht, en daarom uitsluitend door reclamedoeleinden kan worden verklaard.124 

Er is slechts één boetezaak waarin de rechter in beroep, anders dan de minister in eerste aanleg, tot 

de conclusie komt dat geen sprake is van een verkoopbevorderende doelstelling. Het betreft de 

casus van Apotheek Regenboog Bavel, die voor meerdere instanties heeft gediend.125 

Apotheek Regenboog Bavel bereidt zelf geneesmiddelen en verkoopt onder meer een zelf bereide, 

niet-geregistreerde versie van methylfenidaat retard. Onder de aanhef ‘Amice’ verstuurt Apotheek 

Regenboog Bavel een tweetal e-mailberichten aan huisartsen. Eén e-mailbericht heeft als onderwerp 

                                                           
123 Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337 (ApotheekZorg). 
124 ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950, r.o. 4.1 (ApotheekZorg). 
125 Deze zaak heeft een a-typische voorgeschiedenis. Na een aanvankelijk besluit van de Minister van VWS 
(bevestigd in beslissing op bezwaar) om niet handhavend op te treden tegen Apotheek Regenboog Bavel 
wegens overtreding van onder meer art. 18, 40 en 84 lid 1 Gnw, stelt de houder van de handelsvergunning voor 
Medikinet (een geregistreerde versie van methylfenidaat retard) beroep in bij de Rechtbank Breda. De 
rechtbank (Rb. Breda 23 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BV0199 (Regenboog Apotheek Bavel)) wijst op 
het absolute verbod van art. 84 lid 1 Gnw op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 
handelsvergunning is verleend en oordeelt dat de e-mails van Apotheek Regenboog Bavel zijn aan te merken 
als reclame. De rechtbank vernietigt de beslissing op bezwaar van de minister en draagt verweerders op om – 
met inachtneming van het bepaalde in het vonnis – een nieuw besluit te nemen. Dit nieuwe besluit betreft het 
boetebesluit van 7 september 2012, waarin de minister een bestuurlijke boete oplegt wegens overtreding van 
art. 84 lid 1 Gnw. Apotheek Regenboog Bavel gaat tegen dit boetebesluit in bezwaar en (hoger) beroep. 
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‘NIEUW methylfenidaat retard 15mg’. In dit bericht wordt vermeld dat het 15mg-tablet hetzelfde 

afgifteprofiel heeft als het 10mg-tablet. Verder wordt het uiterlijk van het tablet beschreven en wordt 

vermeld dat het 15mg-tablet net als het 10mg-tablet volledig wordt vergoed in het basispakket van 

alle zorgverzekeraars. Het tweede e-mailbericht heeft als onderwerp ‘Methylfenidaat retard 

ontwikkelingen’. Melding wordt gemaakt van het feit dat het geneesmiddel wordt voorgeschreven 

door ongeveer tweehonderd artsen en gewezen wordt op verbeteringen in de dienstverlening van 

Apotheek Regenboog Bavel. Het bericht sluit af met het verzoek om voor nieuwe patiënten uitsluitend 

het nieuwe bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.  

Twee andere e-mails worden breder verspreid. Eén bericht heeft als onderwerp ‘ADHD op tv’ en 

maakt melding van het feit dat Zembla een reportage heeft uitgezonden over ADHD en medicatie. De 

andere e-mail gaat over een gratis boek, dat speciaal geschreven is voor mensen die ADHD-medicatie 

gebruiken of gaan gebruiken. ‘Regenboog Apotheek stuurt het u graag toe, geheel kosteloos. Geef per 

antwoordmail aan dat u het wilt hebben, en wij sturen het mee met de volgende medicatie aflevering’, 

aldus het e-mailbericht.  

De minister stelt ten aanzien van deze e-mailberichten vast dat zij verkoopbevorderende elementen 

bevatten en dat sprake is van een vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, 

ter hand stellen of gebruik van methylfenidaat retard van Apotheek Regenboog Bavel te bevorderen. 

De minister legt een boete op wegens het maken van reclame voor een niet-geregistreerd 

geneesmiddel. Naast het feit dat de e-mailberichten verkoopbevorderende elementen bevatten, 

wijst de minister er in het boetebesluit op dat het ongevraagd toesturen van prijslijsten wordt 

aangemerkt als reclame. Het feit dat de e-mail met het bestelformulier alleen is toegezonden aan 

huisartsen die het middel reeds voorschrijven, doet hier volgens de minister niet aan af. Dit wordt in 

de Geneesmiddelenwet niet uitgesloten van het reclamebegrip, aldus de minister.  

In de door Regenboog Apotheek aangespannen beroepsprocedure volgt de Raad van State een 

andere benadering. Met verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van de definitie van 

geneesmiddelenreclame in de Geneesmiddelenwet zoekt de Raad van State aansluiting bij de op 

dat moment geldende Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor 

geneesmiddelen, zoals vastgelegd door de CGR. De Raad van State verwijst hierbij uitdrukkelijk 

naar art. 1, waarin is bepaald dat reclame zich kenmerkt door het aanprijzende karakter van de 

uiting. Of sprake is van informatie dan wel reclame moet van geval tot geval worden beoordeeld, 

waarbij de volgende factoren een rol kunnen spelen: de geadresseerde, de inhoud, de presentatie, 

de opmaak en de context van de uiting.  

Na een inhoudelijke beoordeling van de verschillende e-mailberichten stelt de Raad van State, met 

verwijzing naar de verklaring van Regenboog Apotheek Bavel dat de eerste twee e-mailberichten 

uitsluitend zijn verspreid onder artsen, vast dat met deze e-mails niet is beoogd het voorschrijven 

van het geneesmiddel te bevorderen, aangezien het middel reeds werd voorgeschreven. Daarbij 

komt dat de e-mailberichten en het bestelformulier geen aanprijzend karakter hebben, maar 

informatie bevatten die relevant is voor het gebruik van het geneesmiddel. Aannemelijk is gemaakt 

dat het gestandaardiseerde bestelformulier bedoeld is om te voorkomen dat artsen onvolledige 

informatie aanleveren. De mededeling dat het geneesmiddel volledig wordt vergoed, doet hier niet 

aan af. De Raad van State stelt – met verwijzing naar de Nadere invulling van de CGR – dat informatie 

die aantoonbaar juist is en een positief beeld geeft van het betreffende geneesmiddel, niet per 

definitie aanprijzend hoeft te zijn. In dit geval is daarbij van belang dat die mededeling dient te 
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worden bezien in de context van het gegeven dat het 10mg-tablet van het geneesmiddel ook volledig 

wordt vergoed.  

 

Ook de andere twee e-mailberichten zijn naar het oordeel van de Raad van State niet aan te merken 

als reclame in de zin van art. 1 onder xx Gnw. Hoewel het, gelet op de aanhef en de tekst van deze 

berichten, onduidelijk is of de e-mailberichten zijn bedoeld voor de artsen die het geneesmiddel 

voorschrijven of voor de patiënten die het geneesmiddel gebruiken, zijn zij kennelijk gericht aan 

personen die reeds bij Regenboog Apotheek bekend zijn en derhalve niet verzonden met het doel 

het voorschrijven van het geneesmiddel te bevorderen, aldus de Raad van State. Voorts bevat het 

boek geen verwijzing naar het geneesmiddel van Regenboog Apotheek en ook in de uitzending van 

Zembla wordt het geneesmiddel niet aangeprezen.126  

 

Gelet op de zeer brede definitie van het begrip reclame van geneesmiddelen en de eerdere 

jurisprudentie is deze uitspraak van de Raad van State opvallend mild. De redenering dat geen sprake 

is van een verkoopbevordende doelstelling omdat de geadresseerde huisartsen het middel al 

voorschrijven, vindt geen grondslag in de wetgeving. Van bevordering van voorschrijfgedrag is 

immers ook sprake als een arts een geneesmiddel voor méér van zijn patiënten gaat voorschrijven. 

Daar waar in andere zaken mede gekeken wordt naar de onderlinge relatie tussen bepaalde uitingen 

en gedragingen, lijkt de Raad van State hier in deze zaak weinig belang aan te hechten. In hoeverre in 

deze zaak heeft meegespeeld dat de adressant van de uitingen geen traditionele fabrikant van 

geneesmiddelen was, maar een apotheker, valt niet uit de uitspraak op te maken.  

 

In verreweg de meeste boetezaken volgt de verkoopbevorderende doelstelling rechtstreeks uit de 

inhoud van de boodschap. Het betreft uitingen die onmiskenbaar wervende claims voor 

geneesmiddelen bevatten. Slechts in een enkel geval wordt hier een nadere toelichting op gegeven, 

zoals bijvoorbeeld in boetezaak 124. 

Een fabrikant van geneesmiddelen brengt een folder uit over immunotherapie, waarin in algemene 

bewoordingen wordt verwezen naar een specifieke therapeutische werkzaamheid die wordt 

toegeschreven aan de behandeling met deze therapie. De folder bevat daarnaast een aantal 

afbeeldingen van een lachende familie en op de laatste pagina worden de geneesmiddelen die de 

fabrikant in de handel brengt met hun productnaam genoemd. De folder is gericht op voorschrijvers 

en aldus moet geconcludeerd worden dat de folder het kennelijke doel heeft om het voorschrijven, ter 

hand stellen en het gebruik van deze geneesmiddelen te bevorderen, zodat er sprake is van reclame in 

de zin van art. 1 lid 1 onder xx Gnw.127 

 

Hoewel in de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter met regelmaat en 

consequent wordt bevestigd dat de wetgeving de mogelijkheid openlaat voor eenieder om 

voorlichting over geneesmiddelen aan het publiek te geven, blijkt de grens tussen reclame en 

informatie toch altijd nog lastig vast te stellen. Uit een incidentele opmerking van IGZ in 

boeterapporten lijkt te volgen dat onder meer de volgende factoren worden meegewogen: 

 aandacht voor voor- en nadelen van geneesmiddelen; 

                                                           
126 ABRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066, r.o. 7.5 (Regenboog Apotheek Bavel). 
127 Boetezaak 124, boetebesluit 17 september 2014.  
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 aandacht voor het hele scala aan middelen en methoden bij een bepaald ziektebeeld, dus niet 

sturen naar een bepaalde optie of een bepaald geneesmiddel; 

 informatie is van recente datum en in lijn met richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep.  

Uit boetezaken over websites van vergunninghouders van anticonceptie-geneesmiddelen blijkt het 

evenwicht precair te zijn.  

Boetezaak 101 betreft een tweetal websites, door een vergunninghouder van anticonceptie-

geneesmiddelen opgezet vanwege de beperkte kennis van (jonge) vrouwen van anticonceptie. Op 

deze websites komt anticonceptie in zijn algemeenheid aan de orde. Daarnaast worden ook 

geneesmiddelen voor anticonceptie besproken. Deze geneesmiddelen worden met productnaam en al 

genoemd en er wordt informatie vermeld die niet de letterlijke weergave van de SmPC betreft. De 

vergunninghouder heeft ervoor gekozen om de in de SmPC opgenomen informatie in andere 

bewoordingen op te nemen en bepaalde informatie uit de SmPC wél en andere informatie níet op de 

websites te vermelden.128  

Na te hebben vastgesteld dat de op de websites opgenomen informatie over de geneesmiddelen is 

gewijzigd ten opzichte van de SmPC dan wel een vorm van selectie heeft plaatsgevonden, oordeelt 

de minister dat sprake is van reclame ‘omdat alleen reclamedoeleinden deze bewerkingen van de 

informatie kunnen verklaren’. Dat de websites verwijzingen bevatten naar de letterlijke weergave 

van de bijsluiter, maakt niet dat daarmee alle op de websites gepubliceerde informatie als 

voorlichting moet worden beschouwd. 

Een vergelijkbare casus doet zich voor in boetezaak 106, die eveneens betrekking heeft op websites 

van een vergunninghouder, bedoeld om het grote publiek nader voor te lichten over 

anticonceptiemiddelen. Ook in deze zaak is de vergunninghouder van mening dat op de websites 

alleen informatie over geneesmiddelen wordt gegeven en geen reclame wordt gemaakt. Na ook in de 

beslissing op bezwaar in het ongelijk te zijn gesteld, tekent de vergunninghouder beroep aan bij de 

Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank constateert dat de gegevens die op de websites over de 

betreffende UR-geneesmiddelen worden weergegeven niet de letterlijke en onverkorte weergave 

van de SmPC zijn, maar dat er bepaalde informatie uit de SmPC is weggelaten, onder meer met 

betrekking tot de bijzondere waarschuwingen voor de risico’s op veneuze trombo-embolie (VTE) bij 

het gebruik van combinatie-orale-anticonceptiva’s. Tevens wordt op de websites gewezen op de 

werkzaamheid van bepaalde geneesmiddelen tegen acne, terwijl de SmPC’s van deze 

geneesmiddelen geen verwijzing naar een dergelijke werking bevatten. 

De rechtbank stelt, gelet op het voorgaande, vast dat de gegeven informatie geen letterlijke en 

onverkorte weergave van de SmPC van de geneesmiddelen bevat. De rechtbank is voorts van oordeel 

dat de negatieve informatie met betrekking tot VTE van belang is bij de keuze voor het juiste 

geneesmiddel en het weglaten van informatie de verkoop van de geneesmiddelen kan beïnvloeden. 

Ten aanzien van de werking van de verschillende genoemde geneesmiddelen tegen acne is een 

positiever beeld geschetst dan op grond van de SmPC gerechtvaardigd is. Ook deze informatie is van 

belang bij de keuze voor het juiste geneesmiddel en kan naar het oordeel van de rechtbank 

verkoopbevorderend werken. De rechtbank is, gelet op alleen al deze omstandigheden, van oordeel 

                                                           
128 Boetezaak 101, boetebesluit 20 februari 2014, beslissing op bezwaar 12 augustus 2014. 
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dat deze informatie een reclamedoelstelling nastreeft, zodat sprake is van reclame in de zin van de 

Geneesmiddelenwet.129 

Uit boetezaak 137 volgt dat ook de vraag van wie het initiatief tot de verspreiding van uitingen 

afkomstig is, een rol kan spelen bij de beoordeling of sprake is van reclame of van informatie.  

Een vergunninghouder sponsort een themabijlage van een medisch tijdschrift. In deze themabijlage is 

een advertentie voor een receptplichtig geneesmiddel van de vergunninghouder opgenomen (met 

inbegrip van de verkorte productinformatie). Voorts is vast komen te staan dat de vergunninghouder – 

naast het geven van een financiële bijdrage ten behoeve van het themanummer – ook een zekere 

mate van bemoeienis met de inhoud van het nummer heeft gehad. Er is door de vergunninghouder 

actief gestuurd op het aanbrengen van een positieve toon in de themabijlage ten aanzien van het 

gebruik van het eigen geneesmiddel en er is door hem met de uitgever gesproken over het profileren 

van dit geneesmiddel.130  

Voormelde factoren maken vervolgens dat sprake is van reclame, die aan de vergunninghouder kan 

worden toegerekend. De minister voegt hier nog aan toe dat de themabijlage niet tot stand is 

gekomen naar aanleiding van vragen vanuit het veld, maar op initiatief van de vergunninghouder. Dit 

wordt aangemerkt als push-berichtgeving, waarbij de minister wijst op het feit dat het Europese Hof 

heeft geoordeeld dat push-berichtgeving sneller als reclame kan worden aangemerkt dan pull- 

berichtgeving.131  

4.3.6  Jurisprudentie Codecommissie  

De CGR kent een lange reeks jurisprudentie met betrekking tot de definitie van het begrip 

‘geneesmiddelenreclame’ en het onderscheid tussen reclame en informatie.  

In de beginperiode van de CGR (1999-2002) ligt het accent van deze jurisprudentie hoofdzakelijk op 

bewustwordingscampagnes. Hier is een duidelijke parallel waarneembaar met de in paragraaf 4.3.5.1 

besproken jurisprudentie van de strafrechter uit deze zelfde periode. Voor een deel gaat het ook om 

dezelfde casuïstiek.  

Een van de eerste zaken betreft een in 2000 door IGZ bij de Codecommissie aangespannen 

klachtenprocedure tegen een tweetal uitingen van GlaxoWellcome.  

De eerste uiting betreft een advertentie in landelijke dagbladen met de tekst: ‘Als je wilt stoppen met 

roken, wil je natuurlijk graag weten waar je deskundig en objectief advies kunt krijgen over de 

mogelijkheden. Daarom hebben we een paar plaatsen gemarkeerd.’ (toegevoegd is een gestileerd 

kaartje van Nederland met stippen, zijnde ‘dokterspraktijken’) en ‘Stoppen met roken. De kans van je 

leven.’  

                                                           
129 Boetezaak 106, boetebesluit 28 mei 2014, beslissing op bezwaar 27 januari 2015; Rb. Noord-Holland 3 
september 2015, zaaknummer HAA 15/1155. 
130 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2016, beslissing op bezwaar 16 september 2016.  
131 Deze conclusie wordt gedeeld door de VWS-bezwaarschriftencommissie, die constateert dat de artikelen in 
het themanummer niet als objectieve en juiste informatie kunnen worden beschouwd; de uitingen ten aanzien 
van het betreffende UR-geneesmiddel schetsen een positiever beeld van de werking ervan dan op grond van 
de SmPC mag worden verwacht. Ook acht de commissie het terecht dat de minister de artikelen in het 
themanummer in onderlinge samenhang met de advertentie heeft beoordeeld; bij de beoordeling of sprake is 
van reclame moet niet alleen naar de afzender en inhoud worden gekeken, maar ook naar de presentatie en 
context.  
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Het tweede deel van de klacht heeft betrekking op een brochure die bestemd is om in wachtkamers 

van artsen te worden aangeboden aan het publiek. De brochure vermeldt onder de kop ‘Manieren om 

te stoppen met roken’ onder meer ‘De nieuwe aanpak’, in het kader waarvan uitsluitend aandacht 

wordt besteed aan tabletten met de werkzame stof bupropion. GlaxoWellcome is de enige die een 

geneesmiddel met deze werkzame stof in de handel heeft. Het betreft Zyban, geïndiceerd voor het 

verminderen van de ontwenningsverschijnselen die optreden bij het stoppen met roken.132 

In de uitspraak in hoger beroep benadrukt de Commissie van Beroep dat het begrip ‘reclame’ in de 

CGR Code ruim is omschreven en dat de uitzonderingen op de toepassing van de reclameregels 

dus beperkt dienen te worden uitgelegd. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van 

reclame of van voorlichting is volgens de Commissie van Beroep de inhoud van de betreffende 

uiting bepalend. Het enkele feit dat een farmaceutisch bedrijf activiteiten ontplooit die mede een 

commercieel oogmerk zullen hebben, is onvoldoende om die activiteiten ongeacht hun 

uitingsvormen en inhoud op voorhand als reclame te bestempelen.  

Ten aanzien van de advertentie oordeelt de Commissie van Beroep dat geen sprake is van 

reclame. De tekst is zodanig van inhoud dat zij te bestempelen valt als informatie over de 

volksgezondheid of menselijke ziekten. De advertentie bevat geen directe of indirecte verwijzing 

naar enig geneesmiddel. De enkele mogelijkheid dat een patiënt naar aanleiding van de 

advertentie zijn huisarts zou bezoeken en Zyban voorgeschreven krijgt, leidt niet tot de slotsom 

dat sprake is van een vorm van indirecte reclame.133 Tot een ander oordeel komt de Commissie 

van Beroep met betrekking tot de wachtkamerfolder. Ook al wordt in deze folder de naam van het 

geneesmiddel niet genoemd, de verwijzing naar de werkzame stof bupropion maakt dat indirect 

wel degelijk reclame voor Zyban wordt gemaakt. Er is namelijk maar één geneesmiddel in de 

handel met deze werkzame stof. Daarmee is de vermelding van bupropion de facto gelijk aan het 

vermelden van Zyban en is er dus sprake van reclame.134 

Dat een uiting waarin op geen enkele wijze, ook niet indirect, naar een geneesmiddel wordt 

verwezen niet als reclame wordt beschouwd, volgt ook uit K20.022.  

In een klachtenprocedure tussen MSD en DocMorris komt de vraag aan de orde of een tekst over 

haaruitval op de website van DocMorris als reclame moet worden beschouwd voor Procepia, een 

geneesmiddel dat in Nederland niet geregistreerd is en door DocMorris via de website wordt 

aangeboden.  

De Codecommissie stelt vast dat zij ‘in de gewraakte uitlating geen element van reclame voor een 

geneesmiddel heeft kunnen ontdekken’. De op de website geciteerde mededeling heeft 

betrekking op haargroei, haaruitval en de nachtmerrie van miljoenen Duitsers. Hierin valt op geen 

enkele wijze, ook niet indirect, een verwijzing naar een geneesmiddel te lezen.135 

Een andere uitspraak uit deze periode betreft de volgende casus.  

                                                           
132 B20.007, 7 juli 2000 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). Zie ook K20.007, 18 april 2000 (Staat der 
Nederlanden/GlaxoWellcome). 
133 B20.007, 7 juli 2000, r.o. 4.2.2 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). 
134 B20.007, 7 juli 2000, r.o. 4.3.1 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). 
135 K20.022, 23 april 2001 (MSD/DocMorris). 
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Knoll stuurt een brief aan ziekenhuisapothekers, waarbij als bijlage is meegestuurd een brochure 

‘Informatie volgens de richtlijnen van de Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers (EAHP)’. In 

deze brochure is onder meer de volgende passage opgenomen: ‘Hoewel primaire pulmonale 

hypertensie niet in verband wordt gebracht met sibutramine, is het vanwege algemene 

bezorgdheid over anti-obesitasmiddelen van belang dat men bij routinecontroles alert is op 

symptomen als progressieve dyspneu, pijn in de borst en oedeem aan de enkel. Patiënten moet 

worden geadviseerd onmiddellijk een dokter te raadplegen indien deze symptomen zich voordoen.’  

Roche stelt in een klachtenprocedure dat hier sprake is van reclame voor Reductil, een geneesmiddel 

van Knoll voor de indicatie obesitas. Knoll voert aan dat de brochure niet door haarzelf is opgesteld 

en niet tot doel heeft de verkoop van Reductil te bevorderen. Daarbij wordt tevens gewezen op het 

feit dat de richtlijnen waarnaar in de brochure wordt verwezen, zijn opgesteld door de Europese 

Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Bovendien zouden zinsneden letterlijk voorkomen in de SmPC.  

De Commissie van Beroep concludeert op dit punt als volgt.  

‘Ofschoon het in het kader van geneesmiddelenreclame onder omstandigheden denkbaar is dat niet 

letterlijk uit de SmPC kan worden geciteerd, bestaat er een te ver verwijderd verband tussen de 

desbetreffende uiting van Knoll en de regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame. Met 

name gezien de beroepsgroep tot welk de uiting zich richt, de inhoud van de gehele brochure, de 

betrokken passage en de context waarin deze is geplaatst, is er geen sprake van reclame in de zin van 

de Gedragscode, althans komt aan het voorlichtend karakter van de passage een doorslaggevende 

betekenis toe.’136 

Voormelde jurisprudentie, in samenhang met uitspraken uit dezelfde periode van de strafrechter, is 

aanleiding voor het bestuur van de CGR voor het opstellen van een ‘Nadere invulling van het 

onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen’. Zie hierover meer uitgebreid ook 

paragraaf 4.3.3.3. 

Reeds vroeg in de jurisprudentie van de Codecommissie is met betrekking tot de inhoud van een 

uiting de lijn waarneembaar dat het herhaaldelijk en prominent noemen van een merknaam van een 

geneesmiddel wordt opgevat als een vorm van stimulering van het verkopen, afleveren, 

voorschrijven of het verbruik van het betreffende geneesmiddel en dus als reclame.  

 K02.004: In een door Roche op haar website geplaatst persbericht over het nog niet geregistreerde 

geneesmiddel Pegasys wordt deze merknaam veelvuldig genoemd. Dit feit, in combinatie met 

wervende uitlatingen over het geneesmiddel, maakt dat het persbericht een aanprijzend karakter 

heeft.137 

 

 K02.012: In een persbericht dat door de internationale communicatiegroep van het moederbedrijf van 

Janssen-Cilag via een online-persdienst is verspreid, wordt prominent en herhaaldelijk naar het UR-

geneesmiddel Risperdal verwezen. De tekst van het persbericht is bovendien in zodanige bewoordingen 

gesteld dat deze niet anders kan worden opgevat dan als een aanprijzing van Risperdal.138 

 

 K03.011: In een folder van Abbott, die onder beroepsbeoefenaren wordt verspreid met de bedoeling dat 

zij deze aan hun patiënten meegeven en hen zo attenderen op het WeightSupport-programma en de 

                                                           
136 B21.012, 15 november 2001, r.o. 4.4.3 (Roche/Knoll). Zie ook K21.012, 5 juli 2001 (Roche/Knoll).  
137 K02.004, 19 juni 2002, r.o. D (Schering Plough/Roche).  
138 K02.012, 6 februari 2003, r.o. 6.3 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
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mogelijkheid om een diëtistenbon te ontvangen, wordt de naam van het receptplichtige geneesmiddel 

Reductil veelvuldig genoemd en zo nadrukkelijk onder de aandacht van het publiek gebracht.139  

 

 K03.016: In het kader van een actie van Novartis worden aan voorschrijvers bestelformulieren afgegeven 

die zij aan patiënten kunnen meegeven. Met dit bestelformulier kunnen patiënten bij hun apotheek 

kosteloos Elidel bestellen, een geneesmiddel van Novartis dat niet onder het GVS wordt vergoed. De 

Codecommissie beschouwt de mailing aan voorschrijvers en het bestelformulier als zodanig als reclame. ‘In 

de mailing en het bestelformulier wordt prominent en herhaaldelijk naar het geneesmiddel Elidel (...) 

verwezen. De tekst is bovendien in zodanige bewoordingen gesteld dat deze niet anders kan worden 

opgevat dan als een aanprijzing van Elidel.’140 

Nog duidelijker liggen de feiten in de klacht die door het toenmalige Tweede Kamerlid Kant in 2004 

bij de CGR is ingediend over radiocommercials en mededelingen over erectieproblemen op de 

website www.erectieplein.nl. De commercials en website worden toegerekend aan Pfizer, de 

vergunninghouder van het UR-geneesmiddel Viagra. Met betrekking tot de website constateert de 

Codecommissie in 2005 dat ‘(…) bepaald niet gezegd [kan] worden dat deze geen verwijzingen naar 

een geneesmiddel bevat. Integendeel, deze verwijzingen zijn talrijk en prominent aanwezig. Nog 

terwijl de bezoeker van de website kennisneemt van de inleiding wordt hij reeds geattendeerd op 

mogelijke behandeling met medicijnen, waarbij op dezelfde pagina Viagra al wordt genoemd (…). 

Vervolgens komt de naam Viagra veelvuldig en op vele pagina’s van de website terug, in een aantal 

gevallen weliswaar naast een drietal concurrerende producten maar daarom niet minder 

prominent.’141   

De Codecommissie stelt verder vast dat de vermeldingen van Viagra niet neutraal en niet alleen maar 

informatief zijn. Daarbij wordt onder meer gewezen op het feit dat de bijwerkingen van Viagra in een 

neutrale opsomming zijn vervat en die van concurrerende middelen op onderdelen meer 

gedetailleerd zijn vermeld. Dit levert een onevenwichtig beeld op, dat in het voordeel van Viagra 

uitvalt. Daarbij doet het er niet toe of de vermeldingen over Viagra feitelijk juist zijn: het gaat om de 

onevenwichtigheid waarmee de desbetreffende geneesmiddelen zijn vermeld.  

De uitspraak van de Codecommissie in de door Kant tegen Pfizer aangespannen klacht vormt tevens 

het startpunt van een reeks uitspraken over websites, waarin consequent het toetsingskader van de 

Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen is 

toegepast. In K07.004 komt de Codecommissie tot de conclusie dat geen sprake is van reclame.  

Deze zaak betreft een combinatie van een reclamespotje en een website. Sanofi Pasteur MSD is de 

afzender van een radiospotje waarin wordt gesproken over baarmoederhalskanker en wordt verwezen 

naar de website www.beschermjedochter.nl. Aangezien noch in de radiospot, noch op de website 

direct of indirect wordt verwezen naar Gardasil, het vaccin tegen baarmoederhalskanker waarvan 

Sanofi Pasteur MSD vergunninghouder is, oordeelt de Codecommissie dat geen sprake is van 

reclame.142 

In 2009 beoordeelt de Codecommissie de website www.astma-copd.nl. Deze website is tot stand 

gekomen met sponsoring van het farmaceutisch bedrijf Teva, dat daardoor door de Codecommissie 

                                                           
139 K03.011, 2 april 2003, r.o. 9.1 (Abbott/Roche). 
140 K03.016, 24 september 2003, r.o. 6.3 (Fujisawa/Novartis). Zie ook K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.5 (Aventis/ 
Novo Nordisk); K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.11 (Norgine/Zambon).  
141 K04.021, 7 januari 2005, r.o. 5.13 (Kant/Pfizer).  
142 K07.004, 29 juni 2007, r.o. 5.10-5.12 (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken/Sanofi Pasteur MSD).  

http://www.erectieplein.nl/
http://www.beschermjedochter/
http://www.astma-copd.nl/
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medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de inhoud van de website. De Codecommissie is van 

mening dat er geen sprake is van een genuanceerd en gebalanceerd beeld. Een factor die daarbij een 

belangrijke rol speelt, is dat niet alle voor de betreffende indicatie relevante geneesmiddelen op de 

site worden genoemd maar een selectie is gemaakt, waardoor bepaalde geneesmiddelen extra (en 

dus eenzijdige) aandacht krijgen. Daarnaast speelt een rol dat niet alle klassen van geneesmiddelen 

voor astma worden genoemd. Tevens komen op de website uitingen voor die ‘wervend en 

aanprijzend van aard’ zijn. De Codecommissie constateert een overtreding van het verbod op 

publieksreclame en rekent deze aan Teva toe.143  

Deze bestendige lijn in de jurisprudentie van de CGR wordt later in 2009 doorkruist door het 

verschijnen van een rapport van de stichting Gezonde Scepsis over het informatieaanbod op internet 

gericht op het publiek, over volksgezondheid of menselijke ziekten en medicijnen.144 Het rapport is 

geschreven in opdracht van IGZ. Gezonde Scepsis heeft in totaal 41 websites uitgebreid 

geanalyseerd. Een van de conclusies van de onderzoekers is dat het merendeel van de websites van 

vergunninghouders op een of meer punten niet voldoet aan de CGR-richtlijnen en/of de 

Geneesmiddelenwet. Het wettelijk kader, de CGR-richtlijnen en de jurisprudentie waaraan Gezonde 

Scepsis de websites heeft getoetst, worden in het rapport als volgt samengevat: 

 een website mag het gebruik van een geneesmiddel niet bevorderen, want ‘elke vorm van beïnvloeding 

met het kennelijke doel het gebruik van een geneesmiddel te bevorderen is reclame’. 

 een website mag niet verwijzen of leiden naar een geneesmiddel, omdat ‘het om reclame gaat als direct of 

indirect verwezen wordt naar een geneesmiddel’. 

 aanprijzende, algemene informatie die niet technisch van aard is, zoals een bijsluiter, testimonials over een 

geneesmiddel of vermelding van een geneesmiddel als behandeling, is niet toegestaan, omdat ‘UR-

geneesmiddeleninformatie richting het publiek alleen is toegestaan indien het gaat om informatie van 

technische aard die relevant is voor het gebruik’. 

 er mag geen link of gedeelte op de website zijn dat bedoeld is voor beroepsbeoefenaren, omdat ‘niet 

verwezen mag worden naar een vrij toegankelijke website voor beroepsbeoefenaren’. 

 het vermelden van de afzender moet duidelijk zijn en niet alleen in de disclaimer en ook niet onder de 

noemer van infocentrum, want ‘de verantwoordelijke voor de website moet duidelijk zijn’.  

 geneesmiddeleninformatie moet overeenkomen met de SmPC en dit moet direct te controleren zijn. 

Vooral de bij het tweede gedachtestreepje vermelde interpretatie van de wet- en regelgeving dat 

een website niet mag verwijzen of leiden naar een geneesmiddel omdat dan sprake zou zijn van 

reclame, springt in het oog. Deze interpretatie heeft immers tot gevolg dat er al veel sneller sprake 

zou zijn van reclame dan op grond van de tot dan toe gehanteerde uitgangspunten het geval was. 

Ook is Gezonde Scepsis er bij de beoordeling van de onderzochte websites van uitgegaan dat alle 

uitingen over geneesmiddelen die niet vallen onder de in de Geneesmiddelenwet en de CGR Code 

gedefinieerde uitzonderingen, als reclame moeten worden aangemerkt. Gesteld wordt dat 

informatie strikt genomen reclame is ‘(…) zodra (in)direct naar een geneesmiddel wordt verwezen. 

                                                           
143 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.12 (Nycomed/Teva). 
144 Gezonde Scepsis 2009, p. 13. Gezonde Scepsis is een initiatief van de stichting Doelmatige 
Geneesmiddelenvoorziening (DGV), IGZ, het Ministerie van VWS en de NZa. Gezonde Scepsis is organisatorisch 
ondergebracht bij DGV; deze stichting hanteert sinds 2010 de naam Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik. 
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Behalve als het gaat om informatie van algemene en technische aard die relevant is voor het gebruik 

van het middel, waarbij de (merk)naam genoemd kan worden.’145   

Een groot deel van de onderzochte websites is op grond van deze argumentatie aangemerkt als in 

strijd met de betreffende wet- en regelgeving. 

Het rapport van Gezonde Scepsis is voor het bestuur van de CGR aanleiding om een adviesaanvraag 

bij de Codecommissie in te dienen.146 Daarbij wordt aan de Codecommissie de kernvraag voorgelegd 

of Gezonde Scepsis in haar rapport is uitgegaan van een juiste interpretatie van de Nadere invulling 

van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen.  

In haar advies wijst de Codecommissie erop dat de hoofdregel voor de beoordeling van de vraag of 

een bepaalde uiting als reclame dan wel als informatie moet worden opgevat, is opgenomen in art. 1 

van de Nadere invulling: van geval tot geval zal steeds moeten worden onderzocht, alle 

omstandigheden in aanmerking nemend, of de betreffende uiting aanprijzend van aard is. 

Uitdrukkelijk wordt daarbij opgemerkt dat in art. 2 Nadere invulling slechts een aantal typen uitingen 

worden benoemd waarvan bij de huidige maatschappelijke opvattingen vaststaat dat zij niet kunnen 

worden beschouwd als reclame, maar moeten worden opgevat als informatie. Deze opsomming is 

niet-limitatief bedoeld. Dit betekent dat ook andere uitingen dan de genoemde vier typen 

informatief en niet aanprijzend van karakter kunnen zijn.  

‘Iedere uiting, behalve indien aanstonds duidelijk is dat de uiting behoort tot de vier typen genoemd in 

art. 2 van de Nadere Invulling, behoort daarom voor de beantwoording van de vraag of sprake is van 

reclame voor een geneesmiddel beoordeeld te worden aan de hand van art. 1 van de Nadere Invulling 

en artikel III h Gedragscode [oud]’, aldus de Codecommissie.  

Met betrekking tot de vraag of informatie als reclame dient te worden aangemerkt als direct of 

indirect naar een geneesmiddel in de zin van art. 2, aanhef en onder c, van de Nadere invulling wordt 

verwezen, merkt de Codecommissie op dat zodra een uiting over de volksgezondheid of menselijke 

ziekten een directe of indirecte verwijzing naar een geneesmiddel bevat, die uiting niet meer voldoet 

aan de eis die art. 2, aanhef en onder a, van de Nadere invulling stelt aan een uiting om te kunnen 

worden beschouwd als informatie in de zin van die bepaling. De uiting moet dan – met inachtneming 

van alle omstandigheden van het geval – worden beoordeeld op de vraag of zij al dan niet 

aanprijzend van aard is. Het feit dat daarbij een productnaam wordt genoemd, hoeft niet bepalend 

te zijn voor de vraag of er sprake is van reclame. Uit art. 2, aanhef en onder c, van de Nadere 

invulling blijkt volgens de Codecommissie reeds dat het gebruik van een productnaam onder daar 

genoemde voorwaarden in elk geval al is toegestaan. Uit het advies volgt dus dat de Codecommissie 

vasthoudt aan de lijn die de rechtspraak van de ‘gewone’ rechter en de CGR zelf volgt. 

Interessant, maar ook complex is de zaak die in 2010 in twee instanties bij de CGR speelt met 

betrekking tot voorlichtingsmaterialen over ADHD. 

 

Aanleiding voor deze procedures zijn Kamervragen van toenmalig Tweede Kamerlid Van Gerven inzake 

sluikreclame/informatie gericht op kinderen over het ziektebeeld ADHD. De materialen zijn afkomstig 

van Janssen-Cilag en het bedrijf laat naar aanleiding van de Kamervragen weten bereid te zijn mee te 

werken aan een onderzoek naar de voorlichtingsmaterialen. In het kader van de werkafspraken tussen 

                                                           
145 Gezonde Scepsis 2009, p. 6. 
146 A09.085. 
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IGZ, de CGR en de KOAG worden de materialen uiteindelijk voorgelegd aan de Keuringsraad, die haar 

bevindingen vastlegt in een rapportage. Deze rapportage wordt vervolgens in de vorm van een 

klachtenprocedure behandeld door de Codecommissie. In deze omvangrijke procedure wordt een 

aantal materialen beoordeeld, waaronder een brochure, een uitklapfolder en een cd-rom met 

spreekbeurtmaterialen. Alle materialen zijn bestemd voor het publiek.  

 

Kern van de vraag is dus of de inhoud van de genoemde materialen bestempeld moet worden als 

reclame of als informatie. Met betrekking tot de brochure constateert de Codecommissie dat alleen 

in algemene en informatieve zin wordt gesproken over medicatie voor ADHD. In een aantal passages 

wordt melding gemaakt van de werkzame stoffen methylfenidaat, atomoxetine en 

dextroamfetamine. De verwijzing naar methylfenidaat is naar het oordeel van de Codecommissie 

geen verwijzing naar het UR-geneesmiddel Concerta van Janssen, omdat er op de Nederlandse markt 

verscheidene UR-geneesmiddelen met de werkzame stof methylfenidaat in de handel zijn. De 

Codecommissie is voorts van oordeel dat de passages geen aanprijzende elementen voor een 

specifiek geneesmiddel bevatten, zodat geen sprake is van reclame.147  

 

In de uitklapfolder is een verwijzing opgenomen naar de website van PsyQ, een zorginstelling die 

gespecialiseerd is in de behandeling van ADHD. Op deze website is een positieve ervaring van een 

patiënt met Concerta beschreven. In hoger beroep stelt de Commissie van Beroep vast dat de 

website van PsyQ brede informatie over ADHD bevat en als geheel niet als aanprijzend kan worden 

aangemerkt. Janssen-Cilag heeft geen invloed gehad op de inhoud van de website en zij is niet als 

sponsor van de website of de achterliggende organisatie opgetreden. De Commissie van Beroep is 

van mening dat de wijze waarop in de uitklapfolder naar de website van PsyQ wordt verwezen de 

zorgvuldigheidstoets kan doorstaan. Tegen deze achtergrond luidt het eindoordeel dat er een te ver 

verwijderd verband is om te kunnen stellen dat Janssen-Cilag met de verwijzing naar de website van 

PsyQ reclame maakt voor Concerta.148  

 

Wel als reclame wordt aangemerkt de cd-rom met documentatie over ADHD, bestemd om te worden 

gebruikt voor spreekbeurten. Het betreft dezelfde cd-rom die in paragraaf 4.3.5.2 is beschreven en 

waarvoor de Minister van VWS in een later stadium ook een bestuurlijke boete oplegt.149  

Een zeer zuivere beoordeling van de vraag of sprake is van reclame of van informatie is te vinden in 

de uitspraak van de Commissie van Beroep in de zaak Van der Linde/MSD uit 2014.  

MSD verspreidt onder beroepsbeoefenaren een drieluik (folder) met de titel ‘De patiënt centraal in 

NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 & Position statement ADA/EASD’. In dit drieluik worden geen 

merknamen of werkzame stoffen van geneesmiddelen van MSD genoemd. 

In eerste aanleg concludeert de Codecommissie dat het drieluik niet kan worden aangemerkt als 

reclame. In hoger beroep analyseert de Commissie van Beroep het drieluik opnieuw en volgt daarbij 

exact de stappen die ten grondslag liggen aan het onderscheid tussen reclame en informatie zoals 

vastgelegd in de CGR Code. Na te hebben geconstateerd dat het drieluik niet valt onder een van de 

vier in de CGR Code genoemde uitzonderingen op de regels voor geneesmiddelenreclame, 

                                                           
147 K10.006, 4 november 2010, r.o. 4.9 (Stichting KOAG/Janssen-Cilag).  
148 B10.006/10.03, 8 februari 2011, r.o. 4.1.3.1-4.1.3.2 (Janssen-Cilag/Stichting KOAG). 
149 K10.006, 4 november 2010, r.o. 4.11-4.15 (Stichting KOAG/Janssen-Cilag). 
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onderzoekt de Commissie van Beroep of het drieluik aanprijzend van karakter is. Zij stelt in dit kader 

het volgende vast: 

 Ten aanzien van de adressant: Het feit dat MSD een commercieel bedrijf is, waarvan de activiteiten er 

altijd in meer of mindere mate op gericht zijn om (meer) producten te verkopen, betekent op zichzelf 

nog niet dat iedere uiting van dat bedrijf dus ook als reclame moet worden aangemerkt.150 

 

 Ten aanzien van de context: Relevant is dat het drieluik onder huisartsen is verspreid en dat MSD de 

laatste jaren een intensieve campagne voert om haar geneesmiddelen Januvia en Janumet (DPP-4 

remmers) onder de aandacht van huisartsen te brengen door middel van advertenties, mailings en 

themabijlagen over DPP-4 remmers bij medische tijdschriften (de Commissie van Beroep spreekt van 

de ‘campagne om DPP-4 remmers in het algemeen en Januvia en Janumet in het bijzonder in de 

voorschrijfpen van Nederlandse huisartsen te krijgen’). In de NHG-standaard is voor DPP-4 remmers 

slechts een marginale rol weggelegd, in die zin dat deze geneesmiddelen volgens de NHG-standaard 

slechts dienen te worden voorgeschreven indien er dwingende redenen zijn om geen gebruik te 

maken van de geneesmiddelen die in het reguliere stappenplan zijn opgenomen. In de zogeheten 

Position statement zijn DPP-4 remmers wel onderdeel van het reguliere stappenplan voor de 

medicamenteuze behandeling van diabetes, als mogelijke tweede stap in de behandeling in 

combinatie met Metformine. Gelet op het gezag dat de door het NHG uitgegeven standaarden onder 

Nederlandse huisartsen genieten, en de omstandigheid dat die NHG-standaarden voor veel huisartsen 

daarom leidend zullen zijn bij de behandeling van hun patiënten, heeft MSD er duidelijk commercieel 

belang bij dat de Position statement bij huisartsen als gelijkwaardig alternatief voor de NHG-standaard 

onder de aandacht wordt gebracht.151 

  

 Ten aanzien van de presentatie en opmaak: Deze zijn erop gericht om in het bijzonder de Position 

statement, en derhalve indirect de door MSD geproduceerde DPP-4 remmers, bij huisartsen onder de 

aandacht te brengen. De opmaak van het drieluik nodigt uit tot het rechtop zetten van het drieluik, 

bijvoorbeeld op het bureau van de huisarts. Wanneer het drieluik rechtop staat, zijn slechts het 

titelblad, het colofon en het stappenplan uit de Position statement aan de buitenzijde van het drieluik 

prominent zichtbaar, en wordt de informatie over de NHG-standaard aan de binnenzijde van het 

drieluik daardoor — letterlijk— aan het oog onttrokken.152 

 

 Ten aanzien van de inhoud: Het feit dat in het drieluik geen melding wordt gemaakt van de 

merknamen Januvia en Janumet (noch van de actieve stof van die geneesmiddelen, sitagliptine) doet 

niet af aan de omstandigheid dat MSD de marktleider is op het gebied van DPP-4 remmers. 

Aannemelijk is dat de gemiddelde huisarts DPP-4 remmers voornamelijk zal associëren met de door 

MSD op de markt gebrachte middelen.153  

Aan de hand van deze analyse komt de Commissie van Beroep tot het oordeel dat het drieluik dient 

te worden aangemerkt als een reclame-uiting voor een alternatief voor de NHG-standaard, en 

daarmee indirect voor de geneesmiddelen Januvia en Janumet.154 

                                                           
150 B14.02, 18 augustus 2014, r.o. 4.6 (Van der Linde/MSD). 
151 B14.02, 18 augustus 2014, r.o. 4.7 (Van der Linde/MSD). 
152 B14.02, 18 augustus 2014, r.o. 4.7 (Van der Linde/MSD). 
153 B14.02, 18 augustus 2014, r.o. 4.8 (Van der Linde/MSD). 
154 In deze beroepsprocedure komt de Commissie van Beroep overigens tot de conclusie dat het drieluik niet in 
strijd is met de CGR Code. 
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Andere voorbeelden van uitspraken waarin de Codecommissie meer recent heeft vastgesteld dat een 

uiting als reclame moet worden aangemerkt:  

 K13.004. Een door MSD opgesteld productenoverzicht wordt aangemerkt als reclame vanwege het feit dat 

er claims in zijn opgenomen die een wervend karakter hebben. Ook gebruikt MSD in het 

productenoverzicht nadrukkelijk de kleur van het eigen product. Zo zijn de balken aan de bovenkant en 

onderkant op de voorzijde van de productenoverzichten in de kleurstelling die ook in andere reclame-

uitingen voor het betreffende geneesmiddel worden gebruikt. Tevens is het logo van MSD opgenomen en 

wordt de naam MSD Ophthalmics in groot lettertype vermeld.155  

 K13.008. Naar aanleiding van een door de Codecommissie in K13.006 opgelegde verplichting tot 

rectificatie stuurt Alcon een e-mail aan artsen, waarin niet alleen de overwegingen van de Codecommissie 

uit de betreffende uitspraak zijn weergegeven, maar ook positieve eigenschappen van de betreffende 

geneesmiddelen onder de aandacht van de geadresseerden worden gebracht. In het kader van een 

hierover door MSD ingediende klacht beoordeelt de Codecommissie de inhoud, presentatie en opmaak 

van de e-mail in de totale context en constateert dat het vermelden van de overwegingen van de 

Codecommissie in combinatie met de daarop door Alcon gegeven toelichting tot effect heeft dat de 

middelen van Alcon in positieve zin worden vergeleken met de geneesmiddelen van MSD. De e-mail is 

daarmee aan te merken als reclame in de zin van de gedragscode.156  

 

 K16.002. Deze zaak heeft betrekking op een A4-pagina, waarop in een tabel naast elkaar zijn weergegeven 

de frequentie van bijwerkingen bij Zytiga, een receptplichtig geneesmiddel van Janssen-Cilag, en Xtandi, 

een geneesmiddel van Astellas voor exact hetzelfde indicatiegebied. Deze gegevens zijn overgenomen uit 

de SmPC’s van beide geneesmiddelen en niet voorzien van aanvullende opmerkingen van welke aard dan 

ook. Evenmin is er sprake van dat bepaalde bijwerkingen benadrukt worden; het overzicht is strikt feitelijk 

van aard. Bovenaan de uiting is het logo van Zytiga vermeld. De kleurstelling van dit logo komt ook aan de 

onderzijde van de A4-pagina terug. Op de achterzijde van de bladzijde staat de verkorte productinformatie 

van Zytiga. Deze uiting wordt als reclame beschouwd. Relevant daarbij zijn onder meer de vermelding van 

het logo van Zytiga en het gegeven dat de uiting door artsenbezoekers van Janssen aan 

beroepsbeoefenaren wordt verstrekt in de context van aanprijzing van Zytiga.157 

 

Deze jurisprudentie geeft blijk van het feit dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van 

reclame vaak meerdere factoren een rol spelen. In voormelde uitspraken spelen naast de inhoud van 

de uiting ook de presentatie en lay-out een rol, alsmede de context waarin de uiting wordt gebruikt. 

4.4 Reikwijdte van de rechtsbronnen aan de hand van de 

definities van de partijen bij geneesmiddelenreclame  

4.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de reikwijdte van de regels voor geneesmiddelenreclame onderzocht vanuit 

het perspectief van de partijen tot wie die regels zich richten.  

Als eerste stap wordt in dit kader in algemene zin onderzocht of, en zo ja op welke wijze, in de 

rechtsbronnen is bepaald tot welke partijen de regels voor geneesmiddelenreclame zich richten. 

                                                           
155 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.4 (Alcon/MSD). 
156 K13.008, 24 februari 2014, r.o. 6.3 (MSD/Alcon).  
157 K16.002, 27 juni 2016 (Astellas/Janssen-Cilag); B16.002, 31 oktober 2016, r.o. 4.4 (Janssen-Cilag/Astellas). 
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Voor zover de rechtsbronnen geen rechtstreeks antwoord op deze vragen bieden, zal per rechtsbron 

tevens een analyse worden gemaakt van de omschrijving van de partijen die bij de 

geneesmiddelenvoorziening in algemene zin en bij geneesmiddelenreclame meer in het bijzonder 

betrokken (kunnen) zijn. Deze analyse is opgenomen in paragraaf 4.4.2. 

Inherent aan reclame is dat er ten minste twee partijen bij betrokken zijn. In het geval van reclame 

voor geneesmiddelen zijn dit enerzijds degenen die geneesmiddelen voorschrijven, afleveren, 

verkopen en verbruiken, en anderzijds degenen die dit voorschrijven, afleveren, verkopen en 

verbruiken van geneesmiddelen proberen te beïnvloeden. Deze laatste partij wordt in dit hoofdstuk 

aangeduid als ‘adressant’ van geneesmiddelenreclame. De eerste partij vormt de beoogde doelgroep 

van de beïnvloeding en wordt aangeduid als de ‘geadresseerden’ van geneesmiddelenreclame.  

Paragraaf 4.4.3 richt zich op de geadresseerden van geneesmiddelenreclame. Op welke wijze zijn 

deze in de rechtsbronnen omschreven, welke verschillende categorieën geadresseerden worden 

daarbij onderscheiden en op welke wijze wordt het onderscheid tussen die categorieën in de 

jurisprudentie toegepast? De status van de geadresseerde is van essentieel belang voor een juiste 

toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame. In de inleiding bij dit hoofdstuk is reeds 

aangehaald het verbod op het maken van reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de 

richting van het publiek. Naleving van dit verbod veronderstelt dat bekend is wie als publiek wordt 

aangemerkt en wie niet. 

In paragraaf 4.4.4 wordt onderzocht wie als adressant van geneesmiddelenreclame worden 

aangemerkt. Deze vraag is van belang voor het vaststellen van de reikwijdte van de regels voor 

geneesmiddelenreclame. Het ligt voor de hand dat in elk geval de partijen die zelf een rechtstreeks 

commercieel belang hebben bij het bevorderen van het voorschrijven, afleveren, verkopen of 

verbruiken van geneesmiddelen als adressant van geneesmiddelenreclame zullen worden 

beschouwd. Maar wat betekenen de regels voor geneesmiddelenreclame voor partijen met een 

meer indirect belang bij de uitgaven aan geneesmiddelen, zoals zorgverzekeraars? Of voor partijen 

die in het geheel geen belang hebben bij de omzet of kosten van geneesmiddelen, maar wel in de 

openbaarheid uitlatingen doen over geneesmiddelen, die wervend zijn? Deze vragen over de 

reikwijdte van de regels voor geneesmiddelenreclame worden beantwoord in paragraaf 4.4.4. 

4.4.2 Algemene beschrijving van bij geneesmiddelenreclame betrokken partijen in 
de rechtsbronnen  

4.4.2.1 Richtlijn 2001/83  

In Richtlijn 2001/83 wordt niet expliciet aangegeven op welke partijen titel VIII van toepassing is. Ook 

de definitie van reclame voor geneesmiddelen, zoals opgenomen in art. 86 lid 1 Richtlijn 2001/83, 

geeft geen uitsluitsel over de vraag welke partijen als adressant en geadresseerde van 

geneesmiddelenreclame kunnen worden beschouwd. De definitie spreekt van ‘alle vormen van 

colportage, marktverkenning of stimulering, die bedoeld zijn ter bevordering van het voorschrijven, 

het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen’, zonder specifiek te benoemen door 

wie deze colportage, marktverkenning of stimulering zou (kunnen) worden verricht.  

 

Een nadere analyse van Richtlijn 2001/83 ten aanzien van de partijen die bij de 

geneesmiddelenvoorziening in algemene zin en bij geneesmiddelenreclame meer in het bijzonder 
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betrokken (kunnen) zijn, levert het volgende beeld op. Art. 1 Richtlijn 2001/83 bevat een groot aantal 

definities, waarvan er slechts één betrekking heeft op een partij die betrokken is bij de 

geneesmiddelenvoorziening. Het betreft de ‘vertegenwoordiger van de houder van de vergunning 

voor het in de handel brengen’ (art. 1 onder 18 bis). Deze definitie is in 2014 aan Richtlijn 2001/83 

toegevoegd, voor het overige wordt in art. 1 van de richtlijn geen enkele partij als zodanig 

omschreven.158  

 

Ook elders in de richtlijn zijn geen definities terug te vinden met betrekking tot partijen die 

betrokken zijn bij de geneesmiddelenvoorziening in het algemeen, dan wel bij 

geneesmiddelenreclame in het bijzonder. Door de tekst van de richtlijn heen – min of meer 

synchroon met het proces waarmee geneesmiddelen van de fabrikant via verschillende schakels in 

de keten uiteindelijk bij de eindgebruiker terechtkomen – worden de verschillende spelers in relatief 

los geformuleerde bewoordingen vermeld. Zo wordt in de richtlijn gerefereerd aan: 

 

 de houder van de handelsvergunning (de eerste vermelding is opgenomen in art. 6); 

 de houder van de vergunning voor de vervaardiging (art. 40 e.v.), in sommige passages van de richtlijn ook 

aangeduid als de fabrikant;  

 de houder van de groothandelsvergunning (art. 76 e.v.), op sommige plaatsen in de richtlijn ook aangeduid 

als groothandel en/of distributeur; 

 apothekers en personen die gemachtigd of bevoegd zijn geneesmiddelen aan het publiek af te leveren (art. 

81 e.v.); 

 de natuurlijke of rechtspersoon die geneesmiddelen te koop aanbiedt (art. 85); 

 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (onder meer in art. 11, 59, 90, 95, 102, 106, 107); 

 personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren (art. 91, 92, 94); 

 de gerechtigd beoefenaar (als onderdeel van de definitie van ‘medisch recept’: elk recept voor 

geneesmiddelen dat uitgaat van een daartoe gerechtigd beoefenaar); 

 het publiek (onder meer in art. 17, 21, 49, 80, titel VIII); 

 de bevolking (art. 1 onder o, 45, 85 e.v.); 

 de patiënt(en) (onder meer in art. 3, 11, 24, 57, 59, 67, 81, 88 bis, 101); ook patiëntendoelgroepen (art. 59, 

61) en patiëntenorganisaties (art. 56 bis) worden in de richtlijn genoemd. 

Het taalgebruik dat in Richtlijn 2001/83 op dit punt wordt gehanteerd, is weinig consequent. 

Kennelijk hecht de Europese wetgever niet aan strikte definities van de partijen die betrokken zijn bij 

de geneesmiddelenvoorziening. Evenmin is veel aandacht besteed aan een consistente formulering; 

alleen al de omschrijving ‘beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg’ komt in vijf varianten voor.159   

Vastgesteld kan worden dat titel VIII van Richtlijn 2001/83 geen specifieke definities bevat met 

betrekking tot de partijen die een rol (kunnen) spelen bij geneesmiddelenreclame. Uit de opsomming 

van voorbeelden die in aanvulling op de definitie van reclame voor geneesmiddelen in art. 86 lid 1 

                                                           
158 Richtlijn 2004/27/EG van 31 maart 2004, PbEG 2004, L 136/34. Onder de vertegenwoordiger van de houder 

van de vergunning voor het in de handel brengen wordt verstaan de persoon, gewoonlijk plaatselijk 
vertegenwoordiger genoemd, die door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen is 
aangewezen om hem in de lidstaat te vertegenwoordigen. Deze persoon speelt normaal gesproken geen rol in 
het kader van geneesmiddelenreclame en blijft verder in deze paragraaf buiten beschouwing. 
159 Naast ‘beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg’ wordt ook gesproken van ‘beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector’, beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector’, ‘beroepsbeoefenaren uit de 
gezondheidssector’ en ‘beroepsbeoefenaren uit de sector gezondheidszorg’. 



165 
 

wordt gegeven, volgt wel dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de geadresseerden van 

geneesmiddelenreclame. Gesproken wordt van reclame gericht op het publiek (art. 86 lid 1, eerste 

gedachtestreepje) en reclame gericht op degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te 

schrijven of af te leveren (art. 86 lid 1, tweede gedachtestreepje).  

Zonder enige nadere definiëring worden de vereisten met betrekking tot deze twee vormen van 

geneesmiddelenreclame uitgewerkt in specifieke bepalingen met betrekking tot publieksreclame 

(art. 88-90) en met betrekking tot personen die gerechtigd zijn om een geneesmiddel voor te 

schrijven of af te leveren (art. 91-96). Wie worden verstaan onder ‘personen die gerechtigd zijn om 

een geneesmiddel voor te schrijven of af te leveren’ of onder ‘publiek’ blijft in het midden. Het 

begrip ‘publiek’ wordt in deze artikelen overigens niet als zodanig als zelfstandig naamwoord 

gebruikt; er wordt uitsluitend gesproken van ‘publieksreclame’.  

De aanduiding ‘degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren’ 

komt in titel VIII in meerdere varianten voor. In art. 86 lid 1, tweede gedachtestreepje, wordt 

gesproken van personen die ‘gemachtigd’ zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren.160 In art. 91 lid 1, aanhef, wordt gesproken van personen die ‘gerechtigd zijn’ om 

geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, terwijl lid 2 van hetzelfde artikel spreekt van 

personen die ‘bevoegd zijn’ om voor te schrijven of af te leveren. Op een aantal andere plaatsen 

wordt weer de formulering ‘gerechtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of te afleveren’ 

gebezigd.161 Weinig consequent zijn ook de formuleringen die worden gebruikt in de artikelen die 

gaan over gunstbetoon. Daar wordt gesproken van personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen 

voor te schrijven of af te leveren (art. 94 lid 1 en lid 3) zowel als beroepsbeoefenaars respectievelijk 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector (art. 94 lid 2 respectievelijk art. 95). 

  

Ten aanzien van de partijen die als adressant van geneesmiddelenreclame (kunnen) worden 

beschouwd, blijft titel VIII volledig in het ongewisse. Er wordt op dit punt geen nadere omschrijving 

gegeven. Wel wordt op enkele plaatsen in de titel zijdelings gesproken van ‘het bedrijfsleven’.162 In 

de bepalingen over artsenbezoekers wordt gesproken van ‘firma waar zij in dienst zijn’.163 Art. 98 tot 

slot spreekt van ‘de houder van de vergunning voor het in de handel brengen’ en ‘zijn onderneming’. 

4.4.2.2 De Geneesmiddelenwet  

Evenals in Richtlijn 2001/83 wordt ook in de Geneesmiddelenwet niet expliciet vermeld op welke 

partijen hoofdstuk 9 over geneesmiddelenreclame van toepassing is. Wel heeft de Nederlandse 

wetgever ervoor gekozen om specifiek met betrekking tot hoofdstuk 9 in het openingsartikel van dit 

hoofdstuk een tweetal definities te formuleren in aanvulling op de algemene definities zoals 

                                                           
160 Zie verder onder meer art. 86 lid 1, derde, zesde en zevende gedachtestreepje. In de considerans van 
Richtlijn 2001/83 wordt overigens ook (consequent) gesproken van degenen die ‘gemachtigd zijn’ om 
geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren. 
161 De formulering ‘gerechtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren ’ wordt gebruikt in art. 92 
lid 1, art. 94 lid 1 en lid 3, en art. 96 lid 1. 
162 Art. 88 lid 4: ‘Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn goedgekeurd.’ En in lid 6 van dat- 
zelfde artikel: ‘De lidstaten verbieden dat geneesmiddelen door het bedrijfsleven rechtstreeks aan het publiek 
worden verstrekt voor verkoopbevorderende doeleinden.’ 
163 Art. 93 lid 1. In art. 98 lid 2, derde gedachtestreepje, wordt overigens weer gesproken van ‘de onderneming 
waar artsenbezoekers voor werken’. 
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vastgelegd in art. 1 Gnw. Het betreft de definities van de begrippen ‘beroepsbeoefenaar’ en 

‘ondernemer’.  

 

Art. 82 lid 1 Gnw  

 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

 

a. beroepsbeoefenaar: een arts, apotheker, tandarts, verloskundige, verpleegkundige als 

bedoeld in art. 36 lid 14 onder d van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg, een persoon aan wie bij of krachtens art. 36a van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg de bevoegdheid tot het voorschrijven van 

UR-geneesmiddelen is toegekend, apothekersassistent of een natuurlijke persoon of 

een rechtspersoon als bedoeld in art. 62 lid 1 onder d en lid 3;  

 

b. ondernemer: de houder van een handelsvergunning of van een vergunning als bedoeld 

in art. 18 lid 1, tweede volzin. 

 

 

In 2012 is een tweede lid aan art. 82 toegevoegd: 

 

Art. 82 lid 2 Gnw  

 

Voor de toepassing van art. 94 onder b, voor zover het een bijeenkomst betreft, wordt 

onder beroepsbeoefenaar tevens verstaan een verpleegkundige die in de uitoefening van 

zijn beroep in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedient of 

verstrekt aan patiënten. 

 

Uit de indeling van hoofdstuk 9 volgt verder dat onderscheid wordt gemaakt tussen 

‘publieksreclame’ (hfdst. 9, par. 2) en ‘reclame gericht op beroepsbeoefenaren’ (hfdst. 9, par. 3). Het 

begrip ‘publiek’ wordt niet afzonderlijk gedefinieerd. Het enige aanknopingspunt dat de 

Geneesmiddelenwet op dit punt biedt, is de definitie van ‘publieksreclame’ in art. 1 onder ijij. Hieruit 

volgt dat reclame, ‘die (…) kennelijk ook bedoeld is voor anderen dan beroepsbeoefenaren in de zin 

van art. 82 (…)’, wordt beschouwd als publieksreclame.  

 

In de Beleidsregels gunstbetoon wordt sinds 2012 een nadere toelichting gegeven op de begrippen 

‘beroepsbeoefenaar’ en ‘ondernemer’.164 Deze toelichting komt uitvoerig aan de orde in de 

paragrafen 4.4.3.2 en 4.4.4.2. In het kader van de onderhavige paragraaf is echter ook de navolgende 

opmerking in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 over de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon 

interessant. Gunstbetoon is een vorm van geneesmiddelenreclame die in beginsel verboden is, tenzij 

het binnen de kaders blijft die zijn neergelegd in art. 94 Gnw. Over de toepassing van het verbod op 

gunstbetoon is in de beleidsregels het volgende te lezen: 

 

                                                           
164 Een dergelijke toelichting ontbreekt in de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007. 
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‘De regels voor gunstbetoon zijn niet alleen van toepassing op verhoudingen tussen ondernemers en 

beroepsbeoefenaren, maar zijn ook van toepassing op de interactie van beroepsbeoefenaren met 

andere betrokken partijen. In de praktijk bestaan er vele verhoudingen tussen deze partijen. Dit 

betekent echter niet dat al deze verhoudingen als gunstbetoon zijn aan te merken. Uitgangspunt is dat 

de patiënt of consument moet kunnen rekenen op objectieve voorlichting over en een integere keuze 

voor een bepaald geneesmiddel. Partijen dienen zorg te dragen voor een verantwoord gedrag in hun 

onderlinge verkeer. Dat geldt in het bijzonder voor de verplichting om het gedrag in overeenstemming 

te laten zijn met de belangen van de eindgebruiker en van de volksgezondheid in het algemeen. 

Partijen vermijden bij hun onderlinge verkeer dat zij op enigerlei wijze in conflict raken met hun 

beroepseed of met uit andere hoofde in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf op 

hen rustende verplichtingen, dan wel dat zij zich op onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden 

voelen.’165 

 

Uit deze toelichting volgt dat ook andere partijen dan ‘ondernemers’ in het kader van de 

Geneesmiddelenwet als ‘adressant’ van gunstbetoon kunnen worden beschouwd en in dat geval 

onder de reikwijdte van de regels voor geneesmiddelenreclame komen te vallen. Specifiek ten 

aanzien van de vraag wanneer dit zo is, is deze formulering overigens niet.  

4.4.2.3 De CGR Code  

De CGR Code bevat één bepaling over de werkingssfeer van de gedragscode. Uit art. 1.2 volgt dat de 

gedragscode normen stelt voor activiteiten die te maken hebben met een verantwoorde gang van 

zaken bij de omgang tussen vergunninghouders enerzijds en beroepsbeoefenaren, zorgprofessionals, 

patiëntenorganisaties en andere betrokkenen anderzijds.  

 

Een aantal van de genoemde partijen wordt in de definities van art. 3.1 CGR Code nader omschreven: 

 

Art. 3.1 CGR Code  

 

Voor de toepassing van de Gedragscode wordt verstaan onder: 

 

 beroepsbeoefenaren:  

een ieder die de bevoegdheid heeft om receptgeneesmiddelen voor te schrijven of ter 

hand te stellen. 

 

 vergunninghouders:  

houders van een vergunning als bedoeld in art. 18 Gnw alsmede houders van een 

vergunning als bedoeld in art. 15 van de Wet inzake Bloedvoorziening. 

 

Tevens bevat art. 3.1 CGR Code definities van: 

 

 artsenbezoekers:  

personen wier hoofdtaak het is om – in opdracht van een vergunninghouder en in 

persoonlijk contact met beroepsbeoefenaren – medisch-farmaceutische voorlichting te 

                                                           
165 Beleidsregels gunstbetoon 2014, onder 2. Zie voor een identieke tekst ook Beleidsregels gunstbetoon 2012, 
onder 2.  
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geven aan en te overleggen met beroepsbeoefenaren over de toepassing van 

geneesmiddelen ten behoeve van de diagnostiek en/of de behandeling van patiënten. 

 

 vertegenwoordigers:  

personen die – in opdracht van een vergunninghouder – beroepsbeoefenaren 

bezoeken voor hoofdzakelijk andere doeleinden dan medisch-farmaceutische 

voorlichting. 

 

Uit de definitie van artsenbezoekers en vertegenwoordigers vloeit voort dat zij werken in opdracht 

van de vergunninghouder. Om die reden zullen zij in het kader van deze paragraaf niet als 

afzonderlijke partij worden beschouwd.  

De CGR Code bevat geen definitie van de zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en andere 

betrokkenen die in art. 1.2 worden genoemd. Evenmin kent de gedragscode een definitie van het 

begrip ‘publiek’, alleen een definitie van ‘publieksreclame’. Hieronder wordt verstaan ‘reclame voor 

een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk ook voor 

anderen dan beroepsbeoefenaren is bestemd’ (art. 3.1 onder b). 

4.4.3 Analyse van de partijen tot wie geneesmiddelenreclame zich kan richten 
(geadresseerden) 

4.4.3.1 Richtlijn 2001/83  

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat Richtlijn 2001/83 geen definities bevat van partijen die bij 

geneesmiddelenreclame betrokken (kunnen) zijn. Uit de richtlijn volgt slechts dat ten aanzien van de 

geadresseerden van geneesmiddelenreclame onderscheid wordt gemaakt tussen ‘publiek’ en 

‘degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren’. Wie onder 

‘publiek’ vallen, is niet nader omschreven. Wie gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven 

of af te leveren, is op het niveau van nationale wetgeving door de lidstaten geregeld. Een nadere 

bespreking van Richtlijn 2001/83 kan hier op dit punt derhalve achterwege blijven.  

4.4.3.2 De Geneesmiddelenwet  

In de Geneesmiddelenwet is in art. 82 lid 1 een definitie opgenomen van het begrip 

‘beroepsbeoefenaar’. Uit deze definitie zelf vloeit niet rechtstreeks voort dat deze 

beroepsbeoefenaren dienen te worden beschouwd als geadresseerden van geneesmiddelenreclame. 

Indirect vloeit dit wel voort uit de verdere opbouw van hoofdstuk 9, waarin onderscheid wordt 

gemaakt tussen reclame, gericht op beroepsbeoefenaren (hfdst. 9, par. 3) en publieksreclame (hfdst. 

9, par. 2).  

De definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ in art. 82 lid 1 Gnw bestaat uit een opsomming van 

een aantal beroepen. Het betreft: 

 

 artsen; 

 apothekers; 

 tandartsen; 

 verloskundigen; 

 verpleegkundigen als bedoeld in art. 36 lid 14 onder d Wet BIG; 
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 personen aan wie bij of krachtens art. 36a Wet BIG de bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-

geneesmiddelen is toegekend; 

 apothekersassistenten; 

 natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in art. 62 lid 1 onder d en lid 3. 

 

Uitsluitend voor de toepassing van art. 94 onder b Gnw worden op grond van art. 82 lid 2 Gnw ook 

als beroepsbeoefenaar beschouwd: 

 

 verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige 

geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten. 

 

Met betrekking tot het merendeel van de genoemde beroepen kan op eenduidige wijze worden 

vastgesteld wie worden bedoeld. De titels ‘arts’, ‘apotheker’, ‘tandarts’ en ‘verloskundige’ zijn 

beschermd op grond van art. 3 Wet BIG, hetgeen betekent dat deze titels alleen gevoerd mogen 

worden door personen die voldoen aan de wettelijk vastgelegde eisen (onder meer met betrekking 

tot opleiding) en die als zodanig zijn ingeschreven in het BIG-register.  

 

Het beroep ‘apothekersassistent’ kent een beschermde opleidingstitel op basis van art. 34 Wet BIG. 

Als gevolg hiervan mag deze titel alleen worden gevoerd door personen die bepaalde, bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen opleidingen hebben gevolgd.166 Zorgverleners met een 

beschermde opleidingstitel op grond van art. 34 worden – in tegenstelling tot de beroepen waarvoor 

titelbescherming geldt op grond van art. 3 Wet BIG – niet ingeschreven in het BIG-register. 

 

Met ‘natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in art. 62 lid 1 onder d en lid 3’ worden 

bedoeld drogisten die in een drogisterij of in een ander verkooppunt van UAD-geneesmiddelen hun 

beroep uitoefenen (art. 62 lid 1 onder d Gnw) en degenen die in de uitoefening van een bedrijf AV- 

geneesmiddelen te koop aanbieden of ter hand stellen en daartoe zijn ingeschreven in het 

handelsregister (art. 62 lid 3 Gnw). De titel ‘drogist’ is niet beschermd, wel heeft de Minister van 

VWS twee examenorganisaties voor de drogisterijbranche aangewezen.167 Aangenomen dient te 

worden dat art. 82 lid 1 betrekking heeft op drogisten die in het bezit zijn van een diploma van een 

van deze examenorganisaties.  

 

Aanzienlijk complexer is de situatie gedurende lange tijd geweest met betrekking tot 

verpleegkundigen. De titel ‘verpleegkundige’ is als zodanig beschermd op grond van art. 3 Wet 

BIG.168 Uit de definitie van art. 82 lid 1 Gnw volgt echter dat in het kader van de reclameregels niet 

alle verpleegkundigen als beroepsbeoefenaar worden beschouwd, maar alleen verpleegkundigen als 

bedoeld in art. 36 lid 14 onder d Wet BIG. Ook onder de categorie ‘personen aan wie bij of krachtens 

                                                           
166 De opleidingseisen voor de apothekersassistent zijn vastgelegd in het Besluit van 23 september 1997, 
houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de apothekersassistent (Besluit opleiding en 
deskundigheidsgebied apothekersassistent), Stb. 1997, 501. 
167  Op grond van het Besluit houdende Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche, 21 juni 
2013, Stcrt. 1 juli 2013, 17680, zijn in Nederland twee examenorganisaties door de Minister van VWS 
aangewezen (Drogisterijcollege en Pharmacon). 
168 De opleidingseisen voor verpleegkundigen zijn vastgelegd in het Besluit houdende regels inzake de 
opleidingseisen van de verpleegkundige, 6 juli 2011, Stb. 2011, 365 (Besluit opleidingseisen verpleegkundige 
2011). 
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art. 36a Wet BIG de bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen is toegekend’ 

kunnen zich verpleegkundigen bevinden. En dan is er nog een categorie verpleegkundigen die op 

grond van art. 82 lid 2 Gnw alleen in het kader van gastvrijheid bij bijeenkomsten als 

‘beroepsbeoefenaar’ worden beschouwd.  

 

Dit vraagt om een nadere toelichting, en met name om een reconstructie van de totstandkoming van 

art. 82 Gnw. Een dergelijke reconstructie is niet alleen van belang in het kader van de reclameregels; 

de in de Tweede Kamer gevoerde discussie geeft ook een aardig inzicht in de standpunten ten 

aanzien van taakherschikking in de zorg. Bovendien heeft deze discussie uiteindelijk geleid tot het 

meer principiële besluit om het voorschrijven van geneesmiddelen aan te merken als voorbehouden 

handeling in de zin van art. 36 Wet BIG. De daaropvolgende formele toekenning van 

voorschrijfbevoegdheid aan ‘nieuwe’ groepen voorschrijvers is uitermate relevant voor de 

vaststelling van de reikwijdte van de reclameregels. 

 

Over de ontstaansgeschiedenis van art. 82 Gnw derhalve het volgende. In het initiële wetsvoorstel 

inzake de Geneesmiddelenwet zijn aanvankelijk de volgende beroepsgroepen respectievelijk 

(rechts)personen onder de definitie van ‘beroepsbeoefenaar’ gebracht: ‘een arts, apotheker, 

tandarts, verloskundige of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als bedoeld in art. 51, onder 

d’.169 Dit voorstel is vrijwel gelijkluidend aan de definitie van het begrip beroepsbeoefenaar zoals 

opgenomen in het Reclamebesluit, echter met één opvallend verschil. Onder het Reclamebesluit 

werden ook apothekersassistenten aangemerkt als beroepsbeoefenaar, in het voorstel voor de 

Geneesmiddelenwet komt deze beroepsgroep niet meer voor.170 In de memorie van toelichting is 

hier het volgende over opgemerkt: 

 

‘Bij het begrip beroepsbeoefenaar gaat het om de voorschrijver of degene die ter hand stelt, die de 

beslissing inzake voorschrijven onderscheidenlijk ter hand stellen formeel neemt. Een van de 

doeleinden van de normen van de bepalingen inzake geneesmiddelenreclame van Richtlijn 2001/83 is 

immers te voorkomen dat degene bij wie de beslissing inzake voorschrijven of ter hand stellen berust, 

wordt beïnvloed door geld of op geld waardeerbare diensten of goederen. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat assistenten van degenen die bevoegd zijn geneesmiddelen ter hand stellen, deze handeling alleen 

in opdracht van bevoegden mogen uitvoeren. Zij vallen buiten het begrip beroepsbeoefenaar.’171 

Deze zienswijze leidt tot discussie in de Tweede Kamer. Tijdens de parlementaire behandeling van 

het wetsvoorstel wordt er door verschillende partijen op gewezen dat naast artsen, apothekers, 

tandartsen en verloskundigen in de praktijk ook andere beroepsbeoefenaren betrokken zijn bij het 

voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Zo wijzen de leden van de VVD-fractie op 

‘assistenten van artsen of apothekers en bepaalde verpleegkundigen die, net als de arts of apotheker 

zelf, een advies- en informatietaak hebben’. Als gevolg van de definitie van beroepsbeoefenaar in het 

wetsvoorstel vallen deze beroepsgroepen onder het ‘grote publiek’. De VVD stelt vast dat daardoor 

                                                           
169 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 1, p. 36. Art. 67 is later vernummerd tot het huidige art. 82 Gnw.  
170 In art. 1 lid 1 onder d Reclamebesluit werd onder beroepsbeoefenaren verstaan: apothekers, 
apotheekhoudende artsen, apothekersassistenten in de zin van de wet, personen op wie art. 2f lid 1 WOG van 
toepassing is, artsen, tandartsen en verloskundigen. 
171 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67.  
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‘de mogelijkheid tot communicatie over geneesmiddelen met deze groepen beperkt wordt, 

[hetgeen] een miskenning [is] van de verantwoordelijkheden die deze beroepsgroepen hebben’.172 

De minister ziet dit in eerste instantie anders. 

‘De tot voorschrijven van een UR-geneesmiddel bevoegde beroepsbeoefenaar beslist welk 

geneesmiddel moet worden voorgeschreven. Bij die beslissing behoort een dokters-, tandarts- of 

verloskundigenassistent niet betrokken te zijn. De assistent kan daarna, voor zover hij over de 

benodigde kennis beschikt, zonodig informatie geven over het gebruik van het voorgeschreven 

geneesmiddel. De beslissing van de voorschrijver kan worden beïnvloed door gunstbetoon. Aan die 

vorm van mogelijke beïnvloeding stelt richtlijn 2001/83 grenzen. Die grenzen gelden niet voor de 

assistent van de voorschrijver. Hij beslist immers niet. De desbetreffende assistenten behoren 

inderdaad tot het grote publiek. Dat heeft tot gevolg dat er jegens hen geen reclame mag worden 

gemaakt voor UR-geneesmiddelen en dat reclame voor zelfzorggeneesmiddelen aan grenzen [is] 

gebonden. Het betekent echter niet dat er met de desbetreffende assistenten niet gecommuniceerd 

zou kunnen worden. De richtlijn en, in het verlengde daarvan, het wetsvoorstel staan het informeren, 

nascholen of bijscholen van de hier bedoelde categorieën van assistenten door bijvoorbeeld 

farmaceutische bedrijven niet in de weg. Voor zover het om UR-geneesmiddelen gaat, mag dat alleen 

niet uitmonden in reclame of gunstbetoon.’173  

Met betrekking tot de apothekersassistent stelt de minister dit standpunt vervolgens vroegtijdig bij 

met de constatering dat ‘de positie van de assistenten van degenen die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen ter hand te stellen, een andere is dan die van de assistenten van de voorschrijvers’. 

De minister:  

 

‘Apothekersassistenten stellen feitelijk ter hand. Zij zijn daartoe echter alleen bevoegd voor zover de 

apotheker of de apotheekhoudende huisarts daartoe opdracht heeft gegeven. De apotheker of de 

apotheekhoudende huisarts is degene die beslist welke geneesmiddelen van welk merk of welke 

fabrikant voor een bepaalde indicatie worden ingekocht en verkocht. In de praktijk is de opdracht van 

de apotheker echter zo ruim dat de apothekersassistenten met het oog op een terhandstelling in 

beginsel zelf kunnen kiezen tussen in de apotheek aanwezige geneesmiddelen. Op hen gericht 

gunstbetoon kan zo’n keuze beïnvloeden. Bij nader inzien ben ik dan ook van mening dat de 

apothekersassistent moet worden ondergebracht in de definitie van beroepsbeoefenaar in hoofdstuk 

9.’174 

 

Met deze toezegging tot uitbreiding van de definitie van beroepsbeoefenaar met de beroepsgroep 

van apothekersassistenten verstomt de discussie in de Kamer echter niet. Belangrijke factor daarbij is 

de meer brede discussie over taakherschikking in de zorg, die min of meer gelijktijdig met de 

behandeling van de Geneesmiddelenwet speelt. Taakherschikking wordt gezien als een van de 

mogelijkheden om de capaciteitsproblemen te ondervangen die ten gevolge van de toenemende 

zorgvraag en de beperkte groei van de beroepsbevolking in de zorg worden verwacht. Een 

structurele herverdeling van taken tussen verschillende beroepen zou moeten bijdragen aan een 

meer efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit. Huisartsen en medisch specialisten zouden zich 

hierdoor kunnen concentreren op taken die in overeenstemming zijn met het hoge niveau van hun 

                                                           
172 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 5, p. 23. 
173 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 6, p. 39. 
174 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 6, p. 40. 
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opleiding, terwijl meer routinematige werkzaamheden aan andere, lager opgeleide professionele 

zorgverleners kunnen worden overgelaten. 

 

De algemene discussie over taakherschikking is van invloed op het voorstel voor de nieuwe 

Geneesmiddelenwet, hetgeen onder meer blijkt uit de volgende vragen die tijdens de behandeling 

van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer worden gesteld: 

 

‘Alleen een bevoegde beroepsbeoefenaar mag beslissen welk geneesmiddel wordt voorgeschreven. 

Gaat de regering hier niet voorbij aan de ontwikkelingen in de praktijk als gevolg van 

taakherschikkingen? Kan de regering ingaan op de discrepantie tussen enerzijds de praktijk (als gevolg 

van taakherschikking schrijft een gespecialiseerd verpleegkundige vaak een geneesmiddel voor; dit is 

een geaccepteerd gegeven binnen de gezondheidszorg) en anderzijds het verbod op het voorschrijven 

van geneesmiddelen door verpleegkundigen.’ (vragen VVD-fractie)  

 

‘Waarom gaat de regering in haar antwoord niet in op de rol van verpleegkundigen bij het 

voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen en waarom kan deze groep niet aangemerkt 

worden als beroepsbeoefenaren? In de praktijk gebeurt het namelijk al dat verpleegkundigen 

medicijnen voorschrijven en/of ter hand stellen. Het vastleggen van dit gegeven in de nieuwe 

Geneesmiddelenwet, door verpleegkundigen ook aan te merken als beroepsbeoefenaren, zorgt ervoor 

dat deze groep gevraagd en ongevraagd op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen 

rondom UR-geneesmiddelen. Dat ze de informatie en voorlichting krijgen die onontbeerlijk is voor een 

goede uitoefening van hun vak.’ (vragen D66-fractie) 

 

‘Wil de regering reageren op het voorstel van [organisaties van] verpleegkundigen om de Wet BIG te 

wijzigen, en verpleegkundigen en verzorgenden als terhandsteller en verpleegkundigen als 

voorschrijver op te nemen in de nieuwe Geneesmiddelenwet? Zij vinden dat de huidige praktijk 

daarmee een wettelijke basis krijgt. Kan aangegeven worden of er ook alternatieven zijn om 

verplegenden en verzorgenden hierin tegemoet te komen?’ (vragen PvdA-fractie) 175 

 

De regering ziet in deze vragen echter geen aanleiding het oorspronkelijke wetsvoorstel aan te 

passen.176 Het initiatief daartoe komt uiteindelijk dan ook vanuit de Kamer zelf; toenmalig Kamerlid 

Schippers (VVD) dient, in eerste instantie samen met Buijs (CDA), een amendement in, dat als volgt 

wordt toegelicht:177 

 

‘De praktijk leert dat het tot de reguliere taakuitoefening van verpleegkundigen behoort om 

geneesmiddelen te verstrekken, te overhandigen, toe te dienen, voorlichting hierover te geven, te 

controleren op werking én bijwerking alsmede therapietrouw te stimuleren. Alle beroepsgroepen die 

wettelijk geneesmiddelen ter hand mogen stellen, ontvangen gevraagd en ongevraagd voorlichtings- 

of reclamemateriaal over deze geneesmiddelen. Dit draagt bij aan de kennis van de 

beroepsbeoefenaren en de kwaliteit van hun handelen. Omdat verpleegkundigen niet in de wet staan 

genoemd, blijven zij verstoken van deze voor hen noodzakelijke informatie. Dat is een gemis.’ 

 

In het amendement wordt voorgesteld aan de opsomming van beroepsgroepen in art. 62 lid 1 Gnw 

(later vernummerd tot art. 82 Gnw) ook de beroepsgroep van verpleegkundigen toe te voegen. Dit 

                                                           
175 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 11, p. 14. 
176 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 12, p. 24-25. 
177 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 10. Het amendement is niet als zodanig in stemming gebracht.  
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amendement wordt vervolgens nog een aantal keren aangepast.178 De uiteindelijke, ditmaal door 

Schippers samen met Vendrik (GroenLinks) ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen 

versie van het voorstel gaat echter nog veel verder dan het oorspronkelijke voorstel en behelst niet 

alleen een aanpassing van de Geneesmiddelenwet, maar ook van de Wet BIG.179 De kern van het 

amendement komt erop neer dat het voorschrijven van receptplichtige geneesmiddelen op grond 

van een nieuw art. 36 lid 14 Wet BIG wordt aangemerkt als voorbehouden handeling.180 De 

bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen wordt toegekend aan: 

 

1. artsen, 

2. tandartsen, 

3. verloskundigen (uitsluitend voor zover dit kan worden gerekend tot hun gebied van 

deskundigheid), en  

4. verpleegkundigen, die behoren tot een bij ministeriële regeling aan te wijzen categorie, en dan 

uitsluitend: 

a. voor zover een arts, tandarts of verloskundige de diagnose heeft gesteld met betrekking tot 

de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd, 

b. voor zover medische protocollen en standaarden ter zake van het voorschrijven van UR-

geneesmiddelen worden gevolgd, en 

c. binnen de bij de ministeriële regeling te stellen beperkingen ten aanzien van de reikwijdte 

van de in de aanhef bedoelde bevoegdheid. 

 

In het amendement wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de gevolgen van de 

voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen met betrekking tot de reclameregels. Gespecialiseerde 

verpleegkundigen die vallen onder de categorie van beroepsbeoefenaren die UR-geneesmiddelen 

mogen voorschrijven, mogen overeenkomstig Richtlijn 2001/83 ook reclame ontvangen met 

betrekking tot UR-geneesmiddelen, zo wordt in de toelichting bij het amendement opgemerkt. Om 

die reden is in het amendement ook een voorstel tot wijziging van de definitie van het begrip 

beroepsbeoefenaar in hoofdstuk 9 opgenomen. Voorgesteld wordt aan art. 82 Gnw een nieuwe 

categorie te voegen:  

 

‘verpleegkundige als bedoeld in artikel 36, veertiende lid, onder d, van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg’.181 

 

                                                           
178 Gewijzigde versies van dit amendement zijn ingediend onder nr. 26, 32, 61 (ingediend door Vendrik) en 78. 
179 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 82, p. 1-3. Dit amendement wordt zonder stemming aangenomen 

tijdens de vergadering van de Tweede Kamer op 11 april 2006 (Handelingen II 2005-2006, nr. 69). 
180 Zie hoofdstuk 12, par. 2, Gnw (Wijziging andere wetten), art. 124, later vernummerd tot art. 126. 
181 In het amendement wordt verwezen naar art. 79 Gnw, later vernummerd tot art. 82 Gnw. Een andere 
wijziging die ten gevolge van het amendement Schippers/Vendrik overigens nog in de Geneesmiddelenwet 
wordt doorgevoerd, betreft de introductie van de begrippen ‘ter hand stellen’ en ‘recept’ onder de algemene 
opsomming van definities in art. 1 Gnw. Mede als gevolg hiervan kan het voorschrijven van UR-
geneesmiddelen, in tegenstelling tot alle andere voorbehouden handelingen die worden opgesomd in art. 36 
Wet BIG, niet worden gedelegeerd aan een niet-zelfstandig bevoegde. De apotheekhoudende mag alleen ter 
hand stellen op grond van een recept. De nieuw ingevoegde definitie van een recept vereist dat een recept de 
handtekening bevat van een arts, tandarts, verloskundige of verpleegkundige die behoort tot de bij ministeriële 
regeling aangewezen categorie van verpleegkundigen. Indien een recept is ondertekend door iemand aan wie 
de bevoegdheid is gedelegeerd, is geen sprake meer van een recept in de zin van art. 1 lid 1 onder pp Gnw. De 
apotheekhoudende mag het geneesmiddel dan niet ter hand stellen. 
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Dit voorstel is aangenomen en daarmee komt de uiteindelijke definitie van beroepsbeoefenaar in art. 

82 bij invoering van de Geneesmiddelenwet aldus te luiden: 

 

‘een arts, apotheker, tandarts, verloskundige, verpleegkundige als bedoeld in art. 36 lid 14 onder d 

Wet BIG, apothekersassistent of een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in art. 62 lid 1 

onder d’. 

 

In praktische zin heeft de uitbreiding van deze definitie voor verpleegkundigen op het moment van 

inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet in 2007 nog geen effect. Er is dan nog geen ministeriële 

regeling waarbij specifieke groepen verpleegkundigen formeel als bevoegd tot het voorschrijven van 

UR-geneesmiddelen zijn aangewezen. Vrij spoedig na inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet 

en aanpassing van art. 36 Wet BIG wordt overleg opgestart tussen het Ministerie van VWS en enkele 

groepen gespecialiseerde verpleegkundigen, die voor het verkrijgen van voorschrijfbevoegdheid in 

aanmerking willen komen.182  

Dit overleg neemt echter geruime tijd in beslag. Een van de factoren die daarbij een rol speelt, is het 

door de minister aan de Tweede Kamer verwoorde uitgangspunt dat derden zoals 

apotheekhoudenden ‘op eenvoudige en objectieve wijze moeten kunnen vaststellen welke 

verpleegkundigen voorschrijfbevoegd zijn en welke niet, alsmede voor welke geneesmiddelen’.183 De 

meest aangewezen weg hiervoor is het laten opnemen van een aanvullende aantekening in het BIG-

register; om dit technisch mogelijk te maken is echter een aanpassing van de Wet BIG nodig.184 

Voorstellen hiertoe worden meegenomen in de zogenoemde veegwet185 bij de Geneesmiddelenwet, 

die in oktober 2009 wordt ingediend en tevens een voorstel tot aanpassing van art. 5, 12 en 50 Wet 

BIG bevat.186  

In diezelfde periode is ook de algemene discussie over taakherschikking weer volop actueel. In 

december 2009 wordt het voorstel tot Wijziging van de Wet BIG in verband met de opneming van de 

mogelijkheid tot taakherschikking ingediend bij de Tweede Kamer.187 Kern van dit wetsvoorstel is de 

toevoeging aan de Wet BIG van een nieuw art. 36a, op grond waarvan bij wijze van experiment 

bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren bij algemene maatregel van bestuur zelfstandig bevoegd 

worden tot het indiceren en verrichten van in die maatregel aangewezen handelingen. Hiermee 

wordt een – vooralsnog tijdelijke – juridische grondslag gelegd om relatief nieuwe groepen 

zorgverleners, zoals de verpleegkundig specialist en de physician assistant, zelfstandig een aantal 

voorbehouden handelingen te kunnen laten uitoefenen. In februari 2011 volgt het besluit om de 

veegwet en het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet BIG in het kader van de taakherschikking 

                                                           
182 Bij dit overleg zijn in eerste instantie betrokken de koepelorganisaties van de diabetesverpleegkundigen 
(EADV) en de long- en oncologieverpleegkundigen (V&VN). 
183 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 80, p. 4. 
184 Ten tijde van de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet wordt in het BIG-register nog geen enkel 

onderscheid in verpleegkundig specialismen gemaakt; evenmin is het technisch gezien mogelijk voor een 
individuele verpleegkundige in het register een aanvullende aantekening te laten opnemen waaruit de 
voorschrijfbevoegdheid blijkt. 
185 Kamerstukken II 2005-2006, 32 196, nr. 1. Deze veegwet beoogt een aantal wijzigingen en verbeteringen van 
technische aard aan te brengen in de Geneesmiddelenwet en bevat tevens voor een voorstel tot wijziging van 
de Wet BIG in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-
geneesmiddelen voor te schrijven.  
186 Kamerstukken II 2005-2006, 32 196, nr. 2; zie art. II, p. 9-10. 
187 Kamerstukken II 2009-2010, 32 261, nr. 1. 
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gezamenlijk te behandelen.188 Een en ander heeft tot gevolg dat de wijzigingen in de Wet BIG, die 

noodzakelijk zijn voor de aanpassingen van het BIG-register in het kader van de toekenning van 

voorschrijfbevoegdheid aan verpleegkundigen op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG, op 1 januari 2012 

gelijktijdig in werking treden189 met de invoering van het geheel nieuwe art. 36a Wet BIG, op grond 

waarvan: 

 

‘Bij algemene maatregel van bestuur (…) in afwijking van art. 36 Wet BIG en van art. 1 lid 1 onder pp 

Gnw bij wijze van experiment kan worden bepaald, dat voor een termijn van maximaal vijf jaar een bij 

de maatregel omschreven categorie van beroepsbeoefenaren, die werkzaam is op het gebied van de 

individuele gezondheidszorg en die met goed gevolg een bij de maatregel aangewezen opleiding met 

betrekking tot de aan te wijzen voorbehouden handeling heeft afgerond, wordt aangewezen als zijnde 

bevoegd tot het verrichten van in die maatregel aangewezen handelingen.’190 

 

Ook voor de beroepsgroepen die op grond van art. 36a Wet BIG voorschrijfbevoegdheid krijgen, 

geldt dat hiervoor eerst een uitvoeringsbesluit in werking moet treden De totstandkoming van de in 

het artikel bedoelde algemene maatregel van bestuur verloopt echter voortvarender dan de 

totstandkoming van de ministeriële regeling die in voorbereiding is om de voorschrijfbevoegdheid 

van verpleegkundigen op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG te regelen. Zo komt het dat – gelijktijdig 

met de invoering van art. 36a Wet BIG – op 1 januari 2012 het Tijdelijk besluit zelfstandige 

bevoegdheid verpleegkundig specialisten191 en het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 

physician assistant in werking treden.192 

 

Op grond van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten wordt aan 

vijf verpleegkundig specialismen de bevoegdheid toegekend zelfstandig een aantal voorbehouden 

handelingen te verrichten, voor zover het betreft routinematige handelingen van beperkte 

complexiteit waarvan de risico’s te overzien zijn en die worden uitgevoerd volgens landelijke 

                                                           
188 Het wetsvoorstel Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische 
verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die 
bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven, kent als zelfstandig dossier (32 196) 18 nummers. Het 
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband 
met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking, dat wordt ingediend op 14 december 2009, kent 
als zelfstandig dossier (32 261) 12 nummers. De beide wetsvoorstellen worden nadien gezamenlijk behandeld. 
189 Stb. 2011, 631. 
190 Art. 36a lid 1 Wet BIG. In lid 4 (in 2015 vernummerd tot lid 5) van dit artikel is verder bepaald dat met een 
recept als bedoeld in art. 1 lid 1 onder pp Gnw voor de toepassing van art. 36a wordt gelijkgesteld een 
document dat is opgesteld door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar, die behoort tot 
de bij de maatregel omschreven categorie van beroepsbeoefenaren die op grond van de maatregel bevoegd is 
tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen als bedoeld in art. 1 lid 1 onder s Gnw, en waarin aan een 
persoon als bedoeld in art. 61 lid onder a of b Gnw, een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam 
of merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te 
stellen aan een te identificeren patiënt en dat is ondertekend door de betreffende beroepsbeoefenaar dan wel, 
zonder te zijn ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat een daartoe bevoegde persoon of instantie 
de authenticiteit ervan kan vaststellen. 
191 Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het 
verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Tijdelijk besluit zelfstandige 
bevoegdheid verpleegkundig specialisten), Stb. 2011, 659.  
192 Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke 
zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de physician assistant (Tijdelijk 
besluit zelfstandige bevoegdheid physician assistant), Stb. 2011, 658. 
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geldende richtlijnen, standaarden en de daarvan afgeleide protocollen. Het gaat om de 

verpleegkundig specialismen acute zorg, chronische zorg, preventieve zorg en intensieve zorg bij 

somatische aandoeningen, en om geestelijke gezondheidszorg.193 Een van de voorbehouden 

handelingen waartoe deze groepen verpleegkundig specialisten bevoegd zijn, is het voorschrijven 

van UR-geneesmiddelen.194 Deze voorschrijfbevoegdheid kan worden geverifieerd via het BIG-

register, waarin de verpleegkundig specialismen als zodanig zijn opgenomen. 

 

Het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid physician assistant kent een vergelijkbare strekking. 

Ook aan physician assistants wordt binnen dezelfde randvoorwaarden de tijdelijke bevoegdheid 

toegekend tot het zelfstandig verrichten van een aantal voorbehouden handelingen, waaronder het 

voorschrijven van UR-geneesmiddelen.195 De titel ‘physician assistant’ is echter niet wettelijk erkend 

en physician assistants zijn dan ook niet als zodanig opgenomen in het BIG-register. De 

beroepsvereniging van physician assistants, de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants, 

voert een kwaliteitsregister waarin de physician assistants staan vermeld die hun opleiding hebben 

voltooid. Dit register is openbaar toegankelijk, en daardoor ook raadpleegbaar voor apothekers, die 

langs deze weg kunnen verifiëren of iemand als physician assistant staat ingeschreven en derhalve 

bevoegd is tot het voorschrijven van geneesmiddelen. 

 

Met de inwerkingtreding van beide Tijdelijke besluiten per 1 januari 2012 doet zich vanuit het 

oogpunt van de regels voor geneesmiddelenreclame de merkwaardige situatie voor dat er weliswaar 

twee nieuwe beroepsgroepen zijn met de wettelijke bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-

geneesmiddelen, maar dat die niet vallen onder de definitie van ‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van 

art. 82 Gnw. In dit artikel wordt immers expliciet en uitsluitend gesproken van ‘verpleegkundige als 

bedoeld in art. 36 lid 14 onder d Wet BIG’, terwijl de voorschrijfbevoegdheid van zowel de 

verpleegkundig specialisten als de physician assistants berust op art. 36a Wet BIG. Verpleegkundigen 

met voorschrijfbevoegdheid op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG zijn er op dat moment niet, omdat 

het wachten nog steeds is op de inwerkingtreding van de daarvoor noodzakelijke ministeriële 

regeling. 

 

Deze merkwaardige situatie wordt echter snel onderkend en provisorisch rechtgezet in de nieuwe 

Beleidsregels gunstbetoon, die naar aanleiding van de wijzigingen in de Geneesmiddelenwet per 1 

januari 2012 op 1 februari 2012 in werking treden.196 In deze nieuwe Beleidsregels gunstbetoon 

                                                           
193 Deze specialismetitels zijn wettelijk erkend bij het Besluit van 27 januari 2009, houdende de wettelijke 
erkenning van vier verpleegkundige specialistentitels op grond van artikel 14 van de Wet BIG (Stcrt. 1877, 
2009), en het Besluit van 19 mei 2009, houdende de wettelijke erkenning van de specialistentitel 
verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 101, 2009).  
194 Andere voorbehouden handelingen die in de genoemde besluiten worden toegekend, zijn onder meer het 
verrichten van heelkundige handelingen, endoscopieën, katheterisaties, puncties en het geven van injecties. De 
zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten is overigens in omvang beperkt. De 
bevoegdheidsgrenzen van de verpleegkundig specialist worden bepaald door de opleiding, de eigen 
bekwaamheid, het deskundigheidsgebied en overige in het betreffende besluit gestelde beperkingen. Dit houdt 
onder meer in dat een verpleegkundig specialist niet zelfstandig grote risicovolle operaties mag uitvoeren en 
dat alleen UR-geneesmiddelen mogen worden voorgeschreven die binnen het beroepsdeel van het specialisme 
van de verpleegkundige gebruikelijk zijn (zie Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig 
specialisten, art. 2-3; NvT, p. 5-7). 
195 Zie onder meer Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant, art. 6-7; NvT, p. 7 en p. 11-13. 
196 Beleidsregels gunstbetoon 2012, onder 1. Inleiding. 
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wordt in algemene zin verwezen naar het feit dat als gevolg van de recente wijzigingen in de 

Geneesmiddelenwet voorschrijfbevoegdheid ‘voor verschillende beroepsgroepen (...) mogelijk is 

gemaakt’. Specifiek met betrekking tot het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ wordt het volgende 

opgemerkt.  

 

‘Een ieder die de bevoegdheid heeft om receptgeneesmiddelen voor te schrijven of ter hand te stellen 

wordt gezien als beroepsbeoefenaar. Onder beroepsbeoefenaren worden mede begrepen die 

beroepsgroepen die tijdelijk de bevoegdheid hebben om receptgeneesmiddelen voor te schrijven. Alle 

andere (beroeps-)groepen vallen buiten het begrip ‘beroepsbeoefenaar’. Alleen beroepsbeoefenaren 

mogen gunstbetoon ontvangen, mits binnen de kaders die in de Geneesmiddelenwet en deze 

beleidsregels uiteen worden gezet.’ 

Op deze wijze wordt het onderscheid tussen de verschillende wettelijke grondslagen waarop de 

bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen kan berusten (art. 36 lid 14 of art. 36a 

Wet BIG) in de context van de reclameregels weggenomen. Het aanknopingspunt voor de 

interpretatie van art. 82 Gnw is dus de wettelijke bevoegdheid tot het voorschrijven of afleveren van 

geneesmiddelen.  

In een nieuwsbrief van het Ministerie van VWS over de gewijzigde Geneesmiddelenwet en de Wet 

BIG, die in diezelfde periode aan de veldpartijen wordt toegezonden, wordt hierover nog het 

volgende opgemerkt. Het ministerie constateert dat de verpleegkundig specialisten en physician 

assistants in de praktijk buiten de groep beroepsbeoefenaren vallen zoals gedefinieerd in art. 82 

Gnw, omdat in die definitie alleen de voorschrijfbevoegdheid die voortvloeit uit art. 36 lid 14 Wet BIG 

wordt genoemd. Om ervoor te zorgen dat ook de tijdelijke voorschrijvers onder de definitie van het 

begrip ‘beroepsbeoefenaar’ vallen, wordt een wijziging van art. 82 Gnw noodzakelijk geacht. Een 

wetswijziging hiertoe zou in procedure zijn gebracht, aldus VWS. In de tussenliggende periode echter 

‘zullen de tijdelijke voorschrijvers (…) worden gezien als beroepsbeoefenaren zoals gedefinieerd in 

hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en zij mogen derhalve reclame voor receptgeneesmiddelen 

ontvangen binnen de kaders die daarvoor gelden. Op deze manier hebben zij dezelfde mogelijkheden 

als andere voorschrijvers om hun kennis van geneesmiddelen actueel te houden’.197 Het ministerie 

bevestigt daarbij dat ook de IGZ, binnen de kaders voor geneesmiddelenreclame in hoofdstuk 9 Gnw, 

de verpleegkundig specialisten en physician assistants in de tussenperiode zal beschouwen als 

beroepsbeoefenaren. 

In de nieuwsbrief wordt tevens aandacht besteed aan het traject rond de voorschrijfbevoegdheid van 

verpleegkundigen op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG. Gemeld wordt dat voorbereidingen worden 

getroffen voor het toekennen van voorschrijfbevoegdheid aan drie groepen gespecialiseerde 

verpleegkundigen, te weten diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen. Daarbij wordt de 

verwachting uitgesproken dat de ministeriële regeling waarbij de voorschrijfbevoegdheid voor deze 

drie beroepsgroepen zal worden geëffectueerd rond het tweede kwartaal van 2012 in werking zal 

treden. Vanaf dat moment zouden de genoemde voorschrijvende verpleegkundigen onder de 

definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ uit hoofdstuk 9 Gnw vallen. Met een verwijzing naar 

een in opkomst zijnde aanpassing in de CGR Code, waarin op de inwerkingtreding van de ministeriële 

regeling voor de voorschrijvende verpleegkundigen wordt geanticipeerd, wordt in de nieuwsbrief 

                                                           
197 Nieuwsbrief directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) van het Ministerie van VWS over 
wijzigingen in de Geneesmiddelenwet en gerelateerde regelgeving, ondertekend door H. Hurts, directeur 
geneesmiddelen en medische technologie. 
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opgemerkt dat ‘[r]eclame voor receptgeneesmiddelen gericht op deze beroepsgroepen (...) daarmee, 

vooruitlopend op inwerkingtreding van de ministeriële regeling, [is] toegestaan’.  

De inwerkingtreding van de ministeriële regeling zal uiteindelijk tot 1 februari 2014 op zich laten 

wachten. Per die datum treedt de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen in werking.198 

Op grond van deze regeling worden verpleegkundigen die aan bepaalde, in de regeling nader 

uitgewerkte opleidingseisen voldoen, bevoegd tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen op het 

gebied van diabetes mellitus voor zover het bloedglucoseregulerende geneesmiddelen betreft.199 

Aan verpleegkundigen die aan eveneens in de regeling uitgewerkte opleidingseisen op het gebied 

van astma en COPD voldoen, wordt de bevoegdheid toegekend tot het voorschrijven van 

inhalatiemedicatie voor de indicatie astma en COPD, waarbij vergelijkbare aanvullende voorwaarden 

als voor diabetesverpleegkundigen gelden.200 De regeling voorziet ook in een voorschrijfbevoegdheid 

voor oncologieverpleegkundigen. De voorschrijfbevoegdheid van deze groep gespecialiseerde 

verpleegkundigen is beperkt – eveneens wederom met vergelijkbare aanvullende voorwaarden – tot 

het voorschrijven van antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen van 

pijnbestrijding en secretieremmers. Formeel treedt de voorschrijfbevoegdheid van de 

oncologieverpleegkundigen later in werking dan die van verpleegkundigen op het gebied van 

diabetes, astma en COPD, namelijk per 1 december 2015.201  

In tegenstelling tot de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundig specialisten en physician 

assistants geldt de voorschrijfbevoegdheid voor gespecialiseerde verpleegkundigen ex art. 36 lid 14 

Wet BIG en de daarop gebaseerde ministeriële regeling niet voor alle gespecialiseerde 

verpleegkundigen uit de betrokken groepen, maar alleen voor diegenen die aan bepaalde, in de 

regeling gestelde (opleidings)voorwaarden voldoen.202 Voor de herkenbaarheid wordt het daarom 

van belang geacht dat de betrokken verpleegkundigen de voorschrijfbevoegdheid op grond van (het 

daartoe per 2012 aangepaste) art. 5 Wet BIG in het BIG-register doen vermelden. Deze vermelding 

houdt tevens in de aanduiding van de categorie van verpleegkundigen waartoe de aanvrager 

behoort.203 Tegen deze achtergrond treedt op 15 februari 2014 een vierde voorwaarde in werking 

                                                           
198 Regeling van 19 november 2013, houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde 

categorieën van verpleegkundigen (Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen), Stcrt. 2013, 33354. 
199 Zie art. 2-3 Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen. 
200 Zie art. 6-7 Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen. 
201 Zie art. 4, 5 en 12 onder b Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen. Omdat de vervolgopleiding 
voor gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen niet tijdig is aangepast, wordt gewerkt met een 
overgangsregeling. Gedurende deze overgangsregeling worden alle gespecialiseerde 
oncologieverpleegkundigen nog aangemerkt als beroepsbeoefenaar. Na het verstrijken van de 
overgangsregeling (na één keer te zijn verlengd, verstrijkt deze definitief per 1 oktober 2016) worden alleen 
gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen met een aantekening van voorschrijfbevoegdheid in het BIG-
register als beroepsbeoefenaar aangemerkt. Over de genoemde overgangsregeling en de achtergronden 
daarvan is door de CGR gecommuniceerd in de nieuwsbrieven van juli 2015 (CGR Nieuwsbrief 2015/3) en 
december 2015 (CGR Nieuwsbrief 2015/8). 
202 Anders dan de verpleegkundig specialismen zijn de titels van de gespecialiseerde verpleegkundigen ook niet 
beschermd of vastgelegd in het BIG-register. Wie zich bijvoorbeeld diabetesverpleegkundige mag noemen, is 
niet langs publiekrechtelijke weg geregeld. 
203 Naar aanleiding van inbreng op dit punt vanuit de KNMG laat de minister tijdens de voorhangprocedure van 
de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van 
verpleegkundigen aan de Tweede Kamer weten een veegwet voor te bereiden, waarin aan art. 36 lid 14 onder 
d zal worden toegevoegd dat de in dit artikel bedoelde voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen, die 
behoren tot een ter bevordering van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg bij ministeriële 
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ten aanzien van de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen op grond van art. 36 lid 14 Wet 

BIG. Naast de drie hierboven aangehaalde voorwaarden geldt eveneens dat verpleegkundigen, die 

behoren tot een ter bevordering van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg bij 

ministeriële regeling aan te wijzen categorie, uitsluitend bevoegd zijn tot het voorschrijven van 

bepaalde geneesmiddelen voor zover van die bevoegdheid een aantekening in het BIG-register is 

gemaakt.204 

In 2016 tot slot wordt de positie van verpleegkundig specialisten en physician assistants ook formeel 

in de Geneesmiddelenwet geregeld. Met ingang van 1 augustus 2016 treedt de Verzamelwet VWS 

2016 in werking.205 Ten gevolge van deze veegwet wordt onder meer art. 82 lid 1 Gnw aangepast met 

de toevoeging dat als ‘beroepsbeoefenaar’ tevens wordt beschouwd ‘een persoon aan wie bij of 

krachtens art. 36a Wet BIG de bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen is 

toegekend’. 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat op grond van de Geneesmiddelenwet 

en de Wet BIG in het kader van hoofdstuk 9 Gnw ultimo 2016 als ‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van 

art. 82 lid 1 worden beschouwd: 

1. artsen; 

2. apothekers; 

3. tandartsen; 

4. verloskundigen; 

5. verpleegkundig specialisten acute zorg bij somatische aandoeningen; 

6. verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen; 

7. verpleegkundig specialisten preventieve zorg bij somatische aandoeningen;  

8. verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

9. verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg; 

10. physician assistants; 

11. diabetesverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

12. longverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

13. oncologieverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

14. drogisten die UAD-geneesmiddelen verkopen; 

15. degenen die in de uitoefening van een bedrijf AV-geneesmiddelen verkopen en daartoe zijn ingeschreven 

in het handelsregister.206 

                                                           
regeling aan te wijzen categorie, uitsluitend geldt als deze bevoegdheid is opgenomen in het BIG-register 
(Kamerstukken II 2012-2013, 29 477, nr. 241, p. 10). 
204 Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de 
Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele 
verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013), Stb. 
2013, 560, in werking getreden per 15 februari 2014 (Stb. 2014, 62). 
205 Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van 
het ministerie van VWS te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen 
voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016), Stb. 2016, 206. Zie 
ook Besluit van 29 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet 
VWS 2016, Stb. 2016, 270. 
206 Tussen deze groepen ‘beroepsbeoefenaren’ onderling doen zich grote verschillen voor ten aanzien van de 
omvang van hun bevoegdheden in het kader van de geneesmiddelenvoorziening. Zo is de bevoegdheid van de 
onder 14 en 15 genoemde groepen strikt beperkt tot UAD- en AV-geneesmiddelen, met UR-geneesmiddelen 
hebben zij niets van doen. Voor diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen geldt dat zij maar een zeer 
beperkt aantal geneesmiddelen mogen voorschrijven, en dan niet eens de hele beroepsgroep, maar alleen 
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De uitbreiding van de definitie van ‘beroepsbeoefenaar’ in art. 82 lid 2 Gnw betreft een specifiek 

onderdeel van geneesmiddelenreclame: gunstbetoon. Art. 94 Gnw bevat een algemeen verbod op 

gunstbetoon en formuleert vier uitzonderingen op dit verbod. Een van deze uitzonderingen betreft 

het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten of manifestaties van beroepsbeoefenaren (art. 94 

onder b); dit is toegestaan voor zover deze gastvrijheid beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk 

is om aan de bijeenkomst of manifestatie deel te nemen. Specifiek ten aanzien van de toepassing van 

art. 94 onder b Gnw breidt art. 82 lid 2 de definitie uit met verpleegkundigen ‘die in de uitoefening 

van hun beroep in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedienen of 

verstrekken aan patiënten’. Ten gevolge van art. 82 lid 2 Gnw is gastvrijheid bij bijeenkomsten dus 

ook toegestaan in de richting van verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in opdracht 

van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten. 

Art. 82 lid 2 is in 2012 aan de Geneesmiddelenwet toegevoegd.207 De ratio van deze bepaling is 

gelegen in de onderkenning dat verpleegkundigen hun kennis en vaardigheden op peil moeten 

houden. In dat licht wordt het nuttig geacht ‘dat zij niet alleen uit de wetenschappelijke literatuur of 

door kennisoverdracht in bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorginstelling kennis kunnen nemen van 

verschillende behandelingsmethoden, waaronder de medicamenteuze, maar ook door contacten 

met andere categorieën van beroepsbeoefenaren die hun kennis en kunde op het gebied van 

geneesmiddelen op peil moeten houden, zoals artsen, tandartsen of verloskundigen, tijdens 

bijeenkomsten van wetenschappelijke aard die worden georganiseerd door een wetenschappelijk 

instituut of een farmaceutisch bedrijf’. Art. 82 lid 2 moet het mogelijk maken dat verpleegkundigen 

die in de praktijk geneesmiddelen verstrekken of toedienen aan patiënten kunnen deelnemen aan 

bijeenkomsten die worden georganiseerd door wetenschappelijke instituten of door bedrijven die 

geneesmiddelen fabriceren en/of verhandelen, en die tot doel hebben de wetenschappelijke kennis 

en kunde van beroepsbeoefenaren te bevorderen, in combinatie met een bepaalde mate van 

gastvrijheid.208 

In het kader van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ bestaat dus onderscheid tussen verpleegkundigen 

met voorschrijfbevoegdheid, die op grond van art. 82 lid 1 in algemene zin als beroepsbeoefenaar 

worden beschouwd, en verpleegkundigen die in de praktijk geneesmiddelen plegen te verstrekken of 

toe te dienen aan patiënten en op grond van art. 82 lid 2 uitsluitend wat betreft gastvrijheid bij 

bijeenkomsten als beroepsbeoefenaar worden beschouwd. Wie precies worden verstaan onder 

verpleegkundigen ‘die in de praktijk geneesmiddelen plegen te verstrekken of toe te dienen aan 

patiënten’ is nergens nader omschreven. Deze formulering is echter dermate ruim dat grote groepen 

in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg werkzame verpleegkundigen als zodanig zullen kunnen 

worden aangemerkt. 

                                                           
degenen die aan aanvullende vereisten voldoen. Ook tandartsen en verloskundigen schrijven, gelet op hun 
deskundigheidsgebied, slechts een beperkt arsenaal aan geneesmiddelen voor. Uit de Geneesmiddelenwet 
blijkt niet dat deze verschillen gevolgen hebben voor de status van ‘beroepsbeoefenaar’. Men is simpelweg 
beroepsbeoefenaar of men is het niet. Dat er voor de verschillende soorten beroepsbeoefenaren verschillende 
consequenties aan de reclameregels uit hoofdstuk 9 Gnw verbonden zouden zijn, blijkt niet.  
207 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige 
technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die 
bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 2011, 572), in werking getreden met ingang van 1 
januari 2012 (Stb. 2011, 631), 
208 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, nr. 3, p. 4. 
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Ten aanzien van de definitie van het begrip ‘publiek’ is reeds eerder opgemerkt dat de 

Geneesmiddelenwet hiervoor geen afzonderlijke definitie kent. Uit de definitie van het begrip 

‘publieksreclame’ in art. 1 onder ijij Gnw volgt echter dat hieronder moet worden verstaan 

geneesmiddelenreclame die kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 

82 onder a is bestemd. Uit deze formulering lijkt te volgen dat de wetgever bedoeld heeft dat 

iedereen die niet gekwalificeerd kan worden als beroepsbeoefenaar in de zin van art. 82 lid 1 onder 

a, dus beschouwd moet worden als publiek. 

4.4.3.3 De CGR Code  

De definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ in de CGR Code bestaat niet – zoals in de 

Geneesmiddelenwet – uit een opsomming van beroepsgroepen, maar in een algemene verwijzing 

naar bevoegdheden: 

Art. 3.1 onder d 

beroepsbeoefenaren: een ieder die de bevoegdheid heeft om receptgeneesmiddelen voor 

te schrijven of ter hand te stellen. 

Deze definitie is relatief nieuw en dateert uit 2012. Aanvankelijk, bij de inwerkingtreding van de CGR 

Code in 1999, luidde de definitie van het begrip beroepsbeoefenaar:  

‘artsen, apothekers, apotheekhoudende artsen, apothekersassistenten, drogisten, tandartsen, 

verloskundigen en personen die uit hoofde van hun beroep of functie direct betrokken zijn bij het 

voorschrijven, afleveren of toedienen van geneesmiddelen’.209 

Opvallend aan deze oorspronkelijke definitie is de toevoeging ‘personen die uit hoofde van hun 

beroep of functie direct betrokken zijn bij het voorschrijven, afleveren of toedienen van 

geneesmiddelen’. Hieronder vallen ook doktersassistenten, verpleegkundigen en andere 

zorgverleners die geen voorschrijfbevoegdheid hebben, maar wel nauw bij het voorschrijven 

betrokken zijn. De reikwijdte van deze oorspronkelijke definitie is daarmee breder dan de definitie 

van het destijds geldende Reclamebesluit, waarin als beroepsbeoefenaar zijn aangemerkt: 

‘apothekers, apotheekhoudende artsen, apothekersassistenten in de zin van de wet, personen op wie 

art. 2f, lid 1, van de wet van toepassing is, alsmede artsen, tandartsen en verloskundigen’.210 

De door de CGR gehanteerde definitie van beroepsbeoefenaar is langdurig onderwerp van discussie 

geweest tussen de CGR en IGZ.211 IGZ acht de definitie in de CGR Code te ruim in vergelijking met het 

wettelijk kader. De verhoudingen tussen de wetgeving en de zelfregulering komen gedurende enige 

tijd op scherp te staan. Uiteindelijk kondigt het bestuur van de CGR in 2004 aan dat de in de 

gedragscode gehanteerde definitie van beroepsbeoefenaar op uitdrukkelijk verzoek van IGZ zal 

worden aangepast.212 Met ingang van 1 januari 2005 treedt de nieuwe, exact met het Reclamebesluit 

overeenkomende definitie van beroepsbeoefenaar in de CGR Code in werking.  

                                                           
209 Art. III onder d CGR Code (oud). 
210 Art. 1 lid 1 onder d Reclamebesluit. 
211 In het door IGZ opgestelde rapport Tussentijdse evaluatie Stichting Code Geneesmiddelenreclame en 
zelfregulering geneesmiddelenreclame wordt op p. 20 uitvoerig teruggekeken op deze discussie. 
212 Nieuwsbrieven CGR 2004/2-4. 
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In 2012 kiest de CGR voor een nieuwe insteek en wordt de opsomming van beroepsgroepen 

losgelaten en vervangen door de algemene verwijzing naar de bevoegdheid om geneesmiddelen voor 

te schrijven of ter hand te stellen. De directe aanleiding hiervoor zijn de inwerkingtreding van de 

(tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig specialisten en physician assistants per 1 

januari 2012 en de ontwikkelingen rond de voorschrijfbevoegdheid van gespecialiseerde 

verpleegkundigen. De CGR sluit aan bij de definitie ‘zoals deze in de Beleidsregels gunstbetoon wordt 

gehanteerd’.213 Uit de toelichting volgt dat op grond van de definitie in de gedragscode als 

beroepsbeoefenaar worden beschouwd: de arts, apotheker, tandarts, verloskundige, 

apothekersassistent, drogist en de verpleegkundige met de volgende BIG-registratie: 

Gespecialiseerde verpleegkundigen: 

 Diabetesverpleegkundigen; 

 Longverpleegkundigen; 

 Oncologieverpleegkundigen. 

Voor de diabetes- en longverpleegkundigen geldt per 1 mei 2014 dat zij alleen als  

beroepsbeoefenaar mogen worden aangemerkt als bij hun BIG-registratie is  

aangetekend dat zij een voorschrijfbevoegdheid hebben. 

 

Verpleegkundig specialisten (VS): 

 VS acute zorg bij somatische aandoeningen;  

 VS chronische zorg bij somatische aandoeningen;  

 VS preventieve zorg bij somatische aandoeningen;  

 VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

 VS geestelijke gezondheidszorg.  

 

Physician assistants (PA) 

 

In de toelichting bij art. 3.1 onder d CGR Code is overigens bepaald dat ook artsen in opleiding gezien 

worden als beroepsbeoefenaar in de zin van de gedragscode.214 Dit staat niet in de 

Geneesmiddelenwet. Niet helemaal duidelijk is overigens wie onder artsen in opleiding worden 

verstaan. Evenmin is helder of deze toelichting uitsluitend betrekking heeft op artsen of dat hetzelfde 

ook geldt voor bijvoorbeeld apothekers in opleiding.215 

Tot slot kent de CGR Code eenzelfde ‘oprekking’ van de definitie van beroepsbeoefenaar als de 

Geneesmiddelenwet wat betreft het verlenen van gastvrijheid in het kader van bijeenkomsten aan 

verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in opdracht van een arts, tandarts of 

verloskundige geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten. Dit is niet geregeld in de 

definitie van beroepsbeoefenaar zelf, maar in art. 6.4.2 CGR Code. Uit de toelichting bij dit artikel 

blijkt dat de CGR Code aansluiting heeft gezocht bij de wijziging in de Geneesmiddelenwet in 2012. 

Gewezen wordt op het volgende:  

                                                           
213 Toelichting CGR Code bij art. 3.1 onder d.  
214 Toelichting CGR Code bij art. 3.1 onder d.  
215 In dit kader is ook nog interessant de mededeling van de CGR in een nieuwsbrief uit 2006 dat – hoewel co-
assistenten niet onder de definitie van beroepsbeoefenaar vallen – de CGR Code toch op hen van toepassing is. 
De CGR acht het onwenselijk dat studenten tijdens hun opleiding tot arts vormen van gastvrijheid zouden 
mogen aanvaarden, die niet zijn toegestaan vanaf het moment dat zij daadwerkelijk arts zijn (CGR Nieuwsbrief 
2006/4). 
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‘Met ingang van 1 januari 2012 is in art. 82 lid 2 Gnw bepaald dat verpleegkundigen die in de praktijk 

geneesmiddelen plegen te verstrekken of toe te dienen aan patiënten, kunnen deelnemen aan 

bijeenkomsten die worden georganiseerd door wetenschappelijke instituten of door 

vergunninghouders en die tot doel hebben de wetenschappelijke kennis en kunde van 

beroepsbeoefenaren te bevorderen, in combinatie met een bepaalde mate van gastvrijheid. Hiermee 

is het verlenen van gastvrijheid in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten als bedoeld in art. 

6.4.5 mogelijk voor verpleegkundigen.’216 

Ten aanzien van het begrip publiek is reeds eerder opgemerkt dat de CGR Code hiervoor geen 

afzonderlijke definitie kent. Het begrip publieksreclame is echter wel gedefinieerd in art. 3.1.b CGR 

Code. Uit deze definitie volgt dat alle reclame die kennelijk ook voor ‘anderen dan 

beroepsbeoefenaren is bestemd’ als publieksreclame wordt beschouwd. Evenals bij de 

Geneesmiddelenwet het geval is, wordt ook onder de CGR Code eenieder die niet kwalificeert als 

beroepsbeoefenaar beschouwd als publiek. 

4.4.3.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Er is geen jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de vraag wie als 

geadresseerden van geneesmiddelenreclame dienen te worden beschouwd.  

4.4.3.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter  

De jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter met betrekking tot de geadresseerden 

van geneesmiddelenreclame spitst zich toe op de vraag wie als beroepsbeoefenaar mag worden 

beschouwd en wie niet. Dit vraagstuk komt vooral op bij procedures inzake de (vermeende) 

overtreding van het verbod op publieksreclame. 

Een eerste serie uitspraken dateert uit de periode eind jaren ’90, begin 21e eeuw, waarin het 

reclametoezicht vanuit IGZ op naleving van het Reclamebesluit wordt geïntensifieerd. Uit deze zaken 

lijkt in eerste instantie te kunnen worden afgeleid dat de (straf)rechter als geadresseerde van 

geneesmiddelenreclame, naast de doelgroep ‘beroepsbeoefenaren’ en de doelgroep ‘publiek’, ook 

nog een derde categorie geadresseerden onderkent. In deze benadering wordt onder ‘publiek’ 

verstaan ‘het grote publiek’, de consument. Tussen het grote publiek en beroepsbeoefenaar bevindt 

zich nog een soort tussencategorie, zo lijkt uit de vroege jurisprudentie te volgen. 

Een eerste strafzaak betreft de vervolging van de uitgever van het tijdschrift Arts & Auto wegens 

plaatsing van advertenties voor receptplichtige geneesmiddelen. Omdat dit tijdschrift ook wordt 

gelezen door personen die geen beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de wet is volgens het OM sprake 

van overtreding van het verbod op publieksreclame.  

 

De rechtbank verwijst naar de toelichting bij het Reclamebesluit en leidt hieruit af dat de 

reclameregels betrekking hebben op reclame bestemd voor enerzijds ‘het brede publiek’ tegenover 

anderzijds beroepsgroepen. Dit vindt steun in de gebruikte formulering in Richtlijn 2001/83, die 

spreekt van ‘the general public’. Ten aanzien van het blad Arts & Auto wordt echter geconstateerd 

dat dit tijdschrift een beperkte oplage heeft, niet voor iedereen te koop is en bedoeld is voor leden 

                                                           
216 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.2. In de oorspronkelijke versie van deze toelichting luidde de laatste zin van 
de geciteerde tekst: ‘Hiermee zijn wetenschappelijke bijeenkomsten als bedoeld in art. 6.4.5 mogelijk voor 
verpleegkundigen en andere relevante beroepsgroepen gezamenlijk.’ Bij een aanpassing van de toelichting in 
2016 is de toevoeging ‘en andere relevante beroepsgroepen’ komen te vervallen. 
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van de Nederlandse Vereniging van Artsen. De beperkte groep (buitengewone) leden van deze 

vereniging, die niet zelf behoren tot ‘beroepsbeoefenaren’ in de zin van het Reclamebesluit, kunnen 

mede gelet op hun relatie met de bedoelde groep beroepsbeoefenaren, niet worden aangemerkt als 

het ‘brede publiek’, aldus de rechter, die tot vrijspraak van de verdachte komt.217 

 

Vergelijkbaar is de uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit mei 2002.218 

 

In het Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten verschijnt een advertentie van Roche voor het 

receptplichtige obesitasgeneesmiddel Xenical. In deze casus constateert de strafrechter evenmin een 

overtreding van het verbod op publieksreclame, met als motivering dat diëtisten niet beschouwd 

kunnen worden als het ‘brede publiek’.  

 

De rechter erkent dat diëtisten geen beroepsbeoefenaar zijn in de zin van het Reclamebesluit. Het 

beroep van diëtist valt op grond van art. 34 Wet BIG echter wel onder het stelsel van 

opleidingstitelbescherming. Bovendien wordt in de omschrijving van het deskundigheidsgebied in het 

kader van de Wet BIG benadrukt dat het handelen van de diëtist op verwijzing van de arts geschiedt. 

De rechter merkt diëtisten aan als een zeer specifieke paramedische beroepsgroep, die nauw 

gelieerd is aan beroepsbeoefenaren in de zin van de reclamewetgeving. Mede gelet op het feit dat 

het Tijdschrift voor Diëtisten zich hoofdzakelijk richt op diëtisten, een beperkte oplage kent en niet 

voor iedereen te koop is, concludeert de rechter dat dit tijdschrift zich niet richt tot het ‘brede 

publiek’ als bedoeld in het Reclamebesluit en dus geen sprake is van publieksreclame.  

 

In een noot bij deze uitspraak constateert Schutjens dat de rechter – naast ‘beroepsbeoefenaren’ in 

de zin van het Reclamebesluit en ‘het brede publiek‘ – met deze uitspraak nog een derde categorie 

erkent, namelijk personen die blijkens hun wettelijke positie en feitelijke werkzaamheden nauw 

gelieerd zijn aan beroepsbeoefenaren. Schutjens wijst daarbij eveneens op de bredere omschrijving 

van de dan nog geldende oorspronkelijke definitie van beroepsbeoefenaar in de CGR Code. De 

interpretatie van de rechter en de strekking van de oorspronkelijke definitie van het begrip 

beroepsbeoefenaar in de CGR Code komen op dit punt overeen.  

 

De interpretatie van het begrip ‘publiek’ komt ook aan de orde in een andere strafzaak, die tot aan 

de Hoge Raad wordt uitgeprocedeerd en die betrekking heeft op een door Roche georganiseerde 

Obesitas-dag.  

 

Deelname aan de Obesitas-dag staat open voor iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is 

in overgewicht. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van Roche aanwezig, te herkennen aan de 

vermelding op hun kleding van de merknaam Xenical. Tevens zijn aan de deelnemers van de dag 

pennen uitgedeeld met het opschrift ‘Xenical’ en ‘www.xenical.nl’. 

 

In eerste aanleg komt de rechter tot de conclusie dat zowel in Richtlijn 2001/83 als in het 

Reclamebesluit het begrip ‘publiek’ telkens tegenover het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ wordt gesteld. 

                                                           
217 Rb. Utrecht 9 december 1999, 159801-99. Het OM gaat tegen deze uitspraak in cassatie, maar wordt 
wegens niet-tijdige betekening van de dagvaarding niet-ontvankelijk verklaard. 
218 Ktg. Utrecht 17 mei 2002, rolnummer 153378-02/153260-02 (Roche).  
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De rechter geeft aan het begrip publiek de betekenis van koper/consument/eindgebruiker.219 Het hof 

volgt deze redenering en komt tot de conclusie dat iedere reclame-uiting die niet uitsluitend tot 

beroepsbeoefenaren gericht is, als publieksreclame moet worden beschouwd. Ook het hof verstaat 

onder publiek de koper/ consument/eindgebruiker.220  

 

De Hoge Raad stelt uiteindelijk vast dat noch in de richtlijn, noch in het Reclamebesluit nader wordt 

gedefinieerd wat verstaan dient te worden onder ‘tot het publiek gerichte reclame’. Beide regelingen 

kunnen volgens de Hoge Raad redelijkerwijs niet anders worden begrepen dan dat 

‘geneesmiddelenreclame die niet is gericht tot beroepsbeoefenaren en naar normaal spraakgebruik 

moet worden opgevat als in het algemeen op het publiek gericht, moet worden beschouwd als op 

het ‘publiek’ gerichte reclame in de zin van het Reclamebesluit’.221 Het feit dat het gaat om een 

besloten bijeenkomst van (een in omvang beperkte groep van) niet-beroepsbeoefenaren doet hier 

niet aan af. De Hoge Raad oordeelt dat in het onderhavige geval sprake is van overtreding van het 

verbod op publieksreclame.222  

 

Wedekind en Schutjens223 constateren naar aanleiding van deze serie uitspraken dat het begrip 

publiek in de relevante regelgeving weliswaar telkens tegenover het begrip beroepsbeoefenaren 

wordt gesteld, maar dat een reclame-uiting pas tot publieksreclame wordt gerekend indien reclame 

1. niet is gericht tot beroepsbeoefenaren én 2. naar normaal spraakgebruik moet worden opgevat als 

in het algemeen op het publiek gericht. Door hen wordt aangevoerd dat zowel uit het gebruik van 

het begrip ‘the general public’ in de Engelstalige versie van Richtlijn 2001/83 als uit de uitleg van het 

begrip publiek als koper/consument/eindgebruiker door lagere rechters en het arrest van de Hoge 

Raad kan worden afgeleid dat reclame voor UR-geneesmiddelen in vakbladen voor verpleegkundigen 

toegestaan zou moeten zijn. Zij doen dan ook een pleidooi voor een zodanige aanpassing van de in 

voorbereiding zijnde Geneesmiddelenwet dat reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de 

richting van verpleegkundigen is toegestaan. Met de nodige omwegen en hindernissen komt deze 

aanpassing van de Geneesmiddelenwet er uiteindelijk, zij het niet meteen bij inwerkingtreding van 

de Geneesmiddelenwet in 2007 maar pas in 2012, zoals is uiteengezet in paragraaf 4.4.3.2. 

Hangende deze periode van wetswijzigingen ontwikkelt zich vrijwel geen jurisprudentie meer van de 

gewone rechter met betrekking tot de interpretatie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ en de vraag 

wie beschouwd dienen te worden als ‘publiek’. Er is slechts één boetezaak over dit onderwerp en 

deze betreft de positie van MS-verpleegkundigen, een groep gespecialiseerde verpleegkundigen die 

tot op de dag van vandaag geen voorschrijfbevoegdheid hebben.  

In boetezaak 1, die beschreven is in paragraaf 4.3.5.2, legt de Minister van VWS een boete op aan 

ApotheekZorg wegens het verlenen van gastvrijheid aan MS-verpleegkundigen tijdens een 

bijeenkomst waar tevens reclame wordt gemaakt voor een receptplichtig geneesmiddel. In de door 

ApotheekZorg aangespannen beroepsprocedure onderkent de rechter dat MS-verpleegkundigen een 

centrale rol spelen in de behandeling en begeleiding van patiënten met MS en dat deze 

                                                           
219 Rb. Zwolle (sector kanton, locatie Lelystad ) 13 februari 2002, ECLI:NL:RBZWO:2002:AD9244, r.o. 3.3.3 
(Roche). 
220 Hof Arnhem 28 november 2002, rolnummer 21-000526-02 (Roche). 
221 HR 25 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AM0244, r.o. 3.10.3 (Roche).  
222 De Hoge Raad verwerpt het beroep, waarmee de door het hof opgelegde geldboete van € 11.250 in stand 
blijft. 
223 Wedekind & Schutjens 2005, JGRplus 2005/2, p. 12-13. 
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verpleegkundigen uit hoofde van hun functie in nauw contact staan met voorschrijvers en invloed 

kunnen uitoefenen op het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen.224  

Het pleidooi van ApotheekZorg dat er ten tijde van de bijeenkomst (in 2008) nog veel onduidelijkheid 

bestond over de positie van verpleegkundigen in het kader van gastvrijheid vindt noch bij de rechter, 

noch bij de Raad van State gehoor. In beide instanties wordt geconstateerd dat MS-verpleegkundigen 

ten tijde van de overtreding geen beroepsbeoefenaar waren in de zin van art. 82 lid 1 Gnw en niet 

beschikten over voorschrijfbevoegdheid op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG. Zo er in die periode nog 

sprake zou zijn van onduidelijkheid over de positie van verpleegkundigen onder de reclameregels, 

had deze betrekking op het verlenen van gastvrijheid bij gemengde bijeenkomsten, aldus de rechter. 

Onder een gemengde bijeenkomst wordt verstaan een bijeenkomst waaraan wordt deelgenomen 

door zowel beroepsbeoefenaren in de zin van art. 82 lid 1 als verpleegkundigen.225 De bijeenkomst 

van ApotheekZorg was echter uitsluitend bedoeld voor MS-verpleegkundigen; van een gemengde 

bijeenkomst – en dus ook van onduidelijkheid over de positie van de deelnemende verpleegkundigen 

– is derhalve geen sprake geweest. 

De vroege lijn van de strafrechter onder het Reclamebesluit, waarin naast ‘beroepsbeoefenaren’ en 

‘publiek’ nog ruimte leek te bestaan voor een tussencategorie, is inmiddels geheel verlaten. Onder 

de Geneesmiddelenwet is de wettelijke bevoegdheid tot het voorschrijven (en ter hand stellen) van 

geneesmiddelen hét bepalende criterium, zo volgt ook uit de toezichtrapporten over gastvrijheid bij 

nascholingen en grote congressen, die IGZ in de periode 2012-2015 heeft uitgebracht. Wie geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft, wordt beschouwd als publiek. Dit wordt in de bedoelde rapporten 

onder meer geconstateerd ten aanzien van praktijkondersteuners, doktersassistenten en ook co-

assistenten.226  

4.4.3.6 Jurisprudentie Codecommissie  

In klachtenprocedures voor de Codecommissie van de CGR is relatief weinig discussie geweest over 

de geadresseerden van geneesmiddelenreclame en de afbakening tussen de begrippen 

‘beroepsbeoefenaar’ en ‘publiek’. Een groot deel van de uitspraken in klachtenprocedures heeft 

betrekking op reclame gericht op artsen, een doelgroep waarvan niet ter discussie staat dat zij als 

beroepsbeoefenaar worden beschouwd. Voor zover het verbod op publieksreclame aan de orde is 

geweest, betreft dit vrijwel steeds zaken waarin niet in twijfel is getrokken dat sprake is geweest van 

reclame gericht op het publiek. 

Dat het onderscheid tussen ‘beroepsbeoefenaar’ en ‘publiek’, en met name de vraag hoe omgegaan 

moet worden met zorgverleners die geen voorschrijfbevoegdheid hebben, in het kader van de 

                                                           
224 Boetezaak 1, boetebesluit 21 januari 2011, beslissing op bezwaar 30 november 2011; Rb. Limburg 29 
november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337 (ApotheekZorg); ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 
(ApotheekZorg). 
225 Ter onderbouwing van deze onduidelijkheid verwijst ApotheekZorg onder meer naar het jaarverslag van de 
CGR over 2007 en naar de ‘Handvatten publieksreclame’, die gedurende enige tijd op de website van IGZ 
gepubliceerd zijn geweest.  
226 De constatering ten aanzien van co-assistenten is interessant in het licht van de uitlatingen in de CGR 
Nieuwsbrief 2006/4, waarin de CGR co-assistenten – hoewel zij niet onder de definitie van beroepsbeoefenaar 
vallen – juist uitdrukkelijk onder de reikwijdte van de CGR Code brengt, omdat het onwenselijk zou zijn dat 
studenten tijdens hun opleiding tot arts vormen van gastvrijheid zouden mogen aanvaarden, die niet zijn 
toegestaan vanaf het moment dat zij daadwerkelijk arts zijn. IGZ acht gastvrijheid in de richting van co-
assistenten dus in het geheel niet toegestaan.  
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zelfregulering nog wel speelt, blijkt uit de adviezen van de Codecommissie. Met enige regelmaat – 

ook meer recent nog – worden preventief vragen aan de Codecommissie voorgelegd over hetgeen 

toegestaan is in de richting van niet-beroepsbeoefenaren.  

De lijn van de Codecommissie is onverminderd streng: zorgverleners die geen 

voorschrijfbevoegdheid hebben, worden niet erkend als ‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van de CGR 

Code. Dit heeft de Codecommissie vastgesteld ten aanzien van klinisch moleculair biologen in de 

pathologie (A15.039) en mondhygiënisten (A15.002, A15.070). Zie voor algemene opmerkingen van 

de Codecommissie over de (mogelijke) aanwezigheid van niet-beroepsbeoefenaren voorts onder 

meer de adviezen A07.017 (verpleegkundigen), A14.016 (verpleegkundigen), A15.109 

(praktijkondersteuners), A16.024 (praktijkondersteuners, niet-gespecialiseerde verpleegkundigen) en 

A16.083 (buitenlandse verpleegkundigen en onderzoekers).  

Ook de in art. 82 lid 2 Gnw en art. 6.4.2 CGR Code gecreëerde mogelijkheid tot het in het kader van 

bijeenkomsten verlenen van gastvrijheid aan verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep 

in opdracht van een beroepsbeoefenaar geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten, 

wordt strikt geïnterpreteerd en mag niet worden opgerekt naar andere zorgprofessionals. De 

Codecommissie overweegt als volgt: 

‘In art. 82 lid 2 Gnw heeft de wetgever voorzien in een beperkte uitbreiding van de groep personen 

aan wie gastvrijheid mag worden verleend, namelijk de in die bepaling specifiek omschreven 

verpleegkundigen, welke bepaling is overgenomen in de gedragscode onder art. 6.4.2. De wetgever 

heeft bij die uitbreiding van het begrip beroepsbeoefenaar voor een beperkt doel niet gekozen voor 

een ruime omschrijving die ruimte biedt voor verdere uitbreiding indien daaraan behoefte zou zijn, 

maar heeft gekozen voor een nauwkeurig omschreven groep van medewerkers in de gezondheidszorg. 

Voor verdere uitbreiding van het begrip beroepsbeoefenaar buiten de wet om is geen plaats (...).’227 

Dit laat onverlet dat zich in de praktijk kennelijk een spanningsveld voordoet met name bij het 

verlenen van gastvrijheid ten aanzien van zorgprofessionals die geen beroepsbeoefenaar zijn en 

nauw bij de geneesmiddelenvoorziening zijn betrokken. Voor een nadere bespreking van deze 

casuïstiek wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

4.4.4 Analyse van de partijen die als adressant van geneesmiddelenreclame 
kunnen worden beschouwd  

4.4.4.1 Richtlijn 2001/83  

Richtlijn 2001/83 bevat geen definities van partijen die als adressant van geneesmiddelenreclame 

beschouwd kunnen worden. Een nadere bespreking van de richtlijn op dit punt kan hier derhalve 

achterwege blijven.  

4.4.4.2 De Geneesmiddelenwet  

De Geneesmiddelenwet bevat specifiek ten aanzien van hoofdstuk 9 over geneesmiddelenreclame 

een definitie van het begrip ‘ondernemer’. 

 

 

 

                                                           
227 A15.036. 
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Art. 82 lid 1 onder b 

 

Ondernemer: de houder van een handelsvergunning of van een vergunning als bedoeld in 

art. 18 lid 1, tweede volzin. 

Uit deze definitie volgt dat als ‘ondernemer’ in het kader van de regels voor geneesmiddelenreclame 

worden beschouwd de houders van een handelsvergunning als bedoeld in art. 40 Gnw en de houders 

van een fabrikantenvergunning of groothandelsvergunning als bedoeld in art. 18 lid 1, tweede volzin, 

Gnw.  

In de memorie van toelichting bij de Geneesmiddelenwet wordt met betrekking tot de definitie van 

art. 82 lid 1 onder b vermeld:  

‘De meeste normen van het onderhavige hoofdstuk [9] richten zich tot een ieder. Er zijn evenwel een 

paar normen die uitsluitend gericht zijn tot farmaceutische ondernemingen. In de praktijk blijkt dat het 

meestal de houders van de handelsvergunning zijn die zelf reclame maken voor hun geneesmiddelen 

of daartoe opdracht geven. Doch ook fabrikanten en groothandelaren die niet tevens houder zijn van 

de handelsvergunning, kunnen er belang bij hebben zelf reclame te maken voor de geneesmiddelen 

die zij bereiden onderscheidenlijk distribueren. Met de mogelijkheid dat zij daartoe daadwerkelijk 

overgaan, moet derhalve rekening worden gehouden. Gemakshalve zijn de farmaceutische bedrijven 

die in de praktijk zelf reclame maken (houders van een handelsvergunning, een fabricagevergunning of 

een groothandelsvergunning) of dat door anderen laten doen, onder één noemer gebracht.’228  

In de Beleidsregels gunstbetoon wordt zeer beperkt aandacht besteed aan de interpretatie van het 

begrip ‘ondernemer’. Verwezen wordt naar de definitie in art. 82 lid 1 onder b Gnw, waaraan is 

toegevoegd dat ‘een ondernemer de houder van een handelsvergunning [is]’.229 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat hoofdstuk 9 Gnw een aantal bepalingen bevat met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame, die specifiek van toepassing zijn op partijen die onder de 

definitie van ‘ondernemer’ vallen. Alle overige bepalingen richten zich klaarblijkelijk op ‘een ieder’, 

dus op zowel de partijen die een rechtstreeks eigen belang (kunnen) hebben bij het maken van 

reclame voor geneesmiddelen, zoals de houder van de handelsvergunning en/of de fabrikant of 

groothandelaar, als alle andere partijen in welke hoedanigheid dan ook. 

4.4.4.3 De CGR Code  

In de CGR Code is niet het begrip ‘ondernemer’ gedefinieerd, maar het begrip ‘vergunninghouder’.  

 

Art. 3.1.e CGR Code  

 

Vergunninghouders: houders van een vergunning als bedoeld in art. 18 van de 

Geneesmiddelenwet alsmede houders van een vergunning als bedoeld in art. 15 van de 

Wet inzake Bloedvoorziening. 

 

Een verschil met de Geneesmiddelenwet is dat in de CGR Code alleen wordt verwezen naar de 

vergunninghouders op grond van art. 18 Gnw en dat de houder van de handelsvergunning op grond 

van art. 40 Gnw niet wordt vermeld. De facto leidt dit echter niet tot een beperking. Iedereen die 

                                                           
228 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67. 
229 Stcrt. 2012, 854, p. 1. 
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geneesmiddelen bereidt, invoert, uitvoert of aflevert, dient op grond van de Geneesmiddelenwet 

over een fabrikantenvergunning te beschikken. Dit geldt voor de houder van de handelsvergunning, 

maar ook voor alle andere partijen die een geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is 

verleend bereiden, invoeren, uitvoeren of afleveren. 

 

In de omschrijving van vergunninghouder in art. 3.1 onder e CGR Code wordt ook verwezen naar de 

Wet inzake Bloedvoorziening. Op grond van art. 15 van deze wet is het verboden bloedproducten en 

tussenproducten uit een derde land in te voeren zonder vergunning van de Minister van VWS. 

Bloedproducten zijn producten van menselijk bloed, alsmede daaruit afgescheiden bestanddelen, 

waaraan al dan niet een andere substantie is toegevoegd, geschikt voor toediening aan de mens. 

Tussenproducten zijn producten die voldoen aan dezelfde definitie, maar zijn niet geschikt voor 

toediening aan de mens. De oorsprong van de verwijzing in de CGR Code naar houders van een 

vergunning op grond van art. 15 van de Wet inzake Bloedvoorziening is niet bekend. Deze verwijzing 

heeft van het begin aan deel uitgemaakt van de definitie van vergunninghouder in de CGR Code.  

 

Voor het overige bevat de CGR Code geen bepalingen waaruit volgt wie als adressant van 

geneesmiddelenreclame kunnen worden aangemerkt.  

4.4.4.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Het Europese Hof van Justitie heeft een tweetal interessante en principiële uitspraken gedaan over 

de vraag wie als adressant van reclame in de zin van titel VIII beschouwd kunnen worden. Deze zaken 

hebben geen betrekking op reclame afkomstig van de directe commercieel belanghebbende bij de 

afzet van een geneesmiddel, zoals de houder van de handelsvergunning en/of de houder van de 

fabrikantenvergunning, maar juist op andersoortige partijen.  

De eerste zaak is van zeer algemene strekking en betreft het Damgaard-arrest uit 2009.230  

De casus heeft betrekking op de strafrechtelijke vervolging van de Deense journalist Damgaard wegens 

overtreding van het verbod op het maken van reclame voor een niet-geregistreerd geneesmiddel. 

Damgaard heeft op zijn website uitingen geplaatst over Hyben Total, een product dat tot 1999 in 

Denemarken verkrijgbaar was, maar nadien niet meer in de handel mocht zijn wegens het ontbreken 

van een handelsvergunning. Op zijn website vermeldt Damgaard in 2003 dat Hyben Total 

rozenbottelpoeder bevat en dat dit poeder pijnstillend werkt bij verschillende vormen van jicht of 

artrose. Tevens wijst hij erop dat het product als voedingssupplement te koop is in Zweden en 

Noorwegen.  

Aan het Europese Hof is de vraag voorgelegd of uitingen van een derde partij over (de therapeutische 

of profylactische) eigenschappen van een geneesmiddel moeten worden aangemerkt als reclame in 

de zin van art. 86 Richtlijn 2001/83, indien deze derde die uitingen op eigen initiatief doet en feitelijk 

en rechtens geheel onafhankelijk is van de fabrikant of de verkoper van het betreffende 

geneesmiddel.  

Bij de beantwoording van deze vraag benadrukt het Hof de voornaamste doelstelling van de 

wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen, te weten de bescherming van de volksgezondheid. 

Het is deze doelstelling die ten grondslag ligt aan zowel het verbod op het in de handel brengen van 

geneesmiddelen zonder handelsvergunning als het verbod op het maken van reclame voor dergelijke 

                                                           
230 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222 (Damgaard). Zie voor deze uitspraak ook par. 4.3.4. 



190 
 

geneesmiddelen. Tevens benadrukt het Hof het belang van een hoog beschermingsniveau met 

betrekking tot voorlichting aan patiënten en gebruikers van geneesmiddelen: zij moeten aan de hand 

van volledige en begrijpelijke informatie een juist gebruik van deze middelen maken. 

Het Hof stelt vast dat in de definitie van het begrip reclame voor geneesmiddelen het accent ligt op 

het doel van de boodschap. De definitie bevat geen enkele aanwijzing met betrekking tot de 

personen die deze boodschap verspreiden, zo constateert het Hof. De bewoordingen van de richtlijn 

sluiten derhalve niet uit dat een boodschap die afkomstig is van een onafhankelijke derde het 

karakter van reclame kan hebben. Voor het toekennen van het reclamekarakter aan een boodschap 

vereist de richtlijn evenmin dat die boodschap in het kader van een commerciële of industriële 

activiteit wordt verspreid. Ook indien reclame voor geneesmiddelen afkomstig is van een 

onafhankelijke derde en anders dan in het kader van een commerciële of industriële activiteit wordt 

gemaakt, kan dit schade toebrengen aan de volksgezondheid, zo redeneert het Hof. 231 

De uiteindelijke beoordeling van de vraag of in de zaak van Damgaard sprake is van reclame, laat het 

Hof aan de nationale rechter. Bij de beantwoording van die vraag kunnen factoren als de positie van 

de opsteller van een mededeling over een geneesmiddel, en in het bijzonder zijn relatie tot de 

fabrikant of de distributeur ervan, relevant zijn, tezamen met andere aspecten, zoals de aard van de 

activiteit en de inhoud van de boodschap. Daarbij is het tevens aan de nationale rechter om in 

concrete gevallen het evenwicht tussen enerzijds de bescherming van de volksgezondheid en 

anderzijds het beginsel van vrijheid van meningsuiting te bepalen. 

Een ander interessant arrest van het Hof betreft de zaak van de Association of the British 

Pharmaceutical Industry (ABPI, de Engelse koepelorganisatie van farmaceutische bedrijven) tegen 

het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHPR, het uitvoerend orgaan van het 

Ministerie van Volksgezondheid, dat in Engeland toezicht houdt op naleving van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame).232  

De casus speelt zich af tegen de achtergrond van het in Engeland geldende systeem voor de 

vergoeding van geneesmiddelen onder de National Health Service Act. Binnen dit systeem dienen 

huisartsen in Engeland en Wales, als zij recepten uitschrijven die door de National Health Service (NHS) 

worden vergoed, zich te houden aan de regels van en receptcontroles door de NHS. Als onderdeel van 

het algemene beleid ter verlaging van de totale kosten voor geneesmiddelen is door de Primary Care 

Trusts (de fondsen waaruit de eerstelijnszorg onder de NHS wordt gefinancierd) een aantal 

bonusregelingen voor huisartsenpraktijken ingevoerd. De zaak die voor het Hof dient, heeft betrekking 

op de bonusregelingen voor spécialités. Op grond van deze bonusregelingen worden huisartsen ertoe 

aangezet om binnen een bepaalde therapeutische klasse één bepaald middel voor te schrijven. Voor 

het uitschrijven van recepten voor dit bepaalde geneesmiddel aan nieuwe patiënten en voor het 

omzetten van patiënten die reeds een ander spécialité uit dezelfde therapeutische klasse gebruiken, 

ontvangen de huisartsen een financiële bonus. Met deze financiële bonus kunnen huisartsen hun 

inkomsten uit de praktijk vergroten. 

De ABPI heeft haar twijfels over de toelaatbaarheid van de voorschrijfbonusregelingen en wendt zich 

hierover tot het MHPR. Het MHPR neemt het standpunt in dat art. 94 Richtlijn 2001/83 uitsluitend 

ziet op bonusregelingen van commerciële aard. Omdat de ABPI het niet eens is met deze uitleg van 

art. 94, wendt zij zich tot de rechter om de rechtmatigheid van het standpunt van het MHPR te doen 

                                                           
231 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222, punten 20-24 (Damgaard). 
232 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219 (ABPI). Zie over dit arrest ook par. 7.5. 
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onderzoeken. De High Court of Justice besluit tot schorsing van de behandeling en legt aan het 

Europese Hof – kort samengevat – de vraag voor of art. 94 Richtlijn 2001/83 zich ertegen verzet dat 

een overheidsorgaan dat deel uitmaakt van een nationale openbare gezondheidsdienst, een 

financiële beloning aanbiedt aan artsen om een in de bonusregeling genoemd gespecificeerd 

geneesmiddel voor te schrijven teneinde de totale uitgaven voor geneesmiddelen te verlagen. Deze 

vraag moet mede gezien worden in het licht van het bepaalde in art. 4 lid 3 van de richtlijn, op grond 

waarvan de bevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten onverlet blijven ten aanzien van de 

vaststelling van de prijzen van geneesmiddelen en ten aanzien van de opneming van geneesmiddelen 

in het toepassingsgebied van de nationale ziekteverzekeringstelsels op basis van gezondheids-, 

economische en sociale overwegingen. 

Het Hof merkt op dat het verbod van art. 94 Richtlijn 2001/83 om premies of voordelen in geld of in 

natura aan te bieden aan personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren, moet worden gezien in het kader van de bevordering van de verkoop van geneesmiddelen. 

Met dit verbod wordt beoogd te voorkomen dat verkoopbevorderende praktijken ertoe leiden dat 

artsen en apothekers bij het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen een economisch belang 

laten meewegen. De bepaling strekt ertoe een medische en farmacologische praktijk te bevorderen 

die strookt met de beroepsregels van voorschrijvers en afleveraars.233 

Blijkens de systematiek van de richtlijn raakt dit verbod in de eerste plaats de farmaceutische 

industrie, maar het Hof verwijst tevens naar het in het Damgaard-arrest vastgelegde uitgangspunt 

dat ook door onafhankelijke derden, anders dan in het kader van een commerciële of industriële 

activiteit gemaakte reclame voor geneesmiddelen schade kan toebrengen aan de volksgezondheid, 

zelfs als deze derde handelt op eigen initiatief en feitelijk en rechtens volledig onafhankelijk is van de 

fabrikant of de verkoper van die geneesmiddelen.234 

Indien de adressant echter een overheidsinstantie is, volgt het Hof een andere lijn. Daarbij wordt in 

de eerste plaats gewezen op art. 88 lid 4 Richtlijn 2001/83, waarin ‘door het bedrijfsleven gevoerde’ 

inentingscampagnes worden uitgezonderd van het verbod op publieksreclame indien deze 

campagnes door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn goedgekeurd. Ten aanzien van het 

verbod van art. 94 wordt vastgesteld dat dit kan worden toegepast op onafhankelijke derden die 

anders dan in het kader van een commerciële of industriële activiteit of ook een winstgevende 

activiteit handelen. Het verbod geldt echter niet voor de  

‘(…) voor de volksgezondheid bevoegde nationale autoriteiten, die met name moeten toezien op de 

toepassing van de bestaande regeling, waarvan in het bijzonder deze richtlijn deel uitmaakt, en voorts 

de prioriteiten moeten vaststellen voor het optreden op het gebied van het volksgezondheidsbeleid, in 

het bijzonder waar het gaat om het rationaliseren van de overheidsuitgaven voor dit beleid waarvoor 

zij juist verantwoordelijkheid dragen.’235 

Het Hof rechtvaardigt deze redenering met de constatering dat met het door een lidstaat 

uitgestippelde gezondheidsbeleid en de daarvoor voorziene overheidsuitgaven geen winstgevend of 

commercieel doel wordt nagestreefd. Een bonusregeling die deel uitmaakt van een dergelijk beleid, 

kan dus niet worden geacht deel uit te maken van de commerciële verkoopbevordering van 

                                                           
233 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 27-29 (ABPI). 
234 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 30 (ABPI). 
235 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 31-32 (ABPI). 
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geneesmiddelen. Het risico op schade voor de volksgezondheid, dat in het Damgaard-arrest een 

belangrijke overweging was om ook uitingen van een onafhankelijke derde als reclame te 

beschouwen, is volgens het Hof niet aanwezig in het geval van financiële stimulansen die worden 

toegekend door de voor de volksgezondheid bevoegde overheidsinstanties. ‘Het ligt immers in het 

wezen van de taak van die instanties om te waken over die volksgezondheid, waarvoor zij de 

politieke verantwoordelijkheid dragen’, aldus het Hof.236  

In het kader van hun verantwoordelijkheden moeten die instanties vrij zijn om op basis van 

beoordelingen van de therapeutische eigenschappen van geneesmiddelen aan de hand van de 

kosten ervan voor de staatskas, te bepalen of voor de behandeling van bepaalde aandoeningen 

sommige medicijnen met een bepaalde werkzame stof vanuit het oogpunt van de overheids- 

financiën de voorkeur verdienen boven geneesmiddelen die een andere werkzame stof bevatten, 

maar binnen dezelfde therapeutische klasse vallen.237 

Tot slot wijst het Hof erop dat de ‘volkomen objectiviteit’, waaraan in punt 50 van de considerans 

van de richtlijn wordt gerefereerd en die artsen bij het voorschrijven van geneesmiddelen in acht 

dienen te nemen, niet kan worden aangetast door financiële stimulansen van overheidswege om 

geneesmiddelen met een bepaalde werkzame stof voor te schrijven. Hieraan zouden de 

beroepsregels van artsen in de weg staan, die bepalen dat een arts een bepaald middel niet mag 

voorschrijven wanneer dit niet geschikt is voor de therapeutische behandeling van zijn patiënt, 

ongeacht of er sprake is van financiële stimulansen van overheidswege om dit middel wél voor te 

schrijven. Ook wordt gewezen op de controlerende en toezichthoudende taken van de bevoegde 

overheidsinstanties met betrekking tot activiteiten van artsen.238 

Samenvattend constateert het Hof dat art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 zich niet verzet tegen 

bonusregelingen die door de voor de volksgezondheid bevoegde nationale instanties worden 

ingevoerd om hun uitgaven ter zake te verlagen en die ertoe strekken de artsen ertoe te bewegen 

om, voor de behandeling van bepaalde aandoeningen, specifiek aangewezen geneesmiddelen voor 

te schrijven die een andere werkzame stof bevatten dan het geneesmiddel dat eerder werd 

voorgeschreven of dat zonder een dergelijke bonusregeling mogelijkerwijs zou zijn 

voorgeschreven.239 

 

                                                           
236 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 33-34 (ABPI). 
237 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 35 (ABPI). 
238 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 39-41 (ABPI). 
239 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 42. Het Hof komt hiermee tot een ander oordeel 
dan de A-G Jääskinen. Deze constateert dat art. 94 lid 1 tot doel heeft de onafhankelijkheid en de objectiviteit 
van de arts bij het voorschrijven van geneesmiddelen te waarborgen en daardoor de zuiverheid van de band 
tussen de arts en de patiënt te beschermen. Hij benadrukt het belang dat in de internationale en nationale 
richtsnoeren en wetsbepalingen inzake medische ethiek wordt toegekend aan de onafhankelijkheid van artsen. 
Het is de primaire opdracht van de arts uitsluitend in het belang van de patiënt te handelen, de arts is 
gehouden objectief te blijven en onafhankelijk te oordelen bij het behandelen van patiënten of het 
voorschrijven van geneesmiddelen. Het verbod om voor recepten te betalen acht de A-G dan ook algemeen en 
geldend voor eenieder. Hij wijst erop dat ook door de overheid gefinancierde instellingen of non-
profitorganisaties zoals patiëntenverenigingen redenen kunnen hebben om het voorschrijfgedrag van artsen te 
beïnvloeden. Het zou met het doel van art. 94 in strijd zijn om deze groepen van de werkingssfeer van dit 
artikel uit te sluiten (concl. A-G Jääskinen, C-62/09, punten 60-69). Zie ook Meulenbelt, Meulenbelt JGRplus 
2008/2, p. 55-61 en JGRplus 2010/1, p. 17-25. 
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4.4.4.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter  

Uit de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter volgt ten aanzien van de 

‘adressant’ van geneesmiddelenreclame het volgende. 

 

Een analyse van de jurisprudentie die betrekking heeft op uitingen met betrekking tot 

geneesmiddelen leert dat door de jaren heen bestuurlijke boetes zijn opgelegd aan meerdere 

categorieën adressanten van geneesmiddelenreclame. Uiteraard dient hierbij in de eerste plaats te 

worden gedacht aan partijen die binnen de definitie van ‘ondernemer’ in de zin van art. 82 lid 1 

onder b Gnw vallen, zoals de houders van fabrikantenvergunningen en/of handelsvergunningen voor 

geneesmiddelen. Daarnaast zijn ook bestuurlijke boetes opgelegd aan commerciële partijen die in 

een andere hoedanigheid geneesmiddelen aanbieden. Hierbij moet worden gedacht aan bedrijven 

die bijvoorbeeld via het internet producten aanbieden die op basis van het aandienings- of 

toedieningscriterium als geneesmiddel worden beschouwd. Deze bedrijven beschikken veelal – 

bewust of onbewust – niet over een fabrikanten- of groothandelsvergunning en zijn evenmin houder 

van de handelsvergunning.240 Tevens zijn aan beroepsbeoefenaren boetes opgelegd voor het maken 

van reclame voor geneesmiddelen in strijd met de Geneesmiddelenwet. Het betreft onder meer 

apothekers, die vanuit hun handelsfunctie reclame maken voor bij hen verkrijgbare geneesmiddelen, 

maar ook een wetenschappelijke vereniging van beroepsbeoefenaren. 

 

De verantwoordelijkheid van de adressant van de reclame reikt ver. Dit blijkt vooral uit de 

jurisprudentie met betrekking tot overtreding van de reclameregels door ‘ondernemers’. Een 

ondernemer is niet alleen verantwoordelijk voor reclame die rechtstreeks door hemzelf wordt 

verspreid, maar ook voor reclame die in zijn opdracht door een derde partij wordt uitgevoerd. Dit 

vloeit overigens rechtstreeks voort uit de definitie van reclame in art. 1 onder xx Gnw, waarin 

expliciet is bepaald dat onder reclame wordt verstaan elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke 

doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen ‘dan wel 

het geven van de opdracht daartoe’.  

 

Ter illustratie boetezaak 131. 

 

Een vergunninghouder geeft een communicatiebureau opdracht tot het opstellen van een persbericht 

over de introductie van een nieuw receptplichtig geneesmiddel. Het persbericht bevat een aantal 

elementen die verkoopbevorderend van aard zijn en als reclame worden aangemerkt. Uit een e-

mailwisseling tussen het communicatiebureau en een journalist van een landelijk dagblad blijkt dat het 

persbericht actief aan de betreffende krant is aangeboden. In het dagblad verschijnt een artikel over 

de introductie van het geneesmiddel, dat aanprijzende elementen bevat. Ook wordt een item 

opgenomen op het digitale kanaal van het dagblad.241 

De minister houdt de vergunninghouder verantwoordelijk voor zowel het persbericht, dat in zijn 

opdracht is opgesteld en verspreid, als het artikel in het dagblad en het item op het digitale kanaal. 

Niet gebleken is dat de vergunninghouder maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het 

persbericht waarin reclame wordt gemaakt voor een receptplichtig geneesmiddel, bij het publiek 

                                                           
240 Onder meer de boetezaken A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 33, 36, 102, 104, 107, 138, 149, 175, 194, 198, 227. 
Meestal betreft het in deze zaken een overtreding van het verbod op het maken van geneesmiddelen waarvoor 
geen handelsvergunning is verleend en/of het verbod op publieksreclame.  
241 Boetezaak 131, boetebesluit 11 december 2014, beslissing op bezwaar 8 mei 2015. 
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terechtkomt, terwijl hij daar redelijkerwijs wel toe gehouden is. Dat de publicatie in het dagblad niet 

door de vergunninghouder zelf is geschreven, maakt dit niet anders, nu hij opdracht heeft gegeven 

voor het opstellen van het persbericht en het actief benaderen van journalisten van de krant. Dat de 

strekking van het krantenartikel grotendeels overeenkomt met het persbericht toont aan dat de 

vergunninghouder een grote mate van invloed heeft gehad op de publicatie in het dagblad.  

 

Anders ligt het, indien de opdrachtnemer aantoonbaar in strijd handelt met de door de ondernemer 

gegeven opdracht. In dat geval wordt een daaruit voortvloeiende overtreding van hoofdstuk 9 Gnw 

niet aan de opdrachtgever toegerekend, maar aan de derde partij. Boetezaak 136: 

 

In een landelijk dagblad verschijnt een artikel waarin aanprijzende elementen zijn opgenomen over 

een receptplichtig geneesmiddel. Uit onderzoek van IGZ blijkt dat door het door de vergunninghouders 

ingeschakelde communicatiebureau een conceptpersbericht met aanprijzende elementen over het 

geneesmiddel aan de redactie van het dagblad heeft gestuurd, terwijl dit persbericht bestemd was 

voor de medische vakpers en niet voor het publiek. Uit de stukken blijkt dat de verzending van het 

conceptpersbericht aan het dagblad heeft plaatsgevonden in strijd met de door de vergunninghouders 

aan het communicatiebureau gegeven opdracht. De overtreding van art. 85a Gnw wordt toegerekend 

aan het communicatiebureau, dat in dezen eigenmachtig en tegen de opdracht in heeft gehandeld. De 

betrokken vergunninghouders die opdracht hebben gegeven tot het uitbrengen van het persbericht, 

zijn in deze zaak uiteindelijk niet beboet.242 

Ook kan het voorkomen dat een overtreding van de reclameregels zowel de opdrachtgever als de 

opdrachtnemer wordt toegerekend, zoals het geval is in boetezaak 27. 

 

Deze casus betreft een onderzoeksbureau dat in opdracht van een vergunninghouder een workshop 

voor beroepsbeoefenaren organiseert. De dienstverleningsovereenkomsten die in het kader van deze 

workshop door het onderzoeksbureau worden gesloten met deelnemende beroepsbeoefenaren zijn in 

strijd met art. 94 Gnw.  

 

In deze zaak houdt de minister zowel de vergunninghouder – als opdrachtgever – als het 

onderzoeksbureau verantwoordelijk voor de overtreding van art. 94 Gnw en wordt aan beide een 

bestuurlijke boete opgelegd. Aan de vergunninghouder als opdrachtgever en daardoor 

medeverantwoordelijke voor het onderzoek, aan het onderzoeksbureau omdat het als 

gespecialiseerd bureau in de gezondheidszorg een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft ten 

aanzien van de naleving van de regelgeving op het terrein van gunstbetoon.  

 

Een onderneming kan ook verantwoordelijk gehouden worden voor reclame-uitingen van derden, 

waar de onderneming financiële en/of inhoudelijke betrokkenheid bij heeft gehad. Zie bijvoorbeeld 

boetezaak 137. 

 

Een vergunninghouder sponsort een themabijlage van een medisch tijdschrift. In deze themabijlage is 

een advertentie voor een receptplichtig geneesmiddel van de vergunninghouder opgenomen, met 

                                                           
242 Boetezaak 136, boetebesluit 7 januari 2015, beslissing op bezwaar 20 september 2016. Het hoger beroep in 
deze zaak loopt ultimo 2016 nog bij de Rechtbank Noord-Holland. Het voornemen tot oplegging van een boete 
aan de twee farmaceutische bedrijven die opdracht aan het communicatiebureau hebben verstrekt, is na 
indiening van de zienswijze ingetrokken (boetezaak 139, boetebesluit 21 januari 2016, en boetezaak 137, 
boetebesluit 7 januari 2016). 
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inbegrip van de verkorte productinformatie. Verder is gebleken dat de vergunninghouder – naast het 

geven van een financiële bijdrage ten behoeve van het themanummer – ook een zekere mate van 

bemoeienis met de inhoud van het nummer heeft gehad. Zo is door de vergunninghouder onder meer 

actief gestuurd op het aanbrengen van een positieve toon in de themabijlage ten aanzien van het 

gebruik van het eigen geneesmiddel en is door hem met de uitgever gesproken over het profileren van 

dit geneesmiddel.243  

 

De minister constateert dat in het themanummer reclame voor geneesmiddelen van de 

vergunninghouder wordt gemaakt, die niet voldoet aan de vereisten van hoofdstuk 9 Gnw. De 

artikelen in het themanummer kunnen niet als objectieve en juiste informatie worden beschouwd, 

de daarin opgenomen uitlatingen over het UR-geneesmiddel van de vergunninghouder schetsen een 

positiever beeld van de werking dan op grond van de SmPC mag worden verwacht. De artikelen in 

het themanummer worden in onderlinge samenhang met de daarin opgenomen advertentie voor het 

geneesmiddel beoordeeld en als reclame aangemerkt. Het feit dat het themanummer door de 

vergunninghouder is gesponsord en dat inhoudelijke bemoeienis van de vergunninghouder met de 

inhoud heeft plaatsgevonden, maakt dat de reclame aan de vergunninghouder wordt 

toegerekend.244  

 

Bijzondere aandacht vraagt de jurisprudentie met betrekking tot de vraag of ook zorgverzekeraars 

gehouden zijn tot naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame en meer in het bijzonder de 

regels met betrekking tot gunstbetoon. Een deel van deze jurisprudentie dateert van voor de 

inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet en dus ook van voor het ABPI-arrest van het Europese 

Hof. Directe aanleiding is geweest het initiatief van zorgverzekeraars in de periode 2005-2006 om in 

de overeenkomsten die huisartsen nodig hebben om voor rekening van een zorgverzekeraar zorg te 

kunnen verlenen aan diens verzekerden, stimulansen op te nemen om bepaalde, goedkopere 

geneesmiddelen voor te schrijven.  

 

Voortrekker bij dit initiatief is zorgverzekeraar Menzis, die huisartsen in 2005 naast de 

standaardovereenkomst tevens een bijkomende module ‘Rationeel Voorschrijven’ aanbiedt. Kern van 

deze module is dat huisartsen een extra beloning van Menzis ontvangen voor het instellen en/of 

omzetten van hun patiënten op slechts een van de vijf verschillende cholesterolverlagende 

geneesmiddelen waar verzekerden aanspraak op hebben respectievelijk op een van de zeven 

maagzuurremmers waarop aanspraak is. De extra beloning wordt alleen toegekend indien artsen bij 

minimaal 80% van de nieuwe patiënten die een cholesterolverlager nodig hebben simvastatine 

generiek voorschrijven en bestaande patiënten, die een van de vier op dat moment beschikbare 

spécialités gebruiken, actief op deze generieke variant overzetten. Een vergelijkbare opzet geldt voor 

maagzuurremmers; hier wordt de financiële incentive gekoppeld aan het in 95% van de nieuwe 

gevallen voorschrijven van de generieke versie van omeprazol en het actief omzetten van de patiënten 

die reeds een van de zes beschikbare spécialités voorgeschreven krijgen. Om deze aantallen te halen, 

                                                           
243 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2016, beslissing op bezwaar 16 september 2016.  
244 Deze conclusie wordt gedeeld door de VWS-bezwaarschriftencommissie, die constateert dat de artikelen in 
het themanummer niet als objectieve en juiste informatie kunnen worden beschouwd; de uitingen ten aanzien 
van het betreffende UR-geneesmiddel schetsen een positiever beeld van de werking ervan dan op grond van 
de SmPC mag worden verwacht. Ook acht de commissie het terecht dat de minister de artikelen in het 
themanummer in onderlinge samenhang met de advertentie heeft beoordeeld; bij de beoordeling of sprake is 
van reclame moet niet alleen naar de afzender en inhoud worden gekeken, maar ook naar de presentatie en 
context.  
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dient therapeutische substitutie plaats te vinden. Menzis verwacht met dit beloningssysteem in 2006 € 

3,2 miljoen te besparen.245  

 

Deze casuïstiek is vanuit twee invalshoeken ter toetsing aan de civiele rechter voorgelegd. Vier 

farmaceutische bedrijven, houders van de handelsvergunning voor spécialités, die door de module 

Rationeel Voorschrijven van Menzis worden geraakt, spannen gezamenlijk een procedure aan, die 

uiteindelijk resulteert in een uitspraak van de Hoge Raad op 10 november 2006.246 Ook 

patiëntenorganisaties mengen zich in de strijd; samen met een aantal wetenschappelijke 

verenigingen van medisch specialisten en individuele artsen spannen een tiental 

patiëntenorganisaties tegen Menzis (en de verzekeraars die onderdeel uitmaken van Menzis) een 

kort geding aan bij de Rechtbank Arnhem en in hoger beroep bij het Hof Arnhem.247  

 

De uitkomsten van deze procedures zijn wisselend. 

 

De zaak van de vier farmaceutische bedrijven (AstraZeneca c.s.) draait om de vraag of Menzis 

onrechtmatig handelt door huisartsen een financiële vergoeding toe te kennen als zij specifieke 

geneesmiddelen aan hun patiënten voorschrijven ten gevolge waarvan AstraZeneca c.s. aanzienlijke 

schade lijdt. AstraZeneca c.s. beroepen zich daarbij op overtreding van onder meer het 

Reclamebesluit en de destijds nog geldende Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Ook wordt een 

beroep gedaan op de maatschappelijke zorgvuldigheid die Menzis jegens de betrokken bedrijven in 

acht dient te nemen.  

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem gaat in op de strenge regulering van de 

geneesmiddelenmarkt en de doeleinden die hiermee worden beoogd. Geen van de relevante 

regelingen verschaft een bijzondere bescherming van de commerciële belangen van fabrikanten van 

geneesmiddelen, aldus de rechter. Met verwijzing naar een groot aantal punten van de considerans 

van zowel de Reclamerichtlijn als Richtlijn 2001/83 concludeert de rechter voorts dat Menzis als 

zorgverzekeraar niet onder het bereik van het Reclamebesluit valt. Ook in de tekst van het 

Reclamebesluit vindt de rechter geen aanknopingspunten dat dit besluit zich tot zorgverzekeraars 

zou richten.248 Een verwijzing van AstraZeneca c.s. naar een antwoord van de Minister van VWS op 

Kamervragen, waarin wordt aangegeven dat het Reclamebesluit door alle in Nederland werkzame 

organisaties – dus ook patiëntenorganisaties – dient te worden nagevolgd, treft geen doel.249  

                                                           
245 Persbericht Menzis van 12 september 2005. 
246 HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9317. Als eisende partijen in deze procedure treden op 
AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme, Pfizer en Altana Pharma. Verweersters zijn Menzis en de zorgverzekeraars 
die onderdeel uitmaken Menzis, waaronder Amicon, Geové, AnderZorg, Nederzorg en NVS. 
247 Als eisende partijen in deze procedures treden onder meer op de Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP, de 
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad, de Epilepsie Vereniging Nederland, de Hiv Vereniging Nederland, de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en andere patiëntenorganisaties. Naast individuele artsen zijn verder 
onder meer partij het Nederlands Genootschap van Maag-, Darm-, en Leverartsen, de Landelijke Huisartsen 
Vereniging, de Nederlandsche Internisten Vereeniging en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.  
248 Rb. Arnhem (vzr.) 14 oktober 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU4312, r.o. 10-11 (Astra Zeneca c.s./Menzis c.s.).  
249 Gedoeld wordt op de vragen die door Tweede Kamerlid Arib zijn gesteld over het sponsoren van 
advertenties van de Diabetes Vereniging Nederland door Pfizer. De Minister van VWS geeft in het antwoord op 
de vragen op 25 januari 2005 aan dat het Reclamebesluit door alle in Nederland werkzame organisaties 
nagevolgd dient te worden, dus ook door patiëntenverenigingen. De rechter leest in dit antwoord niet dat ook 
zorgverzekeraars onder het Reclamebesluit vallen (r.o. 8).  
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Evenmin is de rechter van oordeel dat Menzis een situatie creëert waarin het voorschrijven van 

geneesmiddelen op een ontoelaatbare wijze wordt gepropageerd en waardoor derden, zoals 

AstraZeneca c.s., schade lijden. De rechter wijst erop dat Menzis weliswaar een premie verbindt aan 

het voorschrijven van generieke geneesmiddelen, maar dat dit gebeurt in een situatie waarin de arts 

op grond van de voor zijn voorschrijfbeleid geldende regels reeds een keuze heeft gemaakt waarin 

het voorschrijven van het desbetreffende generieke middel een optie is.250 De financiële stimulansen 

die in de module zijn ingebouwd, laten onverlet dat artsen de vrijheid en zelfs de verplichting 

behouden om eerst, volgens de geldende normen, zelfstandig te beslissen welk medicijn zij kunnen 

voorschrijven. Van ontoelaatbare beïnvloeding van het voorschrijfbeleid door Menzis is derhalve 

geen sprake, zo concludeert de rechter.  

Het door AstraZeneca c.s. aangetekende spoedappel bij het Hof Arnhem gaat hoofdzakelijk om het 

relativiteitsbeginsel en de vraag of fabrikanten van geneesmiddelen zich jegens een zorgverzekeraar 

kunnen beroepen op overtreding van het Reclamebesluit en – in het kader van dit onderzoek minder 

relevant – de WTG.251 Het hof stelt vast dat noch het Reclamebesluit, noch de WTG dient ter 

bescherming van de belangen van fabrikanten van geneesmiddelen. ‘Het [Reclamebesluit] beoogt 

niet het belang van AstraZeneca c.s. bij behoud en vergroting van de afzet van haar producten te 

beschermen (...).’ Daarom hebben de fabrikanten onvoldoende belang bij een uitspraak van de 

voorzieningenrechter over de vraag of de module van Menzis al dan niet in strijd is met het 

Reclamebesluit.252 

Het hof gaat niet mee in het betoog van AstraZeneca c.s. dat er sprake moet zijn van een ‘level 

playing field’ in de zin dat niemand, ook een verzekeraar niet, de voorschrijfkeuzes van artsen met 

financiële incentives mag beïnvloeden. Onder ‘level playing field’ moet volgens het hof worden 

verstaan dat voor alle ondernemingen in een bepaalde sector dezelfde spelregels gelden, zodat zij 

gelijke kansen hebben in de concurrentiestrijd. Hieruit volgt dat farmaceutische bedrijven zich 

tegenover elkaar kunnen beroepen op het Reclamebesluit. Menzis als zorgverzekeraar is echter geen 

concurrent van fabrikanten van geneesmiddelen. De zogenoemde correctie-Langemeijer brengt niet 

mee dat farmaceutische bedrijven zich ook tegenover een zorgverzekeraar als Menzis kunnen 

beroepen op schending van de reclameregels.253 Het Reclamebesluit is immers niet gericht op de 

bescherming van hun belangen. Aan een inhoudelijke beoordeling van de vraag of de module al dan 

niet in strijd is met het Reclamebesluit komt het hof dan ook niet toe.254 

                                                           
250 Zie in dit kader ook de noot van Schutjens, die betoogt dat de rechter de taak van de arts bij het 
voorschrijven ‘als het ware in tweeën knipt’. In de eerste fase maakt de arts de inhoudelijke keuze, in de 
tweede fase de keuze voor een bepaald geneesmiddel op basis van de prijs. Menzis heeft volgens de rechter 
onbetwist gesteld dat de arts in de eerste fase niet wordt beïnvloed. 
251 Onder het relativiteitsbeginsel wordt verstaan het in art. 6:163 BW vastgelegde beginsel dat er geen 
verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de 
schade zoals de benadeelde die heeft geleden. 
252 Hof Arnhem 3 januari 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AU8962, r.o. 4.5 (Astra Zeneca c.s./Menzis c.s.). 
253 Hof Arnhem 3 januari 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AU8962, r.o. 4.6 (Astra Zeneca c.s./Menzis c.s.). Op grond 
van de correctie-Langemeijer kan het zijn dat, hoewel de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen 
schade zoals de benadeelde die heeft geleden, en de schending van die norm dus op zichzelf genomen geen 
aansprakelijkheid voor die schade schept, nochtans daarvoor aansprakelijkheid bestaat omdat onder de 
omstandigheden van het geval die schending bijdraagt tot het oordeel dat een zorgvuldigheidsnorm is 
geschonden die wél bescherming biedt tegen die schade. 
254 Ook het beroep van AstraZeneca c.s. op de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt door het hof niet 
gehonoreerd. De norm dat artsen niet in hun voorschrijfbeleid moeten worden beïnvloed door financiële 
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Ook in cassatie loopt deze zaak stuk op het relativiteitsvereiste. De Hoge Raad oordeelt dat het hof 

dit vereiste niet onjuist heeft toegepast. De Hoge Raad gaat uit van de door de voorzieningenrechter 

en het hof aangenomen en in cassatie niet bestreden doeleinden van het Reclamebesluit en verwijst 

naar de nummers 5.12-5.16 van de conclusie van de A-G. Daarin zijn passages uit de toelichting bij 

het Reclamebesluit geciteerd die onderstrepen dat de Nederlandse wetgeving en de onderliggende 

Europese richtlijnen in het teken staan van de bescherming van de volksgezondheid. Het beroep op 

de correctie-Langemeijer wordt door de Hoge Raad afgewezen.255   

En dan de procedures die door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen van medisch 

specialisten en individuele artsen zijn aangespannen tegen de module Rationeel Voorschrijven van 

Menzis. De bezwaren van deze partijen richten zich zowel tegen de versie van de module die door 

Menzis in 2005 is aangeboden, als tegen de opvolgende versie voor het jaar 2006. Uiteindelijk wordt 

alleen uitspraak gedaan over de module 2006, die minder vérgaand is dan de versie 2005.256  

De zaak dient in eerste aanleg voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem.257 De 

patiëntenorganisaties stellen dat Menzis onrechtmatig handelt jegens de door hen 

vertegenwoordigde patiënten, omdat deze patiënten recht hebben op een geneeskundige 

behandeling die vrij is van commerciële incentives door de zorgverzekeraar. De artsen(organisaties) 

stellen dat Menzis onrechtmatig jegens hen handelt omdat ‘artsen recht en belang hebben hun 

verplichtingen tegenover hun patiënten op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

in vrijheid en ongestoord te kunnen vervullen en daarin niet te worden belemmerd door Menzis’. 

Met de module breekt Menzis immers ‘op ontoelaatbare wijze in in een evenwichtig stelsel waarbij 

de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeerd door allerlei met waarborgen omklede, 

wettelijke regelingen’.258 Voor een goede uitvoering van de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst is het essentieel dat er geen directe relatie is tussen de behandeling van 

de individuele patiënt en een financiële vergoeding van de zorgverzekeraars aan de arts, zo betogen 

de eisende partijen. Tevens beroepen zij zich erop dat Menzis zich op onzorgvuldige wijze een 

medisch-inhoudelijk oordeel aanmeet, dat onjuist is en in strijd met de stand van de wetenschap, en 

dat de module in strijd is met (de strekking van) het Reclamebesluit. 

                                                           
stimulansen beoogt niet het belang van fabrikanten van geneesmiddelen bij behoud of vergroting van de afzet 
van hun producten te beschermen. Deze norm strekt ter bescherming van de professionele 
verantwoordelijkheid van de arts en ter bescherming van het individuele patiëntenbelang, hetgeen betekent 
dat de bedrijven zich niet kunnen beroepen op schending van deze norm door een zorgverzekeraar. Een 
beroep op de algemene zorgvuldigheidsnorm slaagt evenmin. Het hof haakt aan bij het feit dat Menzis met de 
module tracht te bewerkstelligen dat, zo vaak als dat verantwoord mogelijk is, het goedkoopste geneesmiddel 
wordt voorgeschreven. Aldus streeft Menzis volgens het hof naar een normale werking van de markt, waar, bij 
onderling vergelijkbare geneesmiddelen, gekozen wordt voor het goedkoopste product in plaats van voor dure 
middelen. Als AstraZeneca c.s. daar marktaandeel door verliezen, is dit niet door het doelbewust toebrengen 
van schade door Menzis, maar door de werking van de markt (r.o. 4.6). 
255 HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9317, r.o. 3.3.1-3.3.5 (AstraZeneca c.s./Menzis c.s.). 
256 Het belangrijkste verschil is gelegen in het feit dat in de module 2006 de beloning voor het actief omzetten 
van patiënten naar de generieke versie van simvastatine of omeprazol is komen te vervallen. Volgens de 
rechter is hiermee ook een van de belangrijkste inhoudelijke bezwaren van partijen komen te vervallen (r.o. 
5.4). 
257 Rb. Arnhem (vzr.) 19 januari 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AU9846 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP 
c.s./Menzis c.s.). 
258 Rb. Arnhem (vzr.) 19 januari 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AU9846, r.o. 4.2 (Astma Patiënten Vereniging 
VBBA/LCP c.s./Menzis c.s.).  
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De voorzieningenrechter onderkent dat patiënten er belang bij hebben  

‘(…) dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun arts de behandeling die zij nodig hebben, in vrijheid kiest. 

Dit geldt ook voor de huisartsen zelf. Zij hebben er recht op dat de vertrouwensrelatie die zij nodig 

hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen niet wordt verstoord. Bovendien kan de arts er 

belang bij hebben dat hij niet in een economische achterstandspositie wordt gedwongen ten opzichte 

van zijn collega’s, die wel de (concept)module tekenen. Met de mogelijkheid dat een patiënt diverse 

ziektes heeft en met de mogelijkheid van opeenvolging van het voorschrijven van geneesmiddelen 

door huisartsen en specialisten ten aanzien van dezelfde patiënt, is ook het belang van de specialisten 

met het voorgaande gegeven.’259 

De rechter is echter van mening dat de module het voorschrijfgedrag van artsen niet beïnvloedt en 

dat geen sprake is van het op ontoelaatbare wijze inbreken in de vertrouwensrelatie die aan de 

behandelingsovereenkomst tussen een arts en een patiënt ten grondslag ligt. Onbetwist is dat 

Menzis streeft naar het creëren van ruimte voor bepaalde voorzieningen binnen het voor de 

gezondheidszorg beschikbare budget en tracht te bewerkstelligen dat van cholesterolverlagers en 

maagzuurremmers, zo vaak als dat verantwoord mogelijk is, het goedkoopste geneesmiddel door de 

arts wordt voorgeschreven. Het feit dat Menzis een premie stelt op dit voorschrijven laat onverlet 

dat een arts op grond van de voor zijn voorschrijfbeleid geldende regels een keuze voor een bepaald 

geneesmiddel maakt. Ondanks de verleiding die voor een arts van de module kan uitgaan, behoudt 

de arts de vrijheid en zelfs de verplichting om eerst zelfstandig, volgens de binnen de beroepsgroep 

geldende normen, te beslissen welk medicijn wordt voorgeschreven. Ook in het kader van dit kort 

geding is niet gebleken dat artsen door de module in strijd met deze verplichting om professionele 

normen te volgen (zullen gaan) handelen. 

Ten aanzien van de stelling van eisers dat de module in strijd is met het Reclamebesluit volgt de 

rechter vrijwel letterlijk de overwegingen als gehanteerd in de zaken AstraZeneca c.s./Menzis c.s., 

met als resultaat dat ook in deze zaak wordt geconcludeerd dat zorgverzekeraars niet onder het 

bereik van het Reclamebesluit vallen. Een en ander laat volgens de rechter onverlet dat Menzis een 

situatie kan creëren waarin het voorschrijven van geneesmiddelen op een ontoelaatbare wijze wordt 

gepropageerd en derden schade lijden. De rechter wijst er daarbij op dat in de eerste plaats van de 

eigen verantwoordelijkheid van de arts moet worden uitgegaan. In het onderhavige geval is niet 

gebleken dat artsen zozeer in strijd met hun professionele normen handelen of zullen gaan handelen 

dat zij van de voor hen gelden normen zullen afwijken om de keuze welk geneesmiddel aan een 

patiënt dient te worden voorgeschreven afhankelijk te stellen van de door Menzis in het vooruitzicht 

gestelde premie.260 

In hoger beroep bevestigt het hof dat de module in zijn algemeenheid niet in strijd is met de 

maatstaven van verantwoord medisch handelen waar een huisarts aan heeft te voldoen. Cruciaal 

daarbij is dat het door de module gepropageerde voorschrijfbeleid binnen de marges blijft van de 

relevante behandelrichtlijnen. Daar komt bij dat de huisarts de reële mogelijkheid behoudt om in 

individuele gevallen af te wijken van het door de module beloonde handelen. Bovendien leidt het 

aanvaarden van de module niet tot een verplichting voor de huisarts om de daarin voorgeschreven 

                                                           
259 Rb. Arnhem (vzr.) 19 januari 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AU9846, r.o. 5.1 (Astma Patiënten Vereniging 
VBBA/LCP c.s./Menzis c.s.). 
260 Rb. Arnhem (vzr.) 19 januari 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AU9846, r.o. 5.15-5.21 (Astma Patiënten Vereniging 
VBBA/LCP c.s./Menzis c.s.). 



200 
 

middelen voor te schrijven, maar slechts tot een recht van de huisarts op een vergoeding indien hij 

de genoemde percentages haalt. Menzis zal ook de andere geneesmiddelen blijven vergoeden.261 

Tot slot acht het hof het van belang dat de module losstaat van de algemene door Menzis met 

huisartsen te sluiten overeenkomst. Anders gezegd, het staat huisartsen vrij de module al dan niet 

tot onderdeel te maken van de algemene overeenkomst. De vergoeding die de module de huisartsen 

biedt, is relatief bescheiden en de arts is voor zijn persoonlijke inkomen dan ook niet afhankelijk van 

deelname aan de module. Het hof constateert dat de algemene medische uitgangspunten waarop de 

module berust, in lijn zijn met de geldende richtlijnen, waarbij Menzis heeft toegezegd de module 

ook in de toekomst te zullen blijven inrichten conform de meest recente, breed gedragen richtlijnen 

voor verantwoord medisch handelen. Ook gaat het hof ervan uit dat partijen openheid zullen 

betrachten over hun afspraken, waardoor het voor derden controleerbaar en toetsbaar blijft of 

modules als deze binnen de geldende regels voor verantwoord medisch handelen blijven vallen.262 

Afzonderlijke aandacht wordt door het hof nog besteed aan het doel van de module: 

kostenbeheersing. Binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet en de WTG wordt het ook aan 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders overgelaten om binnen de bestaande regelgeving en de normen 

voor verantwoord medisch handelen nadere afspraken te maken over de wijze waarop de te 

verlenen zorg het meest doelmatig kan worden ingevuld. Daarbij zal het streven naar 

kostenbeheersing kunnen meewegen. Het aanbieden door zorgverzekeraars van overeenkomsten 

waarin een financiële prikkel is opgenomen om die doelmatigheid te bevorderen, is naar de mening 

van het hof op zichzelf dan ook niet onrechtmatig.263  

Ten aanzien van het Reclamebesluit stelt het hof vast dat de module niet gericht is op het 

bevorderen van de afzet van geneesmiddelen als zodanig. Evenmin is de module naar de mening van 

het hof gericht op vergroting van de afzet van een specifiek product van een bepaalde fabrikant. 

Mede gelet op het doel van de module kosten te beheersen, volgt hieruit dat het aanbieden van en 

uitvoering geven aan de module niet valt onder het begrip reclame, zoals het Reclamebesluit die 

beoogt te reguleren.264 

Na deze stroom van jurisprudentie over de inkoopmodules van Menzis blijft het bij de gewone 

rechter geruime tijd stil over de positie van zorgverzekeraars onder de reclamewetgeving. Alleen in 

2014 komt deze vraag nog een keer (zijdelings) terug in een door Janssen-Cilag tegen Achmea 

aangespannen kort geding naar aanleiding van de inkoopprocedure van Achmea voor een aantal 

dure geneesmiddelen.265  

De inkoopprocedure heeft onder meer betrekking op een aantal TNF-alfaremmers en een 

interleukineremmer, die door ziekenhuizen als medisch specialistische zorg aan patiënten worden 

verstrekt. De kosten van deze geneesmiddelen drukken derhalve op de budgetten van die 

ziekenhuizen. Achmea ondersteunt de ziekenhuizen bij het drukken van deze kosten door 

                                                           
261 Hof Arnhem 30 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AX4146, r.o. 4.9 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP 
c.s./Menzis c.s.). 
262 Hof Arnhem 30 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AX4146, r.o. 4.12 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP 
c.s./Menzis c.s.). 
263 Hof Arnhem 30 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AX4146, r.o. 4.13 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP 
c.s./Menzis c.s.). 
264 Hof Arnhem 30 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AX4146, r.o. 4.15 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP 
c.s./Menzis c.s.). 
265 Rb. Midden-Nederland 5 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6753 (Janssen-Cilag/Achmea c.s.). 
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ziekenhuizen uit te nodigen deel te nemen aan een gezamenlijke inkoopprocedure, op basis waarvan 

aan de hand van de geboden laagste prijs per cluster een voorkeursgeneesmiddel zal worden 

aangewezen. Als voorwaarde geldt dat de deelnemende ziekenhuizen zich zullen inspannen het 

voorkeursgeneesmiddel voor te (laten) schrijven bij minimaal 80% van de nieuwe gebruikers en 

herstarters. De op de markt beschikbare TNF-alfaremmers en interleukineremmer hebben allemaal 

een andere werkzame stof en/of een ander werkingsmechanisme. 

Janssen acht deze inkoopprocedure op basis van een groot aantal gronden in strijd met de geldende 

wetgeving. Een van deze gronden – die slechts zijdelings in de procedure tot uitdrukking komt – 

betreft de vermeende strijdigheid van de inkoopprocedure en daaruit voortvloeiende gevolgen voor 

de deelnemende ziekenhuizen met hoofdstuk 9 Gnw en meer in het bijzonder het verbod op 

gunstbetoon van art. 94. Inhoudelijk wordt deze grond vrijwel niet uitgewerkt en de rechter sluit zich 

dan ook in zeer korte bewoordingen aan bij het door Achmea aangevoerde argument dat uit het 

vonnis van de voorzieningenrechter van het Hof Arnhem van 14 oktober 2005 (AstraZeneca 

c.s./Menzis c.s.) volgt dat art. 94 Gnw niet van toepassing is op zorgverzekeraars.266 

4.4.4.6 Jurisprudentie Codecommissie  

De jurisprudentie van de Codecommissie heeft voor het overgrote deel betrekking op reclame 

afkomstig van vergunninghouders. Ook de Codecommissie rekt de verantwoordelijkheid van de 

vergunninghouder in dezen breed op. Niet alleen worden vergunninghouders in Nederland 

verantwoordelijk gehouden voor hun eigen gedragingen, onder omstandigheden kunnen ook 

gedragingen van hun internationale moeder- of zusterorganisaties aan hen worden toegerekend. Een 

voorbeeld hiervan vormt K02.012. 

 

Een in Amerika gevestigde moedermaatschappij van een Nederlandse vergunninghouder biedt een 

persbericht over een receptplichtig geneesmiddel aan aan een PR-bureau in Londen, dat dit 

persbericht in zijn originele vorm op zijn website plaatst en conform de afspraken met de Amerikaanse 

opdrachtgever ook verspreidt op de Nederlandse website van ANP.267 

 

De Codecommissie merkt het persbericht aan als reclame voor het receptplichtige geneesmiddel en 

constateert een aantal overtredingen van de CGR Code. De Nederlandse vergunninghouder beroept 

zich op het feit dat de afspraken en handelingen met betrekking tot het persbericht buiten hem om 

op internationaal niveau hebben plaatsgevonden en dat de inhoud van het persbericht niet aan de 

Nederlandse organisatie van het concern kan worden aangerekend. De Codecommissie volgt deze 

redenering niet en wijst erop dat er – gelet op hetgeen gebruikelijk is in de marketing op 

multinationaal niveau – van uit moet worden gegaan dat de Nederlandse vergunninghouder 

 

‘(…) de mogelijkheid heeft om (vooraf) invloed uit te oefenen op de verspreiding door c.q. de inhoud 

van persberichten van het concern (…) ten behoeve van de Nederlandse markt (…). Zelfs al mocht dit 

anders zijn, dan moet toch het onderhavige persbericht, zoals verspreid op de Nederlandse website, 

gelet op de gelieerdheid van genoemde vennootschappen aan [de] Nederlandse dochtermaatschappij 

worden toegerekend. (…)’  

 

                                                           
266 Rb. Midden-Nederland 5 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6753, r.o. 4.2.1 (Janssen-Cilag/Achmea c.s.). 
267 K02.012, 6 februari 2003 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
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De Codecommissie neemt daarbij mede in overweging dat de Nederlandse regelgeving anders 

gemakkelijk zou kunnen worden omzeild. Voorkomen dient te worden dat Nederlandse 

vennootschappen die deel uitmaken van internationale farmaceutische concerns, de Nederlandse 

regels voor geneesmiddelenreclame op eenvoudige wijze kunnen ontduiken door informatie of 

reclame-uitingen over geneesmiddelen via hun buitenlandse (moeder)vennootschappen te laten 

lopen.268 

 

Evenals de Nederlandse toezichthouder/rechter hanteert ook de Codecommissie het uitgangspunt 

dat indien de vergunninghouder bij de uitvoering van activiteiten op het terrein van 

geneesmiddelenreclame een derde partij inschakelt, de vergunninghouder als opdrachtgever 

verantwoordelijk blijft voor de inhoud en uitvoering van die activiteiten. Vergunninghouders die 

derden inschakelen bij het opstellen en uitvoeren van reclamecampagnes of de organisatie van 

bijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren, blijven zelf volledig verantwoordelijk voor de activiteiten 

waar zij opdracht toe geven en die in hun naam geschieden. 

Naast directe betrokkenheid bij geneesmiddelenreclame blijkt op grond van de CGR-jurisprudentie 

dat ook indirecte betrokkenheid van een vergunninghouder bij bepaalde gedragingen of uitingen 

maakt dat deze gedragingen of uitingen als geneesmiddelenreclame aan die vergunninghouder 

worden toegerekend. Zo is het bestendige jurisprudentie van de Codecommissie van de CGR dat 

uitingen die financieel mede mogelijk worden gemaakt door een vergunninghouder, aan die 

vergunninghouder worden toegerekend, ook al heeft deze geen enkele bemoeienis met de inhoud 

daarvan.  

Een van de eerste uitspraken waarin de Codecommissie dit uitgangspunt expliciteert, betreft een 

klacht van Tweede Kamerlid Kant tegen Pfizer over de website www.erectieplein.nl. Door Pfizer is in 

deze zaak betoogd dat de website het initiatief is van de onafhankelijke Stichting Medische 

Informatie, Literatuur en Educatie (SMILE) en dat zij als sponsor geen enkele invloed op de inhoud 

van deze website heeft. De Codecommissie overweegt dat Pfizer – de onderlinge verhouding met 

SMILE daargelaten – door zich prominent te presenteren als sponsor van de website geacht wordt 

‘de inhoud van die site voor haar verantwoording te nemen, zodat die inhoud aan Pfizer moet 

worden toegerekend’. Hieruit volgt dat klachten omtrent die site tegen Pfizer kunnen worden gericht 

en dat Pfizer kan worden aangesproken op de inhoud ervan en op de vraag of die inhoud al dan niet 

in overeenstemming is met de gedragscode.269 

Tot een vergelijkbare uitspraak komt de Codecommissie in K07.007/K07.009 over een artikel over 

geneesmiddelen, dat tot stand is gekomen met de financiële ondersteuning van een 

vergunninghouder.  

 

In deze klachtenprocedure beoordeelt de Codecommissie een aantal uitingen waarin de 

geneesmiddelen Forlax (van Zambon en Ipsen) en Movicolon (van Norgine) worden genoemd. Een van 

deze uitingen betreft het artikel ‘Verschil in smaak tussen Movicolon en Forlax’, dat is gepubliceerd in 

het tijdschrift Gastro Results Today (GRT). De Codecommissie bekijkt de totstandkoming van deze 

uitgave van GRT kritisch en stelt vast dat het tijdschrift gratis is verspreid en dat deze specifieke 

eenmalige uitgave financieel mogelijk is gemaakt door Zambon. Dit betekent onder meer dat de 

                                                           
268 K02.012, 6 februari 2003, r.o. 6.4 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
269 K04.021, 7 januari 2005, r.o. 5.17 (Kant/Pfizer). 

http://www.erectieplein.nl/


203 
 

kosten voor de totstandkoming en de verspreiding van deze uitgave voor rekening van dit bedrijf zijn 

gekomen.270  

 

Gelet op de nauwe (financiële) betrokkenheid van Zambon bij de totstandkoming en verspreiding van 

het artikel is de Codecommissie van oordeel dat Zambon verantwoordelijk is voor het artikel. De met 

betrekking tot het artikel geconstateerde overtredingen van de gedragscode worden aan Zambon 

toegerekend. In deze zaak stelt de Codecommissie ook vast dat met een wachtkamerboek over 

moeilijke stoelgang bij kinderen het verbod op publieksreclame wordt overtreden. Door Zambon is 

een beroep gedaan op het feit dat dit boek is geschreven door een arts, en dat de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud bij deze arts berust. De Codecommissie houdt Zambon echter 

medeverantwoordelijk voor de inhoud van dit wachtkamerboek, nu dit met financiële ondersteuning 

van het bedrijf tot stand is gekomen. De overtreding van het verbod op publieksreclame wordt aan 

Zambon toegerekend. 

 

Zie in dit kader ook K09.009/K09.011, waarin de Codecommissie Teva verantwoordelijk acht voor 

overtreding van het verbod op publieksreclame op de website www.astma-copd.nl. De 

Codecommissie is van oordeel dat Teva ‘als sponsor’ van deze website ‘mede verantwoordelijk is 

voor de inhoud’ daarvan.271 In de zaak Takeda/ProStrakan Pharma komt de Codecommissie tot de 

conclusie dat de inhoud van de artikelen die in de uitgave Pijnperiodiek zijn opgenomen, ProStrakan 

‘als mede-sponsor’ van dit blad kan worden aangerekend.272 

 

De vraag of de regels voor geneesmiddelenreclame ook van toepassing zijn op andere partijen dan 

vergunninghouders en beroepsbeoefenaren is slechts in beperkte mate aan de orde geweest bij de 

CGR en heeft hoofdzakelijk betrekking op de positie van voorschrijvers in relatie tot 

zorgverzekeraars. Ten tijde van de in de vorige paragraaf besproken jurisprudentie over de module 

Rationeel Voorschrijven van Menzis heeft ook de Codecommissie zich uitgesproken over dergelijke 

initiatieven van zorgverzekeraars. Dit is gebeurd in de vorm van een adviesaanvraag, die namens de 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) door het bestuur van de CGR aan de Codecommissie is 

voorgelegd.273 Het betreft een adviesaanvraag in algemene zin (dus niet specifiek met betrekking tot 

de Menzis-casus), met als doel helderheid te verkrijgen over de vraag of huisartsen in strijd met de 

reclameregels handelen als zij overeenkomsten met zorgverzekeraars sluiten op grond waarvan zij 

een financiële stimulans ontvangen voor het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. 274 

Bij de behandeling van de aan haar voorgelegde vraagstukken stoelt de Codecommissie haar 

conclusies in A05.027 zowel op het toetsingskader van het Reclamebesluit als op de CGR Code. De 

Codecommissie constateert dat het begrip ‘reclame’ in het Reclamebesluit zeer algemeen 

                                                           
270 K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.5 en 9.11 (Norgine/Zambon). 
271 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.12 (Teva/Nycomed). 
272 K14.008, 28 oktober 2014, r.o. 6.9 (Takeda/ProStrakan). 
273 Door de voorzitter van de LHV was, met een beroep op art. 71 Reglement, aan het bestuur van de CGR in 
overweging gegeven de Codecommissie te verzoeken een standpunt in te nemen over de toelaatbaarheid van 
bepaalde afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen over het voorschrijven van geneesmiddelen. Art. 71 
Reglement biedt het bestuur van de CGR de mogelijkheid in voorkomende gevallen door middel van een 
adviesaanvraag de Codecommissie te verzoeken in meer algemene zin een standpunt uit te brengen ten 
aanzien van de verenigbaarheid van bepaalde ontwikkelingen en/of bepaalde concrete activiteiten op het 
gebied van geneesmiddelenreclame met de bepalingen van de gedragscode of de geest of de strekking hiervan.  
274 A05.027. 

http://www.astma-copd.nl/
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geformuleerd is en dat het Reclamebesluit in beginsel op eenieder van toepassing is, dus ook op 

andere partijen dan vergunninghouders en beroepsbeoefenaren. De Codecommissie constateert ook 

dat uit het zelfdisciplinaire karakter van de CGR Code volgt dat zij in beginsel niet bevoegd is kennis 

te nemen van en een oordeel uit te spreken over klachten met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame afkomstig van partijen die zich niet aan de gedragscode hebben gebonden, 

zoals de zorgverzekeraars. Als dergelijke partijen echter afspraken maken met groeperingen die wél 

aan de gedragscode zijn gebonden, acht de Codecommissie zich bevoegd tot het doen van een 

uitspraak.  

De Codecommissie staat voorts uitvoerig stil bij de doelstellingen van de wetgeving met betrekking 

tot geneesmiddelenreclame, te weten de bescherming van de volksgezondheid, ‘de bescherming van 

de voorschrijver om diens taken objectief te kunnen verrichten zonder te worden beïnvloed door 

rechtstreekse of onrechtstreekse, in het bijzonder financiële, stimulansen’, en het bevorderen van 

het rationele gebruik van geneesmiddelen. Commerciële belangen van derden mogen daarbij nooit 

zwaarder wegen dan het belang van de patiënt om, gegeven diens specifieke situatie, het beste 

middel voorgeschreven te krijgen. Het hebben van een eigen financieel belang bij het 

voorschrijfgedrag is daarbij uit den boze, aldus de Codecommissie. 

Tegen deze achtergrond concludeert de Codecommissie dat het vastleggen van een bepaald 

voorschrijfgedrag in medewerkersovereenkomsten moet worden aangemerkt als reclame, zeker als 

het voorschrijfgedrag wordt gekoppeld aan een financiële beloning c.q. sanctie. Er is dan sprake van 

een stimulering, bedoeld om het afleveren, het voorschrijven of het verbruik van geneesmiddelen te 

bevorderen. Daarbij is het in het kader van het Reclamebesluit irrelevant van wie het aanbod van de 

financiële beloning afkomstig is.275 In medewerkersovereenkomsten vastgelegde 

prescriptieverplichtingen in samenhang met daaraan gekoppelde incentives dan wel sancties zijn in 

strijd met zowel het Reclamebesluit als de CGR Code. Door dergelijke overeenkomsten te 

aanvaarden, handelen voorschrijvers in strijd met het Reclamebesluit en de CGR Code. 

Zorgverzekeraars die dergelijke contracten aanbieden, handelen in strijd met het Reclamebesluit, 

aldus de Codecommissie. 

Dit advies doet een hoop stof opwaaien en leidt tot kritische reacties van de zijde van Menzis, 

Zorgverzekeraars Nederland en IGZ. Deels heeft deze kritiek te maken met de wijze van 

totstandkoming van het advies. Een advies is naar zijn aard eenzijdig; zorgverzekeraars maken 

bezwaar tegen het feit dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt kenbaar te maken. 

IGZ reageert op het advies met een brief aan Menzis en een brief aan de CGR. De Inspectie 

concludeert in deze brieven dat afspraken tussen zorgverzekeraars en voorschrijvers van 

geneesmiddelen niet als reclame kunnen worden aangemerkt indien aan een drietal voorwaarden 

wordt voldaan. In de eerste plaats mag de module niet aanzetten tot extra voorschriften. Ten tweede 

moet het gaan om de meest doelmatige middelen. Tot slot dient de module regelmatig te worden 

getoetst en aangepast aan de stand van de wetenschap. De module Rationeel Voorschrijven van 

Menzis zou volgens IGZ aan deze voorwaarden voldoen.276 

                                                           
275 In het kader van de CGR Code maakt dit wel een verschil, omdat zorgverzekeraars, in tegenstelling tot artsen 
die zij contracteren, daaraan niet zijn gebonden, aldus de Codecommissie. 
276 Het advies van de Codecommissie is door de eisende partijen ingebracht in de in par. 4.4.4.5 genoemde 
civiele procedures, maar door de rechter buiten beschouwing gelaten mede vanwege het feit dat hierin de 
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In 2013 is de positie van zorgverzekeraars in het kader van de reclameregels nog een keer aan de 

orde geweest, zowel in een klachtenprocedure als in een adviesaanvraag bij de Codecommissie van 

de CGR.  

De casus gaat over het aanbod van Achmea met betrekking tot de contractering van de medisch-

specialistische zorg voor het jaar 2013. Onderdeel van de voorwaarden die Achmea aan aanbieders van 

medisch-specialistische zorg stelt, betreft een aantal ziekte-specifieke inkoopspecificaties. Een daarvan 

betreft de aandoening natte maculadegeneratie. De instapvoorwaarden die Achmea stelt om deze zorg 

aan haar verzekerden te mogen leveren, komen er met betrekking tot het voorschrijven van 

geneesmiddelen op neer dat: 

1. voor de behandeling van nieuwe patiënten met een natte maculadegeneratie per 1 januari 2013 

alleen het gebruik van het geneesmiddel Avastin wordt vergoed; 

2. indien er bij nieuwe patiënten een medische noodzaak bestaat om te behandelen met Lucentis in 

plaats van Avastin, dit met een machtiging dient te worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar; 

3. de behandeling van bestaande patiënten gecontinueerd mag worden met Lucentis. 

Lucentis is geregistreerd voor de behandeling van natte maculadegeneratie. Avastin heeft geen registratie 

voor de behandeling van deze aandoening, maar is geregistreerd voor de behandeling van bepaalde 

vormen van darm- en longkanker. 277 

Novartis, de houder van de handelsvergunning voor Lucentis, dient bij de Codecommissie een klacht 

in tegen Achmea. Novartis is van mening dat Achmea, kort samengevat, in strijd met de CGR Code 

het off-labelgebruik van Avastin stimuleert en de regels voor gunstbetoon overtreedt. Novartis 

beroept zich daarbij onder meer op het Damgaard-arrest van het Europese Hof van Justitie, waaruit 

volgt dat de regels voor geneesmiddelenreclame van toepassing zijn op alle partijen, met 

uitzondering van publieke overheidsorganen. Achmea beroept zich op de onbevoegdheid van de 

Codecommissie om kennis te nemen van de klacht. 

De Codecommissie volgt het verweer van Achmea. Vast staat dat Achmea geen vergunninghouder of 

beroepsbeoefenaar is in de zin van de gedragscode en dat Achmea expliciet gesteld heeft niet 

vrijwillig in de onderhavige zaak te verschijnen. Daarnaast is Achmea geen lid van een van de bij de 

CGR aangesloten brancheorganisaties en heeft zij zich dus ook niet via dit lidmaatschap 

geconformeerd aan de rechtsmacht van de Codecommissie. Het bepaalde in art. 1 jo. art. 10 

Reglement staat er derhalve aan in de weg dat de Codecommissie bevoegd is kennis te nemen van de 

door Novartis ingediende klacht.278  

Vanwege de onbevoegdheid op grond van het Reglement komt de Codecommissie in het geheel niet 

toe aan de vraag of de regels van geneesmiddelenreclame ook op Achmea van toepassing zijn en wat 

hiervan de gevolgen zouden zijn voor de onderhavige casus. Dit weerhoudt de Codecommissie er 

                                                           
standpunten van zorgverzekeraars niet zijn meegewogen en IGZ heeft laten weten het advies niet te 
onderschrijven. 
277 K13.001, 4 april 2013 (Novartis/Achmea c.s.). 
278 K13.001, 4 april 2013, r.o. 6.3 (Novartis/Achmea c.s.). Door Novartis is in dit kader nog aangevoerd dat art. 
57 en 58 Reglement per 4 maart 2013 zijn aangepast. Afgezien van het feit dat de Codecommissie van mening 
is dat de klacht behandeld moet worden overeenkomstig het Reglement zoals dat gold ten tijde van de 
indiening van de klacht door Novartis op 16 januari 2013, wijst zij erop dat de wijzigingen in art. 57 en 58 
slechts zien op de gevolgen van een bevoegd gegeven oordeel. Het bepaalde in art. 10 lid 1 Reglement laat 
onverlet dat de Codecommissie in de onderhavige zaak onbevoegd is kennis te nemen van de eventueel 
hernieuwd ingediende klacht (r.o. 6.4). 
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echter niet van aan het slot van haar uitspraak op te merken de zorg van Novartis te begrijpen over 

het stimuleren van het off-labelgebruik als gevolg van door zorgverzekeraars gemaakte afspraken in 

het kader van doelmatig inkopen van zorg. Het voorschrijven van een geneesmiddel voor een 

indicatie waar het middel niet voor is geregistreerd, vereist de nodige, op het individuele gebruik 

afgestemde zorgvuldigheid, aldus de Codecommissie.279 

Ook een individuele medisch specialist wendt zich naar aanleiding van de instapvoorwaarden van 

Achmea tot de CGR en verzoekt de Codecommissie in een adviesaanvraag – kort samengevat – of hij 

de reclameregels van de Geneesmiddelenwet en/of CGR Code overtreedt als hij de voorwaarden van 

Achmea accepteert. De arts legt in dit kader een viertal concrete vragen aan de Codecommissie 

voor.280    

Bij de beantwoording van deze vragen zoekt de Codecommissie aansluiting bij het ABPI-arrest van 

het Europese Hof uit 2010.281 De Commissie ziet als kern van deze uitspraak dat overheidsinstanties 

die verantwoordelijk zijn voor een goede gezondheidszorg, geen reclame maken in de zin van 

Richtlijn 2001/83, als zij op grond van kosten voor de staatskas ten behoeve van een goede 

aanwending van de voor de gezondheidszorg beperkt beschikbare financiële middelen maatregelen 

treffen die tot gevolg hebben dat een bepaald geneesmiddel – waarvan is gebleken dat het effectief 

en veilig is voor de behandeling van een bepaalde aandoening – vanuit het oogpunt van 

kosteneffectiviteit en doelmatige besteding van beschikbare middelen de voorkeur krijgt boven een 

duurder middel, voor zover het gebruik uit algemene middelen wordt vergoed. De Codecommissie 

wijst er daarbij op dat de systemen van bekostiging van de gezondheidszorg en de vergoeding 

daarvan in alle Europese lidstaten anders geregeld zijn en dat de kern van de beslissing van het Hof 

daarom in ieder zorgstelsel een andere uitwerking kan hebben.  

Tegen deze achtergrond acht de Codecommissie de casus in het ABPI-arrest, waarin het gaat om de 

stimulering door de overheid van het voorschrijven van een goedkoper middel door het verstrekken 

van een bonus aan artsen, in de kern vergelijkbaar met de voorwaarden van Achmea. Ook hier is 

volgens de Codecommissie sprake van een voorwaarde van een zorgverzekeraar in de overeenkomst 

met een zorginstelling, die erop gericht is om uit kostenoverwegingen een bepaald, goedkoper 

middel te laten voorschrijven in plaats van een duurder middel, in de veronderstelling dat het 

goedkopere middel even effectief en veilig is als dat duurdere middel.  

‘Beide maatregelen zijn gericht op de besparing van onnodige kosten in de gezondheidszorg met 

inachtneming van de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van een bepaald middel boven een 

ander, zodat op grond van zorgvuldig gezondheidsbeleid beperkt beschikbare middelen voor die zorg 

elders (optimaal) kunnen worden gebruikt.’282 

Opvallend is dat de Codecommissie het in dit kader niet relevant acht dat zorgverzekeraars als 

Achmea geen overheidsinstanties zijn, maar zelfstandige entiteiten die commercieel optreden, met 

elkaar concurreren en winst kunnen maken. Doorslaggevend is volgens de Codecommissie dat 

zorgverzekeraars, voor zover zij basiszorg verzekeren, (indirect) volledig gefinancierd worden uit 

                                                           
279 K13.001, 4 april 2013, r.o. 6.7 (Novartis/Achmea c.s.). 
280 A13.030. 
281 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219 (ABPI). 
282 A13.030. 
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algemene middelen, aangezien iedere ingezetene op grond van de wet voor die zorg verplicht 

verzekerd is.  

‘Van zowel zorgverzekeraars, zorginstellingen als beroepsbeoefenaren mag worden verlangd dat zij 

oog hebben voor de noodzaak van een zo doelmatig mogelijk gebruik van de beschikbare middelen, 

opdat daardoor voor het gehele gebied van de gezondheidszorg niet onnodig middelen verloren 

gaan.’283  

Wat betreft de vermeende verschillen in effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid tussen Avastin en 

Lucentis verwijst de Codecommissie naar adviezen van het College van Zorgverzekeringen284 en het 

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, waaruit zou blijken dat behandeling met Avastin tot de 

standaardzorg is gaan behoren, ook al is sprake van een off-labeltoepassing. De Codecommissie komt 

dan ook tot het slotoordeel dat de voorwaarde die Achmea aan zorgaanbieders stelt om een 

overeenkomst aan te gaan waarin de behandeling met Avastin wordt vergoed en de behandeling met 

Lucentis als reservemiddel slechts wordt vergoed na machtiging, weliswaar in de praktijk het 

voorschrijfgedrag van de arts beïnvloedt, maar geen reclame is in de zin van Richtlijn 2001/83, de 

Geneesmiddelenwet en de CGR Code.  

4.5 Conclusies  
In dit hoofdstuk zijn de toepasselijkheid, reikwijdte en werkingssfeer van de wetgeving en 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame onderzocht.  

De eerste vraag die in dit kader wordt beantwoord, is algemeen van aard en betreft de juridische 

status van de rechtsbronnen (Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code). Hoe 

verhouden de rechtsbronnen zich onderling tot elkaar en wat zijn de consequenties van de juridische 

status voor de toepasselijkheid van de in de rechtsbronnen vastgelegde regels voor 

geneesmiddelenreclame? 

Richtlijn 2001/83 heeft als voornaamste doel de bescherming van de volksgezondheid, dit echter 

zodanig dat de ontwikkeling van de farmaceutische industrie en handel in geneesmiddelen binnen de 

Gemeenschap niet mag worden afgeremd. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie 

volgt dat met de richtlijn volledige harmonisatie is beoogd. Lidstaten mogen bij de implementatie 

van Richtlijn 2001/83 in de nationale wetgeving alleen van de richtlijn afwijkende maatregelen 

treffen voor zover dit op grond van de richtlijn uitdrukkelijk is toegestaan. 

Naar geldend recht is Richtlijn 2001/83 door de Nederlandse wetgever geïmplementeerd in de 

Geneesmiddelenwet en in een tweetal uitvoeringsbesluiten bij deze wet, het Besluit 

Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. Deze wetgeving geldt voor eenieder in 

Nederland. Daarnaast heeft de Minister van VWS een tweetal beleidsregels vastgesteld die in het 

kader van geneesmiddelenreclame relevant zijn: de Beleidsregels gunstbetoon en de Beleidsregels 

bestuurlijke boete. Beleidsregels hebben niet de status van wetgeving en binden in beginsel alleen 

het bestuursorgaan dat de beleidsregels vaststelt. De Beleidsregels gunstbetoon en Beleidsregels 

bestuurlijke boete moeten worden gezien als een nadere duiding door de Minister van VWS van 

wettelijke normen voor gunstbetoon respectievelijk van de wijze waarop het instrument van de 

                                                           
283 A13.030. 
284 Het College van Zorgverzekeringen is in 2014 opgegaan in het Zorginstituut Nederland. 
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bestuurlijke boete door de toezichthouder bij overtreding van de reclameregels zal worden 

gehanteerd.  

De zelfregulering van de CGR is in het leven geroepen door de stichting CGR, die tot doel heeft het 

opstellen, beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot reclame voor 

geneesmiddelen. Het bestuur van deze stichting stelt de CGR Code vast alsmede het Reglement van 

de Codecommissie en Commissie van Beroep, aan wie het toezicht op naleving van de gedragscode is 

opgedragen. In het bestuur van de stichting CGR zijn per 2016 (peildatum) de volgende beroeps- en 

brancheorganisaties vertegenwoordigd:  

 de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de 

beroepsfederatie van artsen; 

 de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsvereniging 

van apothekers; 

 de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen: Nefarma), de brancheorganisatie van de 

innovatieve farmaceutische bedrijven; 

 de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (Neprofarm), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorg- 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten; 

 de Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin), de brancheorganisatie van 

fabrikanten van generieke geneesmiddelen; 

 het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), de brancheorganisatie van drogisterijen; 

 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsvereniging van zorgprofessionals;  

 de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA,) de beroepsvereniging van physicians. 

 

Vrijwillige aansluiting bij de zelfregulering van de CGR kan alleen via het lidmaatschap van deze 

beroeps- en brancheorganisaties. De organisaties hebben een rechtsgeldig, de leden bindend besluit 

genomen op grond waarvan hun leden verplicht zijn tot naleving van de CGR Code en zich hebben 

onderworpen aan het toezicht door de Codecommissie/Commissie van Beroep. (Rechts)personen die 

geen lid zijn van een van de bij de CGR aangesloten beroeps- en brancheorganisaties zijn in formeel-

juridische zin niet gehouden tot naleving van de CGR Code.  

 

Het voorgaande laat onverlet dat de Codecommissie zich wel bevoegd acht uitspraken te doen in 

klachtenprocedures met betrekking tot enigerlei handelen of nalaten in strijd met de gedragscode 

door vergunninghouders of beroepsbeoefenaren die geen lid zijn van een van de bij de CGR 

aangesloten beroeps- en brancheorganisaties. Uitspraken van de Codecommissie en Commissie van 

Beroep hebben de status van bindend advies. Gelet op het in art. 6 EVRM en art. 17 Grondwet 

vastgelegde beginsel dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet 

hem toekent, is hierover meer specifiek bepaald dat uitspraken van de Commissie van Beroep in de 

richting van partijen die lid zijn van een organisatie die bij de CGR is aangesloten dan wel zich 

vrijwillig aan de beslissingsbevoegdheid van de Commissie van Beroep hebben onderworpen, gelden 

als een in hoogste ressort gegeven bindend advies. Uitspraken gericht tegen een vergunninghouder 

of beroepsbeoefenaar die geen lid is van een aangesloten beroeps- of brancheorganisatie en die zich 

niet op vrijwillige basis onderwerpt aan de beslissingsbevoegdheid van de Commissie van Beroep, 

gelden als niet-bindend. Ten aanzien van klachten ingediend tegen partijen die niet kwalificeren als 

vergunninghouder of beroepsbeoefenaar in de zin van de gedragscode heeft de Codecommissie zich 

op grond van het Reglement vooralsnog niet bevoegd geacht. 
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Over de onderlinge verhouding tussen de wetgeving en zelfregulering in Nederland is in de 

Geneesmiddelenwet zelf niets geregeld. Dat sprake is van geconditioneerde zelfregulering volgt uit 

de parlementaire stukken en uit de CGR Code. Hieruit blijkt dat de zelfregulering geldt in aanvulling 

op de wetgeving en bedoeld is als mogelijkheid om de open normen van de Geneesmiddelenwet 

nader te concretiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de zelfregulering binnen de kaders van de 

Geneesmiddelenwet dient te passen, de zelfregulering mag niet minder streng zijn dan de wetgeving. 

Wel is het toegestaan dat in de zelfregulering gebieden worden bestreken die door de wetgeving niet 

worden gedekt. Sinds 2007 zijn er werkafspraken tussen IGZ en de CGR van kracht, waarin formeel is 

vastgelegd dat het primaat op de normontwikkeling bij de CGR ligt. De inhoud van deze 

werkafspraken komt nader aan de orde in hoofdstuk 8. 

Het tweede vraagstuk dat in dit hoofdstuk is onderzocht, betreft de werkingssfeer en reikwijdte van 

de regelgeving voor geneesmiddelenreclame. Dit vraagstuk is vanuit twee invalshoeken benaderd: 

aan de hand van de definitie van het begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’ en vanuit het perspectief 

van de partijen die bij geneesmiddelenreclame betrokken (kunnen) zijn. 

De definitie van het begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’ is relevant om vast te stellen welke 

gedragingen onder de regelgeving voor geneesmiddelenreclame vallen en welke gedragingen niet. In 

dit kader kan worden geconcludeerd dat alle drie de rechtsbronnen een definitie van het begrip 

reclame voor geneesmiddelen bevatten en dat deze definitie in alle gevallen op zeer ruime wijze is 

geformuleerd. 

Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet kennen een definitie die een verregaande mate van 

gelijkenis vertoont en er in essentie op neerkomt dat alle gedragingen die tot doel hebben het 

voorschrijven, afleveren, verkopen of verbruiken van geneesmiddelen te bevorderen, als reclame 

worden beschouwd. Daarbij springt één opmerkelijk verschil in het oog. Op grond van de definitie in 

de Geneesmiddelenwet is reeds sprake van reclame bij een ‘kennelijke doelstelling’ het 

voorschrijven, afleveren, verkopen of verbruiken van geneesmiddelen te bevorderen, terwijl in de 

richtlijn alleen wordt gesproken van een ‘doelstelling’. Aangezien een ‘kennelijke doelstelling’ eerder 

zal worden aangenomen dan een ‘doelstelling’, zal op grond van de definitie in de 

Geneesmiddelenwet eerder sprake zijn van reclame dan op grond van Richtlijn 2001/83. De 

Nederlandse wetgever heeft aldus een te ruime interpretatie gegeven aan de definitie uit de richtlijn. 

De definitie van reclame in de CGR Code wijkt qua formulering af van de definitie in de wetgeving en 

vertoont een grote mate van gelijkenis met de definitie van reclame zoals opgenomen in de NRC. In 

essentie komt de definitie in de CGR Code erop neer dat onder reclame wordt verstaan iedere 

openbare en/of systematische directe en indirecte aanprijzing van geneesmiddelen. De zinsnede 

‘openbare en/of systematische directe of indirecte’ is pas in 2014 aan de definitie toegevoegd. Dit is 

gedaan om de definitie in overeenstemming te brengen met de definitie in de NRC, die een paar jaar 

eerder op dit punt reeds is aangepast. Als gevolg van de aanpassing blijven 1-op-1-uitingen, zoals 

individuele verkoopgesprekken, buiten de reikwijdte van de definitie van reclame. Dit is opmerkelijk, 

aangezien uit de verdere opzet en inhoud van de gedragscode overduidelijk blijkt dat mondelinge 

reclame en 1-op-1-contacten tussen bijvoorbeeld artsenbezoekers en artsen wel degelijk onder de 

reikwijdte van de zelfregulering vallen en aan de in de gedragscode gestelde eisen dienen te voldoen. 

Met de aanpassing van de definitie van reclame heeft de CGR deze ten onrechte en in strijd met 

opzet en inhoud van de gedragscode te veel beperkt.  
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De hiervoor geconstateerde verschillen in formulering laten onverlet dat de definities in de drie 

rechtsbronnen zeer ruim omschreven zijn en dat uit de jurisprudentie volgt dat alle gedragingen die 

bedoeld zijn om de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen – ongeacht de wijze waarop en het 

medium waarmee dit geschiedt – onder de definitie van geneesmiddelenreclame vallen. Reclame 

voor geneesmiddelen beperkt zich uitdrukkelijk niet tot uitingen met betrekking tot geneesmiddelen, 

ook het bevorderen van het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen door het in het 

vooruitzicht stellen of aanbieden van voordelen in geld of natura valt onder de definitie van 

geneesmiddelenreclame. In de Nederlandse context wordt dit laatste aangeduid als gunstbetoon. 

Gunstbetoon kan worden aangemerkt als een specifieke vorm van reclame voor geneesmiddelen.  

Consequentie van het feit dat een gedraging als reclame voor geneesmiddelen kan worden 

aangemerkt, is dat de reclameregels van toepassing zijn. De drie rechtsbronnen bevatten echter ook 

een opsomming van een aantal gedragingen/uitingen die buiten de reikwijdte van de regelgeving 

voor geneesmiddelenreclame vallen. Hoewel de wijze waarop deze uitzonderingen geformuleerd zijn 

niet in alle gevallen overeenkomt – met name de Geneesmiddelenwet wijkt op een aantal (deels 

ondergeschikte) punten af van de overige rechtsbronnen – kan mede aan de hand van de 

jurisprudentie worden vastgesteld dat alle rechtsbronnen de volgende uitingen in algemene zin 

uitzonderen van de werkingssfeer van de reclameregels: 

 etikettering en bijsluiter van geneesmiddelen, althans voor zover het gaat om een getrouwe 

weergave waarin geen wijzigingen en/of selecties zijn aangebracht; 

 brieven ter inwilliging van een specifiek verzoek om informatie over een bepaald geneesmiddel 

voor zover daarbij geen documenten worden meegestuurd die als reclame kunnen worden 

aangemerkt; 

 informatie betreffende gezondheidszorg of ziekte bij de mens, waarin direct noch indirect wordt 

verwezen naar geneesmiddelen. 

Richtlijn 2001/83 en de CGR Code maken daarnaast ook een uitzondering voor concrete informatie 

en documentatie over geneesmiddelen, zoals waarschuwingen, aankondigingen van wijzigingen in 

bijvoorbeeld een verpakking, prijslijsten en verkoopcatalogi, voor zover daaraan geen 

verkoopbevorderende aspecten zijn toegevoegd. De Geneesmiddelenwet zondert als enige 

rechtsbron ook geneesmiddelen voor onderzoek uit van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame.  

De ratio van het uitzonderen van deze gedragingen van de regels voor geneesmiddelenreclame is, 

naar wordt aangenomen, gelegen in het feit dat deze over het geheel genomen niet (kunnen) 

worden aangemerkt als reclame voor geneesmiddelen, maar worden gekwalificeerd als informatie. 

Hierbij dient te worden aangetekend dat geen van de rechtsbronnen een definitie van het begrip 

‘informatie’ bevat. Hetzelfde geldt voor het vergelijkbare begrip ‘voorlichting’, dat evenmin in de 

rechtsbronnen wordt gedefinieerd. Dat er een onderscheid is tussen reclame voor geneesmiddelen 

enerzijds en informatie/voorlichting over geneesmiddelen anderzijds volgt echter in elk geval – al dan 

niet rechtstreeks – uit zowel Richtlijn 2001/83 als de CGR Code en wordt ook in de jurisprudentie 

breed onderkend.  

Reclame en informatie/voorlichting worden gezien als complementaire begrippen, waarbij de met de 

gedraging beoogde doelstelling doorslaggevend is voor de vraag of sprake is van reclame of van 

informatie. Van informatie/voorlichting kan alleen sprake zijn als er geen verkoopbevorderende 
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doelstelling is. Is die doelstelling er wél, dan is sprake van reclame en is de kwalificatie als 

informatie/voorlichting uitgesloten. Dit betekent dat dus ook uitingen met uitsluitend objectieve 

informatie onder omstandigheden als reclame kunnen worden aangemerkt. Bepalend daarvoor is de 

vraag of de doelstelling die met de uiting wordt beoogd, de verkoopbevordering van geneesmiddelen 

is. Alleen bij het ontbreken van een dergelijke doelstelling valt een zuiver informatieve mededeling 

buiten de regels voor reclame voor geneesmiddelen, zo volgt uit de jurisprudentie van het Europese 

Hof van Justitie. Het onderscheid tussen een reclame-uiting en een informatieve of voorlichtende 

uiting is daarmee gelegen in de doelstelling die ermee wordt beoogd. 

De CGR Code is de enige rechtsbron die een handreiking biedt ter beoordeling van de vraag of sprake 

is van reclame of van informatie. De CGR Code is overigens ook de enige rechtsbron die tevens eisen 

stelt aan informatie over receptplichtige geneesmiddelen. Of er sprake is van reclame dan wel 

informatie dient op grond van de CGR Code van geval tot geval te worden beoordeeld, waarbij de 

volgende factoren een rol (kunnen) spelen: de geadresseerde, de inhoud, de presentatie en de 

opmaak van de uiting, en de context van de uiting. 

In de jurisprudentie wordt het in de CGR Code geëxpliciteerde uitgangspunt breed gevolgd. De 

algemene lijn is dat de vraag of sprake is van reclame voor geneesmiddelen van geval tot geval dient 

te worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden en met inachtneming van de 

totaliteit van de gedraging en de eventuele onderlinge samenhang met andere gedragingen. Evenals 

de CGR heeft ook het Europese Hof een aantal (niet-limitatieve) factoren benoemd die bepalend 

kunnen zijn bij de vraag of sprake is van reclame. Deze factoren komen voor een deel overeen met 

de in de CGR Code benoemde factoren en betreffen onder meer de identiteit van de afzender, de 

inhoud van de boodschap, de adressanten, het medium en de wijze van verspreiding.  

Ten aanzien van deze factoren kan op grond van de jurisprudentie in meer algemene zin het 

volgende worden geconcludeerd. 

Het enkele feit dat een farmaceutisch bedrijf de adressant van de uiting is, is onvoldoende om vast te 

stellen dat sprake is van reclame. Dat een farmaceutisch bedrijf een economisch belang heeft bij het 

voorschrijven, afleveren en de verkoop van zijn producten maakt niet dat alle uitingen van dat bedrijf 

als reclame moeten worden beschouwd; expliciet is onderkend dat een farmaceutisch bedrijf ook 

niet-commerciële intenties kan hebben bij uitingen over zijn producten. Dit neemt niet weg dat uit 

de jurisprudentie volgt dat bij uitingen van farmaceutische bedrijven over geneesmiddelen een 

verkoopbevorderende doelstelling in de regel zeer snel wordt aangenomen. 

De inhoud van een uiting speelt doorgaans een zeer belangrijke rol bij de beoordeling van de vraag of 

sprake is van reclame. Claims ten aanzien van de therapeutische werking en andere eigenschappen 

van een geneesmiddel worden vrijwel zonder uitzondering aangemerkt als reclame. Het taalgebruik 

in uitingen wordt zeer kritisch beoordeeld. Aanprijzende formuleringen, het gebruik van 

superlatieven en het veelvuldig en/of prominent noemen van een merknaam van een geneesmiddel 

worden beschouwd als verkoopbevorderend. De toetsing is streng. Onder omstandigheden kan het 

gebruik van slechts een enkel woord er al toe leiden dat sprake is van reclame. Dit geldt ook voor het 

aanbrengen van wijzigingen en selecties in teksten, en voor het op onevenwichtige wijze weergeven 

van eigenschappen van geneesmiddelen.  
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Niet alleen de tekstuele inhoud van een uiting is relevant, ook de lay-out speelt een rol bij de 

beoordeling van de vraag of sprake is van reclame. Het enkele feit dat het logo van een geneesmiddel 

wordt gebruikt, het aanbrengen van accenten in teksten, bijvoorbeeld door het gebruik van kleuren, 

tekens of een ander lettertype, kan maken dat er een wervend, verkoopbevorderend aspect 

ontstaat. Meer in het algemeen kan de algehele uitstraling van een uiting, zoals de uitvoering en/of 

het gebruik van beeldmateriaal, bijdragen aan het verkoopbevorderende doel.  

Ten aanzien van de context waarin uitingen worden gebruikt, kan worden vastgesteld dat van 

materialen die door farmaceutische bedrijven worden ingezet in gesprekken met artsenbezoekers 

zeer snel wordt aangenomen dat deze een verkoopbevorderend doel hebben. Bij communicatie naar 

andere partijen dan beroepsbeoefenaren speelt ook de vraag over een mogelijke legitimatie voor 

dergelijke communicatie een rol. 

Ook de wijze waarop de informatie tot de geadresseerde wordt gericht, kan een factor van belang 

zijn bij het oordelen van de vraag of sprake is van reclame of van informatie. Zo maakt het Hof in het 

MSD/Merckle-arrest onderscheid tussen push- en pull-diensten op het internet. Informatie die de 

internetgebruiker ongevraagd, zonder er zelf naar te hebben gezocht, tot zich krijgt (bijvoorbeeld via 

pop-ups), zal zeer waarschijnlijk worden aangemerkt als reclame. Informatieverstrekking via een 

passief platform, dat alleen wordt gebruikt door mensen die actief naar bepaalde informatie op zoek 

gaan, dringt zich niet onaangekondigd op aan een groot publiek. Dit kan een rol spelen bij de 

beoordeling.  

Met betrekking tot de vraag welke partijen in de rechtsbronnen in het kader van 

geneesmiddelenreclame worden onderscheiden en wat de consequenties hiervan zijn, kan het 

volgende worden vastgesteld.  

Richtlijn 2001/83 bevat vrijwel geen enkele definitie van de partijen die bij de 

geneesmiddelenvoorziening betrokken zijn, laat staan bij geneesmiddelenreclame. De gehanteerde 

beschrijvingen ogen slordig en het gebruik ervan is inconsequent. Kennelijk is hier door de Europese 

wetgever weinig belang aan gehecht.  

De Geneesmiddelenwet en de CGR Code benoemen beide specifiek in het kader van de regels voor 

geneesmiddelenreclame een tweetal spelers. Beide rechtsbronnen kennen een definitie van het 

begrip ‘beroepsbeoefenaar’. Daarnaast kent de Geneesmiddelenwet een omschrijving van 

‘ondernemer’, de CGR Code spreekt van ‘vergunninghouder’.  

De formuleringen van de begrippen ‘ondernemer’ en ‘vergunninghouder’ komen niet geheel met 

elkaar overeen. Inhoudelijk zijn de begrippen met elkaar in overeenstemming, in die zin dat 

hieronder in elk geval vallen de houders van een fabrikantenvergunning en/of een 

handelsvergunning voor een geneesmiddel. 

Ook de formulering van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ in de Geneesmiddelenwet en de CGR Code is 

niet identiek. Van een inhoudelijk verschil, zoals tot 2005 het geval was, is echter geen sprake meer. 

In de CGR Code wordt onder beroepsbeoefenaar verstaan eenieder die bevoegd is tot het 

voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen. Ditzelfde uitgangspunt ligt aan de 

Geneesmiddelenwet ten grondslag, alleen is daar gekozen voor een feitelijke opsomming van alle 

beroepsgroepen die voorschrijfbevoegdheid hebben dan wel bevoegd zijn tot het afleveren van 

geneesmiddelen. Het nadeel van deze opzet is dat bij wijzigingen in de wettelijke bevoegdheden 
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omtrent het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen ook de definitie van beroepsbeoefenaar 

in hoofdstuk 9 Gnw aangepast dient te worden. Bij de door de CGR gekozen definitie doet dit 

probleem zich niet voor.  

In de afgelopen jaren is de groep zorgverleners die wettelijk bevoegd is tot het voorschrijven van 

geneesmiddelen uitgebreid, met als gevolg dat per 2016 (peildatum) als beroepsbeoefenaar in het 

kader van de reclameregels worden beschouwd: 

1. artsen; 

2. apothekers; 

3. tandartsen; 

4. verloskundigen; 

5. verpleegkundig specialisten acute zorg bij somatische aandoeningen; 

6. verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen; 

7. verpleegkundig specialisten preventieve zorg bij somatische aandoeningen; 

8. verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

9. verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg; 

10. physician assistants; 

11. diabetesverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

12. longverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

13. oncologieverpleegkundigen met een aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register; 

14. drogisten die UAD-geneesmiddelen verkopen;  

15. degenen die in de uitoefening van een bedrijf AV-geneesmiddelen verkopen en daartoe zijn 

ingeschreven in het handelsregister. 

Voor de vraag wie als adressant van geneesmiddelenreclame kan worden aangemerkt, zijn 

voormelde definities feitelijk niet relevant. De Geneesmiddelenwet richt zich tot eenieder en uit de 

wetgeving en jurisprudentie vloeit voort dat de voorschriften met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame niet enkel en alleen van toepassing zijn op spelers die een commercieel 

belang hebben bij de verkoop van geneesmiddelen. Het belang van de bescherming van de 

volksgezondheid brengt mee dat alle reclame die voor geneesmiddelen wordt gemaakt, aan de 

wettelijke voorschriften dient te voldoen. Dit betekent dat ook burgers die op eigen initiatief en 

volledig onafhankelijk van de fabrikant uitingen over geneesmiddelen verspreiden, op de naleving 

van de wetgeving voor geneesmiddelenreclame kunnen worden aangesproken.  

Het voorgaande wordt bevestigd door de analyse van de tot dusverre door de Minister van VWS 

opgelegde bestuurlijke boetes wegens overtreding van de voorschriften van hoofdstuk 9 Gnw. Naast 

vergunninghouders zijn verder onder meer beboet commerciële partijen die geneesmiddelen 

verhandelen zonder vergunninghouder te zijn, beroepsbeoefenaren (apothekers), een 

wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten en zakelijke dienstverleners als 

communicatie- en onderzoeksbureaus. Uit de jurisprudentie op grond van zowel de 

Geneesmiddelenwet als de CGR Code volgt dat een vergunninghouder niet alleen verantwoordelijk 

wordt geacht voor gedragingen die hij zelf uitvoert, maar ook voor gedragingen van derden waartoe 

hij opdracht heeft gegeven dan wel waarbij hij financiële en/of inhoudelijke betrokkenheid heeft. 

Bijzonder punt van aandacht vormt nog de reikwijdte van de voorschriften op het gebied van 

gunstbetoon. Gunstbetoon geldt als een vorm van geneesmiddelenreclame ten aanzien waarvan in 
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de Beleidsregels gunstbetoon is vastgesteld dat de daarvoor geldende regels niet alleen van 

toepassing zijn op verhoudingen tussen ondernemers en beroepsbeoefenaren, maar ook op de 

interactie van beroepsbeoefenaren met andere betrokken partijen. Uit het ABPI-arrest van het 

Europese Hof van Justitie volgt dat de voorschriften inzake gunstbetoon niet gelden voor de voor de 

volksgezondheid bevoegde nationale autoriteiten. De consequenties van deze uitspraak voor de 

positie van zorgverzekeraars, waarvan op grond van de oudere jurisprudentie van de civiele rechter 

niet is komen vast te staan dat zij gehouden zijn tot naleving van de voorschriften ten aanzien van 

gunstbetoon, worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 7.  

Met betrekking tot de geadresseerde van geneesmiddelenreclame dan tot slot het volgende. Uit de 

wetgeving en zelfregulering, en de daarop gebaseerde jurisprudentie, volgt dat bij reclame voor 

geneesmiddelen slechts onderscheid wordt gemaakt tussen twee doelgroepen: de doelgroep 

‘beroepsbeoefenaar’ en de doelgroep ‘publiek’. Over de vraag wie in Nederland wordt aangemerkt 

als beroepsbeoefenaar in de zin van de reclameregels bestaat vandaag de dag geen enkele 

onduidelijkheid meer: dat zijn de hiervoor vermelde zorgverleners die wettelijk bevoegd zijn tot het 

voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Wie niet onder de definitie van beroepsbeoefenaar 

valt, wordt in het kader van de reclameregels aangemerkt als ‘publiek’. 
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Hoofdstuk 5 – Algemene verboden en vereisten 
met betrekking tot geneesmiddelenreclame  

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene verboden en vereisten met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame. Deze verboden en vereisten vormen de kernbepalingen van de wetgeving 

en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame. Zij gelden voor alle vormen van reclame voor 

geneesmiddelen, ongeacht de doelgroep tot wie de reclame is gericht. Gelet op de vraagstellingen 

van dit onderzoek ligt het accent bij de bespreking van deze kernbepalingen op de toepassing en 

interpretatie ervan ten aanzien van receptplichtige geneesmiddelen.  

Kort samengevat komen de kernbepalingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame op het 

volgende neer: 

1. Reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is verboden. 

2. Reclame voor geneesmiddelen dient in overeenstemming te zijn met de SmPC. 

3. Reclame moet het rationele gebruik van geneesmiddelen bevorderen. 

4. Misleidende reclame voor geneesmiddelen is verboden.  

5. Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek is verboden. 

De onder 1 en 2 genoemde bepalingen houden rechtstreeks verband met de essentiële rol die de 

handelsvergunning voor een geneesmiddel inneemt in de geneesmiddelenwetgeving. Met het oog 

op de bescherming van de volksgezondheid is het alleen toegestaan een geneesmiddel in de handel 

te brengen indien de registratieautoriteiten (EMA of CBG) een handelsvergunning hebben verleend. 

De verplichte handelsvergunning vormt een van de belangrijkste pijlers van het wettelijk stelsel.  

In het kader van de aanvraag voor een handelsvergunning beoordelen de registratieautoriteiten de 

kwaliteit van het geneesmiddel (zijn de houdbaarheid en de constantheid van de gebruikte 

grondstoffen en het eindproduct voldoende gewaarborgd), de veiligheid (valt de balans tussen 

werking en bijwerkingen positief uit) en de werkzaamheid (is er voldoende bewijs voor het geclaimde 

effect). Aan de (klinische) onderzoeken die in dit kader door de aanvrager van de handelsvergunning 

moeten worden aangeleverd, worden zeer hoge eisen gesteld. Alleen als het oordeel van de 

registratieautoriteiten op alle voormelde punten positief uitvalt, wordt een handelsvergunning 

verleend. Slechts voor een zeer beperkte groep geneesmiddelen geldt onder strikte voorwaarden 

een uitzondering op de wettelijke registratieverplichting. 

Het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor (nog) geen 

handelsvergunning is verleend, kan worden gezien als een afgeleide van het verbod op het in de 

handel brengen van een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Zolang de 

kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel nog niet door de registratieautoriteiten 

zijn beoordeeld en positief bevonden, mag het niet worden verkocht, voorgeschreven of afgeleverd. 

In het verlengde daarvan is het op grond van de reclameregels ook niet toegestaan de verkoop van 

een niet-geregistreerd geneesmiddel te bevorderen.  
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In paragraaf 5.2 wordt onderzocht op welke wijze het verbod op reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor (nog) geen handelsvergunning is verleend, in de rechtsbronnen is vastgelegd. Bij de analyse 

van de jurisprudentie wordt onder meer bekeken of uitzonderingen op het verbod toelaatbaar zijn 

en wordt de toepassing van het verbod onderzocht ten aanzien van geneesmiddelen die wettelijk zijn 

uitgezonderd van de verplichte handelsvergunning. 

In het kader van het verlenen van de handelsvergunning beoordelen de registratieautoriteiten niet 

alleen het geneesmiddel zelf, maar ook de verpakking, etikettering, bijsluiter en SmPC van het 

product. De SmPC bevat een volgens wettelijke voorschriften vastgestelde samenvatting van de 

belangrijkste kenmerken van het geneesmiddel. Deze samenvatting is door de registratieautoriteiten 

bij het verlenen van de handelsvergunning beoordeeld en goedgekeurd, en mag nadien ook niet 

zonder hun goedkeuring worden aangepast. De SmPC vormt daarmee een belangrijke bron van 

informatie voor voorschrijvers van geneesmiddelen. Zij vinden hierin een van overheidswege 

goedgekeurde samenvatting van de belangrijkste resultaten van de registratie-onderzoeken terug, 

evenals de voor het goed gebruik van geneesmiddelen essentiële informatie met betrekking tot 

therapeutische indicaties, dosering en wijze van toediening, contra-indicaties, bijzondere 

waarschuwingen, interacties, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens.  

Kernbepaling bij de geneesmiddelenwetgeving is dat reclame niet in strijd mag zijn met de SmPC. In 

paragraaf 5.3 wordt de strekking van dit vereiste onderzocht. Vloeit hieruit voort dat claims die 

betrekking hebben op de werkzaamheid van een geneesmiddel te allen tijde op de SmPC terug te 

voeren moeten zijn, of biedt het vereiste meer speelruimte op dit punt? Tevens wordt onderzocht of 

de jurisprudentie een eenduidig antwoord geeft op de vraag wanneer sprake is van ‘strijdigheid’ 

tussen een reclame-uiting en de tekst van de SmPC, en wordt bekeken of het vereiste ten aanzien 

van alle onderdelen van de SmPC even strikt wordt toegepast.  

De derde kernbepaling betreft het vereiste dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen 

moet bevorderen. Zoals uit hoofdstuk 4 volgt, is kenmerkend voor geneesmiddelenreclame dat zij als 

doel heeft de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen. De vraag doet zich voor wat wordt 

verstaan onder het bevorderen van het rationele gebruik van een geneesmiddel. Hoe moet het 

begrip ‘rationeel’ in deze context worden geïnterpreteerd en onder welke omstandigheden is 

blijkens de jurisprudentie sprake van het bevorderen van het gebruik van geneesmiddelen dat niet 

rationeel is? Dit komt aan de orde in paragraaf 5.4.  

De vierde kernbepaling is een algemeen verbod dat voor iedere vorm van reclame geldt, te weten 

het verbod op misleidende reclame. In paragraaf 5.5 wordt onderzocht hoe het begrip ‘misleiding’ in 

de context van reclame voor geneesmiddelen wordt geïnterpreteerd.  

De laatste kernbepaling bevat een verbod op publieksreclame voor twee categorieën 

geneesmiddelen: geneesmiddelen die alleen op recept mogen worden afgeleverd en 

geneesmiddelen die bepaalde verdovende of psychotrope stoffen bevatten. De reikwijdte van dit 

verbod wordt afgebakend door twee essentiële vraagstukken: wanneer is sprake van ‘reclame’ en 

wie wordt beschouwd als ‘publiek’. Deze vraagstukken staan als zodanig centraal in hoofdstuk 4. In 

paragraaf 5.6 ligt het accent op de consequenties van het verbod in de praktijk: welke uitingen over 

voormelde geneesmiddelen worden toelaatbaar geacht in de richting van anderen dan 

beroepsbeoefenaren en welke niet?  
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In paragraaf 5.7 zijn tot slot de conclusies ten aanzien van de vijf kernbepalingen voor 

geneesmiddelenreclame opgenomen.  

5.2 Het verbod op reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend 

5.2.1 Richtlijn 2001/83 

Het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen is in de Europese 

richtlijn als volgt vastgelegd: 

 

 Art. 87 lid 1 Richtlijn 2001/83 

 

De lidstaten verbieden reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen vergunning voor het in 

de handel brengen volgens de communautaire wetgeving is afgegeven. 

Het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is 

afgegeven, heeft vanaf het begin onderdeel uitgemaakt van de Europese wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame.1 Het verbod is kennelijk zo evident, dat de Europese wetgever hier noch in 

de considerans van de Reclamerichtlijn, noch in de considerans van Richtlijn 2001/83 op enigerlei 

wijze aandacht aan besteedt.  

De ratio van het verbod lijkt ook redelijk voor de hand te liggen. Een van de cruciale pijlers van de 

Europese geneesmiddelenwetgeving is dat een geneesmiddel pas in de handel mag worden gebracht 

nadat daartoe door de registratieautoriteiten een handelsvergunning is verleend. Bij de beoordeling 

van een aanvraag voor een handelsvergunning wordt een geneesmiddel getoetst aan drie criteria: de 

kwaliteit (zijn de houdbaarheid en de constantheid van de gebruikte grondstoffen en het 

eindproduct voldoende gewaarborgd), de veiligheid (valt de balans tussen de werking en 

bijwerkingen positief uit) en de werkzaamheid (is er voldoende bewijs voor het geclaimde effect). 

Daarbij worden zeer hoge eisen gesteld aan de wijze waarop de aanvrager van een 

handelsvergunning dit moet kunnen onderbouwen.2 

Zolang er geen handelsvergunning is afgegeven voor een geneesmiddel, mag het – met het oog op de 

bescherming van de volksgezondheid – niet worden voorgeschreven en/of worden verkocht. In het 

verlengde daarvan is het logisch dat dan ook de verkoop of het voorschrijven nog niet mag worden 

bevorderd; er is immers nog geen positief oordeel door de registratieautoriteiten afgegeven over de 

kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel. Het bevorderen van verkoop 

voorafgaand aan het verlenen van de handelsvergunning betekent in feite dat op de besluitvorming 

van de registratieautoriteiten wordt geanticipeerd, terwijl de einduitkomst van hun oordeelsvorming 

nog onzeker is. De wetgever acht dit om begrijpelijke redenen onwenselijk. 

5.2.2 De Geneesmiddelenwet  

                                                           
1 Art. 2 lid 1 Reclamerichtlijn luidt: ‘De lidstaten verbieden reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen 

vergunning voor het in de handel brengen volgens de communautaire wetgeving is afgegeven.’  
2 Zie voor een meer uitgebreide beschrijving par. 2.2.2-2.3.4.  
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Het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen is in de 

Geneesmiddelenwet vastgelegd in art. 84 lid 1 en luidt als volgt: 

Art. 84 lid 1 Gnw  

Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend, is verboden.  

Het is interessant te constateren dat het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor geen handelsvergunning is afgegeven pas expliciet in de Nederlandse wetgeving is 

opgenomen bij de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet in 2007. Ondanks het feit dat ook de 

Reclamerichtlijn een uitdrukkelijk verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde 

geneesmiddelen bevat, komt een dergelijke bepaling in het Reclamebesluit niet met zoveel woorden 

voor.3 Indirect kan uit de nota van toelichting bij het Reclamebesluit echter wel worden afgelezen dat 

reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen niet toelaatbaar wordt geacht. Opgemerkt wordt 

dat het bereiden en afleveren van geneesmiddelen pas kan worden geëffectueerd na registratie. In 

het traject tussen ‘(…) bereiding en aflevering vallen het invoeren, in voorraad hebben, verkopen en 

verhandelen van geneesmiddelen. Reclame hoort bij het verkopen en verhandelen van 

geneesmiddelen.’4 Uit deze wat cryptische omschrijving kan worden afgeleid dat als het verkopen en 

verhandelen van niet-geregistreerde geneesmiddelen niet is toegestaan, het maken van reclame 

voor deze producten ook niet mag.  

Het voorstel om het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend wel expliciet in de Geneesmiddelenwet op te nemen, komt tijdens de 

parlementaire behandeling nauwelijks aan de orde. De regering verwijst slechts eenmaal kort naar 

het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen. Toegelicht wordt 

dat dit verbod ook geldt voor apotheekbereidingen, omdat die ‘in de praktijk immers niet [worden] 

voorgelegd voor registratie’. ‘Maar als het een apotheker lukt om een eigen bereiding geregistreerd 

te krijgen, mag hij daarvoor reclame maken binnen de wettelijk vastgelegde grenzen.’5  

 

5.2.3 De CGR Code  

                                                           
3 De oorzaak hiervan is volgens Schutjens waarschijnlijk gelegen in het feit dat de opstellers van het 

Reclamebesluit van mening waren dat het verbod op reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen in de 
WOG zelf thuishoorde (en meer in het bijzonder in art. 3 WOG), en niet in het uitvoeringsbesluit bij deze wet. 
Zie Schutjens, noot bij Rb. Den Haag (vzr.) 20 december 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT7277, JGR 2005/26 
(Mayne/Teva en Pharmachemie). Dit sluit aan bij de tekst van het nooit in werking getreden wetsvoorstel tot 
wijziging van de WOG, waarvan de behandeling plaatsvond in dezelfde periode dat het Reclamebesluit tot 
stand kwam en in werking trad. Dit wetsvoorstel bevatte in een nieuw geformuleerd art. 3 lid 5 een expliciet 
verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen. In de memorie van toelichting 
wordt hierover opgemerkt dat ‘(…) in het bestaande artikellid (…) de bereiding en aflevering van 
ongeregistreerde farmaceutische specialités en preparaten [wordt] verboden, inclusief het verkopen, invoeren 
en verhandelen. Men zou kunnen zeggen dat deze regeling een verbod op het maken van reclame voor niet-
geregistreerde geneesmiddelen impliceert, maar het staat er niet met zoveel woorden. Het hoefde er dus ook 
niet in gelezen te worden. Vandaar de aanvulling van dit artikellid op het punt van reclame’ (Kamerstukken II 
1994-1995, 23 959, nr. 3, p. 8).  
4 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 12. 
5 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 40. 
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Met betrekking tot het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen 

zijn in de CGR Code de volgende bepalingen relevant.  

Art. 5.2.1.1 onder a CGR Code 

Reclame met betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend, 

is verboden. 

Art. 5.2.1.1 onder b CGR Code  

Reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend binnen een 

internationale wetenschappelijke context is toegestaan, indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

 de reclame-uiting wordt gedaan in een wetenschappelijk tijdschrift met een onmiskenbaar 

internationaal karakter dan wel in het kader van een bijeenkomst die qua opzet 

daadwerkelijk een internationaal karakter heeft en waarvan een belangrijk deel van de 

sprekers en deelnemers afkomstig zijn uit andere landen dan Nederland, en 

 de reclame-uiting is wat woord en inhoud betreft onmiskenbaar niet op Nederland 

gericht, en 

 het geneesmiddel waar de reclame-uiting betrekking op heeft is geregistreerd in 

tenminste één belangrijk geïndustrialiseerd land. 

Ook voor de zelfregulering geldt dat het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde 

geneesmiddelen aanvankelijk niet in de gedragscode was opgenomen. Pas met ingang van 1 januari 

2007 wordt een dergelijk verbod in de CGR Code verwoord. Deze beslissing wordt door de CGR als 

volgt gemotiveerd:  

‘Het bestuur van de CGR heeft besloten een expliciet verbod op het maken van reclame voor niet-

geregistreerde geneesmiddelen in de code vast te leggen. Hoewel de CGR dit verbod de facto altijd 

heeft gehanteerd, was het niet met zoveel woorden in de code terug te vinden. Mede vooruitlopend 

op de nieuwe Geneesmiddelenwet zal dit verbod thans worden vastgelegd in artikel 4.1 [oud] van de 

Code. (…)’6 

In tegenstelling tot de Europese en Nederlandse wetgeving kent de CGR Code ook een uitzondering 

op het verbod. Deze uitzondering is vastgelegd in art. 5.2.1.1 onder b en is geschreven met het oog 

op de internationale informatie-uitwisseling over wetenschappelijke ontwikkelingen en de positie 

van Nederland als gastland voor internationale congressen.  

 ‘In Nederland worden internationale wetenschappelijke publicaties over bijvoorbeeld nog niet in 

Nederland geregistreerde geneesmiddelen verspreid en gelezen, en vinden regelmatig internationale 

wetenschappelijke congressen plaats waar ook aan dergelijke ontwikkelingen aandacht wordt 

besteed. Dat gebeurt niet alleen in het kader van het wetenschappelijke gedeelte, maar ook in de 

marge ervan, bijvoorbeeld in advertenties (als het gaat om buitenlandse tijdschriften) en op stands (als 

het gaat om congressen). Daarbij kan het voorkomen dat er ook reclame wordt gemaakt voor nog niet 

in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Een rigide toepassing van het verbod van artikel 

5.2.1.1a zou de internationale uitwisseling van informatie sterk beperken, tot merkwaardige en naar 

de mening van de CGR onwenselijke consequenties leiden voor buitenlandse tijdschriften die hier 

                                                           
6 CGR Nieuwsbrief 2006/4. 
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worden gelezen, en zou Nederland als gastland voor internationale wetenschappelijke congressen 

onaantrekkelijk maken.’7 

Dat deze uitzondering strikt geïnterpreteerd moet worden, volgt zowel uit de formulering van de 

cumulatieve voorwaarden als uit de toelichting daarop. De uitzondering op het verbod op reclame 

voor ongeregistreerde geneesmiddelen moet worden bezien in een ‘strikt internationale context’. 

Het moet gaan om reclame-uitingen die worden gedaan in een wetenschappelijk tijdschrift met een 

‘onmiskenbaar’ internationaal karakter, dan wel in het kader van een bijeenkomst die qua opzet 

‘daadwerkelijk’ een internationaal karakter heeft en waarvan een ‘belangrijk deel’ van de sprekers en 

deelnemers afkomstig is uit andere landen dan Nederland. Bovendien geldt dat de reclame-uiting 

wat woord en inhoud betreft onmiskenbaar niet op Nederland gericht mag zijn. Als derde vereiste 

geldt dat het geneesmiddel waar de reclame-uiting betrekking op heeft, wel (al) geregistreerd is in 

ten minste één belangrijk geïndustrialiseerd land. Hierbij moet naast de lidstaten van de EU worden 

gedacht aan landen als de Verenigde Staten, Japan, Australië en Canada.8 

5.2.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is 

verleend, is in drie arresten van het Europese Hof van Justitie (zijdelings) aan de orde geweest. 

De eerste zaak dateert uit 2007 en speelt zich af tegen de achtergrond van art. 73 lid 3 van de Duitse 

Arzneimittelgesetz (AMG), op grond waarvan geneesmiddelen die in Duitsland niet geregistreerd zijn 

in uitzonderingsgevallen wel mogen worden geleverd, namelijk als het gaat om geringe 

hoeveelheden op individuele bestelling.9 Het maken van reclame voor geneesmiddelen die op grond 

van deze uitzonderingsbepaling kunnen worden aangekocht, is blijkens art. 8 Heilmittelwerbegesetz 

(HWG) echter verboden.10  

Juers Pharma importeert geneesmiddelen die in Duitsland niet geregistreerd zijn, maar in andere 

lidstaten wel. Het bedrijf verspreidt verkooplijsten onder apothekers, waarop de in Duitsland niet-

geregistreerde geneesmiddelen die Juers Pharma kan leveren onder vermelding van de handelsnaam, 

verpakkingsgrootte, dosering en prijs staan opgesomd. Ludwigs-Apotheke stelt dat hiermee het 

verbod op het maken van reclame voor deze in Duitsland niet-geregistreerde geneesmiddelen wordt 

overtreden. 

Het Hof benadert deze kwestie in de eerste plaats in de bredere context van Richtlijn 2001/83. Het 

acht de in de Duitse wet opgenomen uitzondering van de verplichte handelsvergunning voor de 

invoer van geringe hoeveelheden van in andere lidstaten wel geregistreerde geneesmiddelen die 

bestemd zijn voor particulier gebruik niet zonder meer in strijd met de richtlijn. Hoewel de 

mogelijkheid voor een dergelijke uitzondering niet uitdrukkelijk in de richtlijn is opgenomen, is zij 

‘voldoende beperkt (…) om geen afbreuk te doen aan de principiële verplichting om een vergunning 

voor het in de handel brengen te verkrijgen’.11 Daarbij wordt gewezen op art. 5 lid 1 Richtlijn 

2001/83, op grond waarvan lidstaten de richtlijn buiten toepassing mogen verklaren op 

geneesmiddelen die worden geleverd naar aanleiding van een bonafide bestelling op eigen initiatief 

                                                           
7 Toelichting CGR Code bij art. 5.2.1.1 onder b, alinea 1. 
8 Toelichting CGR Code bij art. 5.2.1.1 onder b, alinea 2. 
9 HvJ EG 8 november 2007, C-143/06, ECLI:EU:C:2007:656 (Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma). 
10 Par. 73 lid 1 en 3 Arzneimittelgesetz jo. par. 8 Heilmittelwerbegesetz. 
11 HvJ EG 8 november 2007, C-143/06, ECLI:EU:C:2007:656, punt 21 (Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma). 
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van een beroepsbeoefenaar en die worden bereid volgens zijn specificaties en bestemd zijn voor 

gebruik door patiënten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het Hof plaatst de door de Duitse 

wetgever in art. 73 lid 3 AMG gemaakte uitzondering in het licht van dit artikel 5 lid 1; de 

uitzondering is van toepassing op het in de handel brengen van een beperkte hoeveelheid niet-

toegelaten geneesmiddelen naar aanleiding van een individuele bestelling die wordt gerechtvaardigd 

door speciale behoeften. Omdat de geneesmiddelen die onder art. 73 lid AMG vallen daarmee zijn 

uitgesloten van de werkingssfeer van Richtlijn 2001/83, zijn ook de bepalingen over 

geneesmiddelenreclame niet van toepassing.  

Het Hof toetst het Duitse reclameverbod vervolgens aan de regels voor het vrije verkeer van 

goederen, zoals verankerd in art. 28 en 30 EG Verdrag.12 Geconstateerd wordt dat het verbod van 

art. 8 HWG een kwantitatieve invoerbeperking dan wel een maatregel met eenzelfde effect vormt. 

Op grond van art. 30 EG Verdrag is de beperking uit hoofde van de bescherming van de 

volksgezondheid echter gerechtvaardigd; het verbod strekt er immers toe de invoer van niet-

toegelaten geneesmiddelen te beperken. Het Hof benadrukt daarbij nogmaals het belang van de 

hoofdregel dat geneesmiddelen alleen mogen worden verhandeld als zij zijn toegelaten. De 

mogelijkheid om niet-geregistreerde geneesmiddelen in te voeren, dient uitzonderlijk te blijven. Het 

Hof:  

‘Reclame voor dergelijke geneesmiddelen heeft evenwel juist het tegenovergestelde effect. Dergelijke, 

onder apothekers verspreide, reclame zou dezen immers ertoe kunnen aanzetten, de geneesmiddelen 

waarvoor in Duitsland geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend, bij hun klanten te 

promoten en aldus de bestellingen van dergelijke geneesmiddelen te stimuleren, en zou dus de invoer 

ervan kunnen doen toenemen.’  

Het Hof spreekt in dit kader van een aan de apothekers toebedeelde passieve rol als tussenpersoon 

‘aangezien zij slechts naar aanleiding van een bestelling van een particulier de nodige stappen mogen 

ondernemen om het gevraagde geneesmiddel uit een andere staat in te voeren’.13 

Het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is 

verleend, staat tevens centraal in het ook in hoofdstuk 4 reeds besproken Damgaard-arrest.14 Voor 

de interpretatie van art. 87 lid 1 Richtlijn 2001/83 heeft deze uitspraak echter geen relevantie. 

Onbetwist en voor vaststaand aangenomen is in deze zaak immers dat voor Hyben Total, het product 

dat de journalist Damgaard aanprijst, in Denemarken geen handelsvergunning is verleend. De 

verkoop van dit product in Denemarken was juist gestaakt nadat duidelijk was geworden dat het 

door de Deense registratieautoriteiten als geneesmiddel werd beschouwd en duidelijk werd dat 

hiervoor geen handelsvergunning zou worden verleend. Damgaard wijst er in zijn uitingen op dat het 

middel in Zweden en Noorwegen wel te koop is. Kernvraag is deze zaak is of uitingen die door een 

derde over een geneesmiddel worden verspreid, zelfs indien deze derde onafhankelijk van de 

rechtstreeks commercieel belanghebbende handelt, onder de regels voor geneesmiddelenreclame 

vallen. 

De zaak Novo Nordisk/Ravimiamet uit 2011 heeft hoofdzakelijk betrekking op de interpretatie van 

het tweede lid van art. 87 Richtlijn 2001/83, het vereiste dat geneesmiddelenreclame in 

                                                           
12 Thans art. 34 en 36 VWEU. 
13 HvJ EG 8 november 2007, C-143/06, ECLI:EU:C:2007:656, punten 33-34 (Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma). 
14 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222 (Damgaard). Zie ook par. 4.3.4 en 4.4.4.4. 
 



222 
 

overeenstemming moet zijn met de SmPC. In dit kader beantwoordt het Hof echter ook de door de 

verwijzende rechter voorgelegde, meer algemene vraag of art. 87 Richtlijn 2001/83 betrekking heeft 

op alle vormen van geneesmiddelenreclame. Het redelijk voor de hand liggende antwoord van het 

Hof op deze vraag luidt bevestigend, waarbij het Hof de opzet van het hoofdstuk over 

geneesmiddelenreclame en de bewoordingen en inhoud van art. 87 analyseert en constateert dat 

daaruit volgt dat dit artikel ‘algemene beginselen bevat die van toepassing zijn op alle soorten en 

aspecten van geneesmiddelenreclame’. Ter illustratie wijst het Hof daarbij onder meer op het 

volgende:  

‘(…) het in art. 87 lid 1 (…) neergelegde verbod van elke geneesmiddelenreclame waarvoor geen 

vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig de wetgeving van de Unie is afgegeven, [is] 

immers noodzakelijkerwijs van toepassing op alle soorten reclame aangezien de betrokken 

vergunningsprocedure verplicht is voor alle geneesmiddelen.’15 

5.2.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

Het aantal uitspraken van de rechter met betrekking tot het verbod op het maken van reclame voor 

niet-geregistreerde geneesmiddelen daterend uit de periode vóór de inwerkingtreding van de 

Geneesmiddelenwet is beperkt. Het betreft in alle gevallen civiele procedures tussen concurrerende 

farmaceutische bedrijven; er heeft geen strafrechtelijke vervolging wegens overtreding van het 

verbod plaatsgevonden. 

Een zaak tussen Pfizer en AstraZeneca, spelend in de periode 2002-2004, heeft betrekking op een 

aantal marketingactiviteiten van AstraZeneca die gepland staan voorafgaand aan de feitelijke 

registratie van het nieuwe cholesterolverlagende middel Crestor. De zaak bevat meerdere 

componenten. Geen daarvan vormt aanleiding voor de voorzieningenrechter en het hof tot het 

opleggen van maatregelen.16 Het feit dat Crestor ten tijde van het hoger beroep inmiddels wel 

geregistreerd is en bepaalde activiteiten zijn opgeschort tot het moment van registratie speelt 

daarbij een rol.  

Pfizer brengt het cholesterolverlagende geneesmiddel Lipitor in de handel en spreekt AstraZeneca aan 

op het starten van een reclamecampagne richting internisten en cardiologen voor het in Nederland 

nog niet geregistreerde middel Crestor. Pfizer stelt dat artsenbezoekers van AstraZeneca Crestor 

veelvuldig ter sprake brengen en legt een aantal medical message verbatims over. De rechter legt dit 

bewijs in eerste instantie terzijde, maar het hof kent er wel gewicht aan toe en stelt vast dat in de helft 

van de verbatims van de gesprekken tussen artsenbezoekers en voorschrijvers de naam Crestor valt. 

Het hof acht het ‘niet aannemelijk dat in al deze gevallen de arts zelf het onderwerp zou hebben 

aangesneden’ en concludeert dat het aldus bespreken door artsenbezoekers van Crestor moet worden 

beschouwd als het maken van reclame voor een nog niet geregistreerd geneesmiddel. Het door Pfizer 

gevorderde verbod op het verrichten van promotionele activiteiten wordt echter afgewezen, omdat 

Crestor ten tijde van de uitspraak in hoger beroep inmiddels is geregistreerd. 

Onderdeel van de vordering van Pfizer betreft ook de sponsoring door AstraZeneca van de stichting 

Bloedlink. Deze stichting geeft het tijdschrift PROactief uit, waarin AstraZeneca als hoofdsponsor is 

vermeld met de aanduiding ‘de geneesmiddelenfabrikant die in de loop van dit jaar de 

                                                           
15 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punten 25-26 (Novo Nordisk/Ravimiamet). 
16 Rb. Den Haag 27 mei 2002, KG 02/582 (Pfizer/AstraZeneca); Hof Den Haag 23 september 2004, 02/774, r.o. 
13 (Pfizer/AstraZeneca). 
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cholesterolsyntheseremmer Crestor in Nederland hoopt te introduceren’. De rechter oordeelt dat 

deze vermelding ‘niet als meer en anders [kan] worden aangemerkt dan het aan de lezers van het 

betreffende periodiek verschaffen van informatie die reeds geruime tijd daarvoor algemeen bekend 

was’. Het hof bekrachtigt deze zienswijze; niet aannemelijk wordt geacht dat deze vermelding door 

tussenkomst of op instigatie van AstraZeneca zelf tot stand is gekomen.17  

Door Pfizer is ook nog ingebracht dat AstraZeneca uitnodigingen heeft verzonden aan medisch 

specialisten voor deelname aan een symposium in Parijs over Crestor. Reis- en verblijfskosten komen 

voor rekening van AstraZeneca. Het symposium wordt echter wegens vertraging in de registratie van 

Crestor uitgesteld. Degenen die zich hebben ingeschreven, worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Pfizer eist dat alle oorspronkelijke geïnviteerden een mededeling moeten ontvangen over het uitstel. 

Het hof wijst deze vordering af wegens gebrek aan belang.18  

Uit dezelfde periode dateert ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 

Haag in het kader van een complexe octrooizaak tussen enerzijds Mayne, houder van het Europese 

octrooi op paclitaxel (Taxol), en anderzijds twee producenten van generieke geneesmiddelen, Teva 

en Pharmachemie.19 Naast octrooirechtelijke argumenten, die hier buiten beschouwing blijven, voert 

Mayne in deze zaak aan dat Pharmachemie het verbod tot het maken van reclame voor een niet-

geregistreerd geneesmiddel overtreedt door haar product Paclitaxinal al enkele maanden voordat dit 

geneesmiddel door het CBG is geregistreerd in een prijslijst op te nemen.  

Bij de beoordeling van de betreffende vordering houdt de rechter vast aan een zeer strikte 

interpretatie van het dan geldende art. 3 lid 4 WOG. In dit artikel is geen verbod op het maken van 

reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen opgenomen en een dergelijk verbod kan ook niet 

in de tekst van dit artikel gelezen worden. Ook uit anderen hoofde is geen sprake van een geldend 

verbod op reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen, aldus de voorzieningenrechter.20 Op de 

achtergrond speelt in deze zaak wel mee dat het betreffende geneesmiddel weliswaar reeds in de 

prijslijst is opgenomen, maar feitelijk pas zal worden verhandeld vanaf het tijdstip dat het 

geneesmiddel naar verwachting ook geregistreerd zal zijn. 

Beide uitspraken zijn relatief mild, zeker ook in het licht van hetgeen eerder in dit hoofdstuk is 

vastgesteld ten aanzien van de Reclamerichtlijn en de nota van toelichting bij het Reclamebesluit. 

Met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet en het daarin uitdrukkelijk opgenomen verbod 

op het maken van reclame voor geneesmiddelen zonder handelsvergunning is de relevantie van de 

uitspraak van de Rechtbank Den Haag komen te vervallen. 

Analyse van de jurisprudentie die zich nadien sedert de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet 

heeft ontwikkeld met betrekking tot overtreding van het in art. 84 lid 1 Gnw opgenomen verbod op 

het maken van reclame voor geneesmiddelen zonder handelsvergunning leert dat naar de aard van 

de zaken grofweg een indeling in drie categorieën kan worden gemaakt. Het betreft uitspraken met 

betrekking tot reclame voor:  

 

                                                           
17 Hof Den Haag 23 september 2004, 02/774, r.o. 9 (Pfizer/AstraZeneca). 
18 Hof Den Haag 23 september 2004, 02/774, r.o. 7-8 (Pfizer/AstraZeneca). 
19 Rb. Den Haag (vzr.) 30 december 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT7277 (Mayne/Teva en Pharmachemie). 
20 Rb. Den Haag (vzr.) 30 december 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT7277, r.o. 3.13 (Mayne/Teva en 
Pharmachemie). 
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1. producten die op grond van het aandieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt;21 

2. producten die op grond van het toedieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt en 

zonder handelsvergunning (hoofdzakelijk) via het internet worden aangeboden, en 

3. geneesmiddelen die op grond van art. 40 lid 3 Gnw zijn uitgezonderd van de verplichte 

handelsvergunning. 

 

De eerste categorie van de jurisprudentie betreft hoofdzakelijk producten die in beginsel onder de 

Warenwet vallen maar waaraan in de presentatie bepaalde therapeutische of profylactische 

eigenschappen worden toegekend, met als gevolg dat zij op grond van het aandieningscriterium als 

geneesmiddel worden aangemerkt. Daarmee komen de producten binnen de reikwijdte van de 

Geneesmiddelenwet en dient dus ook te worden voldaan aan de strenge(re) regels voor 

geneesmiddelenreclame.  

 

Naar hun aard zijn de overtredingen van het reclameverbod voor producten die op grond van het 

aandieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt in het kader van dit onderzoek minder 

relevant. Het betreft in alle gevallen reclame richting het publiek voor producten die zonder 

tussenkomst van arts of apotheker kunnen worden aangeschaft. De uitingen zijn niet gericht op het 

beïnvloeden van voorschrijfgedrag, maar op de beïnvloeding van aankoopgedrag van consumenten. 

De zaken raken echter wel een fundamenteel aspect van de reclamewetgeving, namelijk de 

bescherming van de volksgezondheid door het verbieden van reclame voor geneesmiddelen waarvan 

de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit niet zijn beoordeeld en goedgekeurd door de registratie-

autoriteiten.  

 

Een sprekend voorbeeld van deze casuïstiek is te vinden in boetezaak 149.  

 

X is importeur en leverancier van onder meer natuurlijke gezondheidsproducten en 

voedingssupplementen, en communiceert via meerdere media over deze producten. Zo worden e-

mails verstuurd aan consumenten, worden meerdere radio-interviews gegeven en worden producten 

aangeboden via websites. Daarbij wordt de relatie gelegd tussen het gebruik van deze producten en 

de genezing van aandoeningen als Q-koorts, prostaatkanker, ziekte van Lyme, hersenvliesontsteking, 

ziekte van Pfeiffer, virale hepatitis, multiple sclerose, artritis, enz. In een van de radio-interviews wordt 

opgemerkt dat het opvallend is dat natuurlijke antibiotica wel tegen alle vormen van borrelia werken, 

terwijl doxycycline amoxicilline of per infuus ceftrixon uitsluitend werken tegen de spiraalvorm van de 

bacterie. ‘Combinatie van (...) en (...) dan krijg je eigenlijk 1 + 1 = 3 en dat was wel effectief tegen alle 

vormen van borrelia. Mijn ervaring is dat het bij chronische Lyme patiënten deze combinatie ongeveer 

bij 60% effectief was. Nou, dat is een enorme gezondheidswinst’, zo luidt de boodschap. IGZ merkt 

deze en andere uitingen aan als reclame voor producten die op grond van het aandieningscriterium als 

geneesmiddel dienen te worden beschouwd. Geen handelsvergunningen, overtreding art. 84 lid 1 

Gnw.22 

 

Een vergelijkbare casus doet zich voor in boetezaak 194, waarin ten aanzien van een zuurstofproduct 

onder meer wordt geclaimd dat het verlichting kan geven bij lichamelijke klachten als hoofdpijn, 

migraine, astmatische aandoeningen, hooikoorts en concentratieproblemen. Het zuurstofproduct 

wordt op grond van het aandieningscriterium aangemerkt als geneesmiddel. Er is geen 

                                                           
21 Zie voor een nadere uitleg over het aandienings- respectievelijk toedieningscriterium par. 2.3.1. 
22 Boetezaak 149, boetebesluit 20 januari 2015.  
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handelsvergunning verleend; de claims – onder meer geuit via een website, in een 

televisieprogramma en door een bekende Nederlander bij de opening van een sportzaak – zijn 

derhalve in strijd met art. 84 lid 1 Gnw.23 

 

Overige boetebesluiten met betrekking tot het maken van reclame voor producten die op grond van 

het aandieningscriterium als geneesmiddel zijn aangemerkt en waarvoor geen handelsvergunning is 

verleend, betreffen: 

 

 Boetezaak A: In folders voor Manuka Honing(-producten) wordt een relatie gelegd tussen deze 

producten en het verminderen van ontstekingsklachten, artritis, en klachten van de maag en 

spijsverteringsproblemen. Reclame, geen handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.24  

 

 Boetezaak B: Op de website van Becel staat een tweetal passages op grond waarin aan enkele Becel- 

producten therapeutische of profylactische eigenschappen worden toegekend. Zo wordt vermeld dat 

‘[d]e producten van Becel zijn verrijkt met wateroplosbare vitamines B6, B12 en foliumzuur. Deze 

vitamines zorgen ervoor dat het homocysteïnegehalte van het bloed niet te hoog wordt. Dit is 

belangrijk want een hoog homocysteïnegehalte heeft waarschijnlijk een negatief effect op de 

gezondheid van de bloedvaten en het hart.’ Ook de vermelding dat een bepaalde variant van Becel Pro 

Active 465 mg kalium bevat, in combinatie met het advies de kaliuminname dagelijks te verhogen als 

onderdeel van een gezonde voeding en leefstijl omdat dit zou helpen een overmaat aan natrium te 

verwijderen, maakt dat aan dit product eigenschappen worden toegeschreven met betrekking tot het 

voorkomen van verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Reclame, geen handelsvergunning, 

overtreding art. 84 lid 1 Gnw.25 Vergelijkbare casuïstiek: boetezaak F.26 

 

 Boetezaak C: Uitingen over kokosolie en krillolie, waarin een relatie wordt gelegd tussen het gebruik 

van deze producten en het voorkomen en behandelen van infecties en hart- en vaatziekten 

respectievelijk het voorkomen en behandelen van ontstekingen en trombosevorming. Reclame, geen 

handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.27 

 

 Boetezaak E: Aan verschillende voedingssupplementen, zoals vitamine D, magnesium en krillolie, 

worden in nieuwsartikelen op een website eigenschappen toegekend die een positieve werking 

kunnen hebben bij de behandeling van bepaalde ziekten. Reclame, geen handelsvergunning, 

overtreding art. 84 lid 1 Gnw.28 

 

 Boetezaak 33: Via een website worden gels aangeboden die de testosteronspiegel verhogen, waarbij 

wordt geclaimd dat de gebruiker zich werkelijk weer als een 25-jarige zal voelen, het libido en de 

                                                           
23 Boetezaak 194, boetebesluit 18 december 2015.  
24 Boetezaak A, boetebesluit 22 oktober 2010, beslissing op bezwaar 10 mei 2012; Rb. Rotterdam 31 oktober 
2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378.  
25 Boetezaak B, boetebesluit 22 juli 2011, beslissing op bezwaar 20 augustus 2012; Rb. Rotterdam 23 januari 
2014, ECLI:NL:RBROT:2014:277. 
26 Boetezaak F, boetebesluit 6 juli 2012; Rb. Rotterdam 23 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:278. 
27 Boetezaak C, boetebesluit 11 oktober 2011, beslissing op bezwaar 19 maart 2012; Rb. Den Haag 14 
november 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5486. 
28 Boetezaak E, boetebesluit 26 oktober 2012, beslissing op bezwaar 15 februari 2013; Rb. Rotterdam 6 maart 
2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1615. 
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erectie duidelijk zullen toenemen, het geheugen en de denksnelheid zullen toenemen en depressies 

zullen verdwijnen. Reclame, geen handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.29 

 

 Vergelijkbaar: boetezaak 198, boetezaak D, boetezaak 23.30  

 

Met uitzondering van de boetezaken 23 en 33 geldt ten aanzien van voormelde zaken dat naast een 

boete voor overtreding van art. 84 lid 1 Gnw tevens een – over het algemeen veel lagere – boete is 

opgelegd wegens overtreding van het verbod op het in de handel brengen van geneesmiddelen 

zonder handelsvergunning als zodanig (art. 40 lid 1 Gnw). 

 

Overigens is in een groot deel van de in voormelde zaken gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures 

ook de interpretatie van het aandieningscriterium aan de orde gesteld. Dit heeft slechts in één geval 

geleid tot het besluit van de rechter de opgelegde bestuurlijke boete te laten vervallen. In boetezaak 

61 is tot in hoogste ressort geprocedeerd over de vraag of het zwangerschapshormoon HCG, door 

een arts en een diëtist op een website aanbevolen als afvalkuur, op grond van het 

aandieningscriterium aangemerkt dient te worden als geneesmiddel. De Raad van State oordeelt 

uiteindelijk van niet. Het bewerkstelligen of bevorderen van lichaamsverlies behelst niet zonder meer 

voorkoming van een ziekte, gebrek, wond of pijn als bedoeld in art. 1 lid 1 onder b Gnw, aangezien 

een wens om af te vallen niet noodzakelijkerwijs verband houdt met een aandoening. De 

vermeldingen over HCG op de website suggereren alleen dat HCG behulpzaam kan zijn bij afvallen, 

meer wordt niet geclaimd. Er is dus geen sprake van reclame voor een (niet-geregistreerd) 

geneesmiddel.31  

 

De tweede categorie uitspraken wegens overtreding van art. 84 lid 1 Gnw betreft reclame voor 

producten die op grond van het toedieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt en 

zonder handelsvergunning worden aangeboden. Het gaat hoofdzakelijk om de verkoop en 

aanprijzing via internet van lifestyle-achtige geneesmiddelen als erectiemiddelen en 

haargroeimiddelen. In de zaken die hierna worden besproken, gaat het om geneesmiddelen die 

eenzelfde werkzame stof bevatten – althans, dat wordt geclaimd – als geregistreerde 

geneesmiddelen, zoals Viagra, Cialis, enz. Het betreft echter niet de originele producten, maar 

varianten hiervan, waarvoor geen handelsvergunning is verleend.  

 

 Boetezaak 104: Via een website worden geneesmiddelen aangeboden met de werkzame stoffen sildenafil 

en tadalafil. Over een van deze producten wordt onder meer gemeld dat het ‘de nieuwe rage onder de 

erectiemiddelen’ is. ‘Deze pil is op het moment de beste op de markt. Met zijn 120 mg is deze effectief en 

merk je echt dat er 20 mg meer werkzame stof in zit dan bijvoorbeeld [in X], mijn klanten zijn dus zeer 

happy, en wie weet u ook.’ Reclame, geen handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.32  

 

                                                           
29 Boetezaak 33, boetebesluit 1 juli 2011, beslissing op bezwaar 21 februari 2013; Rb. Zeeland-West-Brabant 25 
juni 2013, BRE 13/2278WETVV en BRE 13/2146WET. 
30 Boetezaak 198, boetebesluit 29 september 2015; boetezaak D, boetebesluit 26 oktober 2010, beslissing op 
bezwaar 15 februari 2013; Rb. Rotterdam 9 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2451; ABRvS 18 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1310, r.o. 4.6; boetezaak 23, boetebesluit 29 januari 2010. 
31 Boetezaak 61, boetebesluit 8 juni 2012, beslissing op bezwaar 18 oktober 2012; Rb. Oost-Nederland 28 

maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:2625; ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1628, r.o. 4.6. 
32 Boetezaak 104, boetebesluit 20 februari 2014, beslissing op bezwaar 24 juni. 
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 Boetezaak 2: In deze zaak is sprake van een website waarop het niet-geregistreerde geneesmiddel X 

(werkzame stof sildenafil) te koop wordt aangeboden onder de vermelding ‘X in prijs verlaagd!’, met 

daarachter vermeld de prijzen per hoeveelheid. Reclame, geen handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 

Gnw.33  

 

 Boetezaak 102: X biedt via verschillende websites diverse soorten erectiepillen aan. Een deel van deze 

producten bevat werkzame stoffen als sildenafil, tadalafil, vardenafil, dapoxetine. De website bevat 

meerdere aanprijzende uitlatingen voor deze geneesmiddelen. Reclame, geen handelsvergunning, 

overtreding art. 84 lid 1 Gnw.34 Vergelijkbaar: boetezaak 227.35 

 

Vergelijkbare casuïstiek doet zich voor bij haargroeimiddelen. 

 

Boetezaak 107: Via internet wordt aangeboden een geneesmiddel met de werkzame stof finasteride. 

De website bevat claims als ‘analyse van het gebruik, twee maanden na het begin van de behandeling 

toont een stabilisatie van het haarverlies of een terugkeer van haar bij 80% van de patiënten’ en ‘een 

voordeliger en sterk alternatief zijn X Capsules, deze capsules bevatten een combinatie van werkzame 

stoffen tegen haaruitval en daarbij 1,25 mg finasteride’. Reclame, geen handelsvergunning, 

overtreding art. 84 lid 1 Gnw.36 

 

Ook in deze zaken wordt naast een boete wegens het maken van reclame voor niet-geregistreerde 

geneesmiddelen eveneens een boete opgelegd voor het in de handel brengen van geneesmiddelen 

zonder handelsvergunning (art. 40 lid 1 Gnw) of het onbevoegd ter hand stellen van geneesmiddelen 

(art. 61 lid 1 Gnw).  

 

Het toedieningscriterium speelt ook een rol in een reeks boetebesluiten wegens het maken van 

reclame voor de elektronische sigaret, een product dat rond 2007 zijn intrede doet op de 

Nederlandse markt. In een vonnis van 8 februari 2008 concludeert de rechter dat het roken van een 

elektronische sigaret een wijziging in de fysiologische functies van de gebruiker teweegbrengt door 

het optreden van een farmacologisch effect. De rechter stelt vast dat met behulp van farmaceutische 

kennis zuivere nicotine wordt geïsoleerd, in ampullen gebracht en door middel van een inhalator 

wordt toegediend, waardoor een kalmerend of opwekkend effect optreedt. De werkzame stof 

nicotine is op zichzelf geen geneesmiddel. Bij de elektronische sigaret wordt nicotine echter zodanig 

verwerkt dat ze bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor het genezen, 

diagnosticeren en beïnvloeden van fysiologische functies.37 

 

Op basis van deze uitspraak hanteren de Minister van VWS en IGZ de voorlopige lijn dat de 

elektronische sigaret op grond van het toedieningscriterium moet worden aangemerkt als een 

geneesmiddel. Een definitief standpunt zal in Europees verband worden afgestemd. Daarop 

vooruitlopend is besloten tot een proportioneel handhavingsbeleid door IGZ. Dit houdt in dat IGZ 

niet optreedt tegen de handel in de e-sigaret, maar dat voor de nicotinehoudende e-sigaret geen 

                                                           
33 Boetezaak 2, boetebesluit 18 juli 2008, beslissing op bezwaar 12 november 2013. 
34 Boetezaak 102, boetebesluit 4 juni 2014, beslissing op bezwaar 23 oktober 2014. 
35 Boetezaak 227, boetebesluit 1 maart 2016, beslissing op bezwaar 26 augustus 2016. 
36 Boetezaak 107, boetebesluit 24 april 2014, beslissing op bezwaar 9 december 2014; Rb. Oost-Brabant 31 
maart 2015, SHE 15/160. 
37 Rb. Den Haag (vzr.) 8 februari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BC3893, r.o. 3.4. 
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reclame mag worden gemaakt.38 Tegen deze achtergrond legt de minister in 2008 wegens 

overtreding van art. 84 lid 1 Gnw een drietal bestuurlijke boetes op aan bedrijven die reclame maken 

voor elektronische sigaretten.39  

 

De laatste categorie jurisprudentie met betrekking tot art. 84 lid 1 Gnw betreft reclame voor 

geneesmiddelen die zijn uitgezonderd van het verbod om geneesmiddelen in de handel te brengen 

zonder handelsvergunning. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in art. 40 lid 3 onder a-h Gnw. Een 

van de uitzonderingen betreft het door of in opdracht van een apotheker in diens apotheek op kleine 

schaal bereiden en ter hand stellen van geneesmiddelen, de zogenoemde magistrale bereiding (art. 

40 lid 3 onder a). Een andere uitzondering betreft de ‘named patient’-regeling van art. 40 lid 3 onder 

c, op grond waarvan, na voorafgaande toestemming van IGZ en in overeenstemming met het 

bepaalde in art. 3.17 Regeling Gnw, naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts 

geregistreerde geneesmiddelen mogen worden afgeleverd die bestemd zijn voor gebruik door 

individuele patiënten van die arts onder zijn toezicht. Op basis van deze regeling is het mogelijk om 

op verzoek van een arts voor een specifieke patiënt een geneesmiddel ‘op maat’ te maken, zonder 

dat daarvoor een handelsvergunning is vereist.  

Mits voldaan wordt aan de in en bij de wet gestelde voorwaarden is het dus toegestaan magistraal 

bereide geneesmiddelen en ‘named patient’-geneesmiddelen zonder handelsvergunning in de 

handel te brengen. Het verbod op het maken van reclame voor dergelijke geneesmiddelen blijft 

echter onverkort van kracht. Dit uitgangspunt wordt door de rechter bevestigd in de enigszins 

atypische casus van Regenboog Apotheek Bavel, die zich heeft toegelegd op de eigen bereiding van 

een niet-geregistreerde variant van methylfenidaat retard.40  

 

In eerste aanleg spreekt de Rechtbank Breda zich ten principale uit over het verbod van art. 84 lid 1 

Gnw. Dit is een absoluut verbod, waarop geen uitzondering mogelijk is. De rechtbank wijst erop dat 

voor een dergelijke uitzondering ook geen enkele rechtvaardiging bestaat; bij de uitzondering van de 

vergunningsplicht voor magistraal bereide geneesmiddelen, zoals de wetgever deze als toegelaten 

uitzonderingen op de vergunningsplicht voor ogen had, ligt het initiatief bij de arts of de patiënt.  

 

De rechtbank oordeelt vervolgens dat het verzenden van e-mails aan artsen met insluiting van 

formulieren voor de bestelling van de door Regenboog Apotheek bereide, niet-geregistreerde variant 

van methylfenidaat retard moet worden aangemerkt als reclame, ‘(…) reeds omdat uit de 

meegestuurde bestelformulieren blijkt dat [Regenboog Apotheek] het oogmerk had om de verkoop 

van de door haar geproduceerde methylfenidaat retard te bevorderen.’41 De Raad van State komt in 

hoger beroep tot een andersluidend oordeel. Niet ter discussie staat dat het verbod van art. 84 ook 

van toepassing is op eigen bereidingen. ‘(…) in het kader van de totstandkoming van art. 84 Gnw is 

                                                           
38 Het voorlopige standpunt van de minister wordt in 2011 omgezet in een definitief standpunt. Aangezien er 
geen nieuwe inzichten bekend zijn geworden die een ander standpunt rechtvaardigen, houdt de minister 
omwille van de consistentie en rechtszekerheid vast aan het eerdere oordeel en merkt de elektronische sigaret 
definitief aan als een geneesmiddel. Dit betekent dat een handelsvergunning vereist is. IGZ wordt verzocht 
hierop toe te zien. Zie voor een uitvoerige samenvatting van de discussie over de status van de e-sigaret de 
Kamerbrief van 23 december 2011 (GMT/MVG-3098276). 
39 Boetezaak 2, boetebesluit 18 juli 2008, beslissing op bezwaar 26 januari 2009; boetezaak 3, boetebesluit 17 
oktober 2008; boetezaak 4, boetebesluit 19 december 2008. 
40 Zie voor een uitgebreide omschrijving van deze casus en het atypische karakter van de zaak ook par. 4.3.5.2. 
41 Rb. Breda 23 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BV0199, r.o. 6.  
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uitdrukkelijk gesteld dat het daarin opgenomen verbod ook geldt voor niet geregistreerde 

apotheekbereidingen’, aldus de Raad van State.42  

 

Anders dan de rechtbank oordeelt de Raad dat de e-mails van Regenboog Apotheek niet kunnen 

worden aangemerkt als reclame. De Raad van State baseert zich daarbij met name op het feit dat de 

e-mails uitsluitend zijn verzonden aan artsen die het geneesmiddel reeds voorschreven. Daardoor 

ontbreekt het kennelijke doel het voorschrijven van het geneesmiddel te bevorderen, aangezien het 

reeds werd voorgeschreven. Daar komt bij dat de e-mailberichten en het bestelformulier geen 

aanprijzend karakter hebben, maar informatie bevatten die relevant is voor het gebruik van het 

geneesmiddel.43 

 

De minister heeft twee keer een boete opgelegd aan bedrijven die reclame maken voor 

geneesmiddelen die onder de ‘named patient’-regeling in de handel worden gebracht. Beide zaken 

hebben betrekking op allergenen, een productgroep waarvoor enige tijd een overgangsrecht van 

toepassing is geweest ten aanzien van de vergunningsplicht en nadien in Nederland ook enige jaren 

een vorm van gedoogbeleid heeft plaatsgevonden. Beide boetezaken spelen na die tijd, in de periode 

dat geen onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden waaronder niet-geregistreerde allergenen 

mogen worden afgeleverd, namelijk onder toepassing van het bepaalde in het huidige art. 40 lid 3 

onder c Gnw jo. art. 3.17 Regeling Gnw. Uit de boetebesluiten volgt dat de toestemming van IGZ om 

op verzoek van een arts in een individueel geval een niet-geregistreerd geneesmiddel af te leveren 

niet impliceert dat ook toestemming is gegeven voor het maken van reclame. Dit blijft ten enenmale 

verboden voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. 

 

Boetezaak 124: Tijdens een onaangekondigde inspectie treft IGZ bij een fabrikant van allergenen 

folders aan, die bedoeld zijn om door buitendienstmedewerkers te worden overhandigd aan 

voorschrijvers. De folder bevat claims als ‘induceert immunologische tolerantie’, ‘immunotherapie 

geeft significant en blijvende verbetering in kwaliteit van leven’, immunotherapie geeft blijvende 

verbetering van de nachtrust’, ‘reduceert symptomen van neus-, oog- en longklachten’, minder 

symptomatische medicatie’. Daarnaast bevat de folder beeldmateriaal van een lachende familie die 

activiteiten ontplooit in de natuur. Op de achterzijde worden de namen vermeld van twee niet-

geregistreerde allergeenproducten. IGZ beoordeelt alle uitingen in de context van de gehele folder en 

stelt vast deze het kennelijke doel heeft het voorschrijven en ter hand stellen van de genoemde 

geneesmiddelen te bevorderen. Reclame, geen handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.44 

Boetezaak 130 betreft een aantal materialen van een fabrikant van allergenen, waaronder een folder 

met artseninformatie over een niet-geregistreerd allergeenproduct. De minister constateert dat in 

deze folder selectief wordt verwezen naar gegevens die een positief beeld van de werkzaamheid, 

veiligheid en het gebruiksgemak van dit product schetsen. Ook de lay-out van de folder wordt als 

wervend aangemerkt. Zo worden opvallend gekleurde pijlen gebruikt om de aandacht te vestigen op 

positieve resultaten in studies over de effectiviteit van het product en zijn er afbeeldingen van het 

                                                           
42 ABRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066, r.o. 7.1. 
43 ABRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066, r.o. 7.3 Ook bij e-mailberichten waarvan onduidelijk is of zij 

zijn bedoeld voor de artsen of voor de patiënten die het geneesmiddel gebruiken, komt de Raad tot een 
vergelijkbare conclusie. Omdat de geadresseerden reeds bij Regenboog Apotheek bekend zijn, worden deze e-
mails niet geacht te zijn verzonden met het doel het voorschrijven van het geneesmiddel te bevorderen (r.o. 
7.4).  
44 Boetezaak 124, boetebesluit 19 juni 2014. 
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product zichtbaar. De wijze waarop de beschikbare allergenen in de folder worden opgesomd, valt niet 

aan te merken als een zakelijke weergave van het assortiment maar als reclame. De minister heeft ook 

bezwaar tegen een voor artsen bestemd agendakaartje, waarop de naam van een niet-geregistreerd 

allergeen vermeld staat. Van deze onnodige vermelding gaat een aanprijzend effect uit. Bovendien is 

het kaartje vormgegeven in dezelfde kleuren en met dezelfde lay-out als worden gebruikt voor 

geregistreerde allergenen. Hiermee wordt voor niet-geregistreerde producten impliciet dezelfde 

status geclaimd als voor geregistreerde producten van de fabrikant. Ook ten aanzien van een 

patiëntenfolder wordt geconstateerd dan deze aanprijzende elementen bevat en het kennelijke doel 

heeft de verkoop van een niet-geregistreerd allergeen te bevorderen. Reclame, geen 

handelsvergunning, overtreding art. 84 lid 1 Gnw.45 

Voor de volledigheid wordt hier tot slot nog melding gedaan van het feit dat IGZ in 2015 in het kader 

van haar toezichthoudende taak is gestart met het onderzoeken van marketingcampagnes van 

farmaceutische bedrijven voor recent op de markt geïntroduceerde receptplichtige geneesmiddelen. 

Ultimo 2016 zijn in dit kader twee rapporten gepubliceerd.46 In geen van deze rapporten worden 

bevindingen gemeld die betrekking hebben op het maken van reclame voorafgaand aan het verlenen 

van de handelsvergunning voor de betreffende geneesmiddelen.  

5.2.6 Jurisprudentie Codecommissie  

Hoewel het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen pas in 2007 

expliciet in de CGR Code is opgenomen, ziet de Codecommissie direct vanaf het begin van de 

inwerkingtreding van de gedragscode in 1999 toe op naleving ervan. Reeds in 2000 oordeelt de 

Codecommissie dat het op grond van het bepaalde in art. 3 lid 4 WOG en de inhoud en strekking van 

het Reclamebesluit ongeoorloofd moet worden geacht reclame te maken voor ongeregistreerde 

geneesmiddelen.47 De Codecommissie hanteert dit uitgangspunt consequent, totdat het verbod in 

2007 in art. 4.1.1 (oud) CGR Code wordt opgenomen. 

 

Evenals bij de jurisprudentie inzake art. 84 lid 1 Gnw kan ook in de jurisprudentie van de 

Codecommissie over het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen een aantal thema’s 

worden onderscheiden, te weten uitspraken met betrekking tot:  

 

1. pre-marketing, en 

2. reclame voor geneesmiddelen die op grond van art. 40 lid 3 Gnw zijn uitgezonderd van de 

verplichte handelsvergunning.  

                                                           
45 Boetezaak 130, boetebesluit 16 oktober 2014. 
46 IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Seebri- en Ultibro Breezhaler 
door Novartis 2016; IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Anoro en Relvar 
Ellipta door GlaxoSmithKline 2016. 
47 K20.017, 5 december 2000 (Serono/Organon), waarin de Codecommissie in het algemeen overweegt ‘(…) dat 
het op grond van het bepaalde in art. 3 lid 4 WOG en de inhoud en strekking van het Reclamebesluit 
Geneesmiddelen ongeoorloofd moet worden geacht reclame te maken voor ongeregistreerde 
geneesmiddelen. Art. 3 lid 4 WOG verbiedt het verhandelen van ongeregistreerde farmaceutische specialités 
en preparaten. Volgens de Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (…) heeft het woord 
verhandelen als primaire betekenis: “tot voorwerp van handel maken”. Nu reclame in het algemeen tot doel 
heeft een goed tot voorwerp van handel te maken, dient reclame derhalve onder het begrip “verhandelen” van 
art. 3 lid 4 WOG te worden begrepen. De definitie van het begrip “reclame” in art. 1 lid 1 sub a Reclamebesluit 
sluit daarbij aan (…)’; zie r.o. 4, alinea 1. Eenzelfde benadering kiest de Codecommissie in K02.004, 19 juni 2002 
(Schering-Plough/Roche).  



231 
 

 

De uitspraken van de Codecommissie over pre-marketing betreffen de situatie waarin 

farmaceutische bedrijven – voorafgaand aan het feitelijk verkrijgen van de handelsvergunning voor 

een nieuw geneesmiddel – voorschrijvers vast ‘warm’ willen krijgen voor dit nieuwe middel. De 

Codecommissie is in al deze gevallen onverminderd streng. Ter illustratie het volgende. 

 

In de zaak Serono/Organon uit 2000 worden fertiliteitsspecialisten via een mailing gepolst over hun 

belangstelling voor deelname aan een onderzoek met een nog niet geregistreerd geneesmiddel. 

Daarbij wordt aangekondigd dat binnenkort het geneesmiddel Orgalutran op de markt zal komen. 

Het herhaaldelijk gebruiken van deze merknaam leidt er volgens de Codecommissie toe dat het 

nieuwe middel zo ‘nadrukkelijk onder de aandacht van voorschrijvers [wordt] gebracht’, hetgeen 

wordt aangemerkt als het stimuleren van de toekomstige verkoop en het voorschrijven. Echter, ook 

als de merknaam van het geneesmiddel niet genoemd zou zijn en de brief zich alleen zou hebben 

beperkt tot het peilen van belangstelling voor deelname aan het onderzoek, is naar het oordeel van 

de Codecommissie reeds sprake van overtreding van het verbod. Het benaderen van artsen voor 

deelname aan fase VI-onderzoek voorafgaand aan het moment dat een geneesmiddel rechtmatig in 

de handel is, wordt ontoelaatbaar geacht.48     

In een klachtenprocedure tussen Schering-Plough en Roche acht de Codecommissie het anticiperen 

op de aanstaande introductie van een nieuw geneesmiddel eveneens ontoelaatbaar.49  

Een persbericht op de website van Roche met de kop ‘Hoop op genezing voor hepatitis C-patiënten’ 

wordt in strijd met het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen 

geacht wegens het veelvuldig en op prominente wijze melden van de merknaam van het nog niet 

geregistreerde middel Pegasys. Het feit dat door de Committee for Proprietary Medicinal Products 

(CPMP) van het EMA in een publiekelijk toegankelijk persbericht is medegedeeld dat zij een unanieme 

positieve opinie heeft afgegeven voor de registratie van Pegasys doet daar in dit geval niet aan af. De 

Codecommissie stelt vast dat de informatie van het CPMP geen aanprijzende elementen bevat; het 

persbericht van Roche wel. 

Een vergelijkbaar lot treft een campagne van Bristol-Myers Squibb voor het in Nederland nog niet 

geregistreerde geneesmiddel Abilify. De Codecommissie stelt vast dat het verbod op het maken van 

reclame voor dit middel op meerdere manieren is overtreden. Uit medical message verbatims komt 

naar de stellige overtuiging van de Codecommissie een eenduidig beeld naar voren dat 

artsenbezoekers van Bristol-Myers Squibb in hun gesprekken met artsen het middel Abilify 

herhaaldelijk onder de aandacht hebben gebracht. Ook is langere tijd gebruikgemaakt van een logo 

in combinatie met afbeelding, waarmee Abilify uitdrukkelijk onder de aandacht van 

beroepsbeoefenaren is gebracht. Verder zijn enkele brieven aan beroepsbeoefenaren opgedoken 

met reclame voor het middel. Deze brieven zouden zijn verzonden naar aanleiding van vragen van 

artsen. De Codecommissie benadrukt in dit verband dat ‘grote terughoudendheid noodzakelijk is 

waar het betreft gevraagde verspreiding van mededelingen onder beroepsbeoefenaren met 

betrekking tot in Nederland niet-geregistreerde geneesmiddelen’.50 

                                                           
48 K20.017, 5 december 2000, r.o. 4, alinea 3 (Serono/Organon). 
49 K02.004, 19 juni 2002, r.o. D, alinea 5 en 6 (Schering-Plough/Roche). 
50 K03.018, 27 november 2003, r.o. 6.4-6.6 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). Ten aanzien van een in Nederland 
opgedoken Amerikaans reclamepakket en post-its acht de Codecommissie het aannemelijk dat deze materialen 
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Zie voor vergelijkbare conclusies verder ook K21.011.51 

Bij het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor (nog) geen vergunning is 

verleend, dient ook rekening te worden gehouden met de internationale dimensie. Zo overtreedt 

een Nederlands bedrijf dat een hyperlink op zijn website aanbrengt naar het Amerikaanse 

moederbedrijf, terwijl op de website van dat Amerikaanse moederbedrijf reclame wordt gemaakt 

voor een geneesmiddel dat in Amerika wel, maar in Nederland niet is geregistreerd, de CGR Code, 

aldus de Commissie van Beroep in een uitspraak uit 2000.52  

Op de internationale website van Searle wordt reclame gemaakt voor het in Nederland niet 

geregistreerde middel Celebrex. De Commissie van Beroep constateert dat deze uiting in eerste 

instantie niet op de Nederlandse markt is gericht. Echter, door het aanbrengen van een hyperlink 

vanaf haar Nederlandse website maakt de in Nederland gevestigde dochter van Searle de uiting tot 

de hare en brengt zij deze binnen de Nederlandse rechtssfeer. Aangezien Celebrex in Nederland nog 

niet is geregistreerd, constateert de Commissie van Beroep een overtreding van het verbod op het 

maken van reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning. Het feit dat die reclame-

uiting in het Engels is opgesteld, doet daar niet aan af; deze taal ‘wordt in Nederland in het algemeen 

goed begrepen’, aldus de Commissie van Beroep.53  

Het verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen brengt in de praktijk 

dilemma’s mee voor farmaceutische bedrijven die in meer algemene zin willen communiceren over 

hun R&D-activiteiten. In welke mate mogen zij inzicht geven in de producten die zij in de pijplijn 

hebben zitten? Deze vraag staat centraal in een adviesaanvraag uit 2012.54 

Het advies heeft betrekking op de vraag of een farmaceutisch bedrijf tijdens een groot internationaal 

congres in Amsterdam in een stand informatie tentoon mag stellen over geneesmiddelen die 

mogelijkerwijs uit zijn internationale R&D-activiteiten zullen voortkomen en zich dus nu ‘in de pijplijn’ 

bevinden. In dit kader beoordeelt de Codecommissie onder meer de teksten van expositieborden 

bedoeld voor de stand en een boek over de pijplijn van het bedrijf, met een overzicht van alle lopende 

studies.  

Uit het advies volgt dat de Codecommissie een louter zakelijke opsomming van niet-geregistreerde 

geneesmiddelen met vermelding van de onderzoeksfase waarin zij verkeren toelaatbaar acht. Een 

overzichtelijke opsomming van dergelijke gegevens heeft een informatieve waarde en is toegestaan, 

op voorwaarde dat er uitsluitend informatie in het overzicht wordt opgenomen en geen sprake is van 

reclame. De mate van detaillering en de context waarin de gegevens worden gepresenteerd, spelen 

daarbij een grote rol. 

Zo acht de Codecommissie een overzichtelijke opsomming met uitsluitend informatie toelaatbaar, ook 

al wordt hierbij de slogan ‘the potential of our pipeline’ gehanteerd. Een meer gedetailleerd overzicht, 

                                                           
zonder tussenkomst van Bristol-Myers Squibb in Nederland zijn beland, bijvoorbeeld doordat artsen ze van een 
congres in de Verenigde Staten hebben meegenomen.  
51 K21.011, 9 juli 2011, r.o. D, onder 4 (AstraZeneca/Glaxo Wellcome): ‘Anders ligt dit evenwel bij de brief van 
GlaxoWellcome van 27 april 2001 (…) welke een promotioneel karakter draagt. In de brief wordt nadrukkelijk 
vooruitgelopen op een mogelijke indicatiestelling van Seretide voor COPD in de toekomst, 
hetgeen in strijd is met het bepaalde in art. 4.1 van de Gedragscode.’ 
52 B99.009, 14 juli 2000 (Searle/Boehringer Ingelheim).  
53 B99.009, 14 juli 2000, r.o. 5.2 (Searle/Boehringer Ingelheim). 
54 A12.014. 
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waarin per actieve stof en per toepassingsgebied meer gegevens worden gepresenteerd, wordt – gelet 

op de totale context – niet toelaatbaar geacht. Het gebruik van uitlatingen als ‘the pipeline is full of 

potential’, ‘[X] is actively developing [D] for the treatment of [E] and continues to develop [F]’, ‘The [X] 

portfolio currently includes [G], which is approved (…) in the European Union for the treatment of 

metastatic [H] in adult patients who have failed firstline treatment (…). [X] is continuing to explore the 

potential of [G] in several clinical trials in [H] including the first-line setting’, wordt als wervend gezien 

en heeft tot doel beroepsbeoefenaren alvast warm te maken voor later te verwachten 

onderzoeksresultaten, aldus de Codecommissie.  

Het in het kader van corporate public relations op zakelijke wijze verschaffen van feitelijke informatie 

over ontwikkelingen met betrekking tot de pijplijn van een bedrijf is op grond van dit advies derhalve 

toelaatbaar, het in de schijnwerpers zetten van toekomstige geneesmiddelen blijft uit den boze.  

Dicht tegen het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor nog geen 

handelsvergunning is verleend, ligt het maken van reclame voor een indicatiegebied waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend. Dit vraagstuk komt al vroeg in het bestaan van de CGR aan de orde.  

In 2001 doet de Codecommissie uitspraak in een klacht over reclame-uitingen van Pharmacia voor het 

geneesmiddel Aromasin. Dit middel is geregistreerd voor de behandeling van borstkanker na 

progressie op anti-oestrogeentherapie. In de uitingen wordt deze laatste toevoeging weggelaten en 

wordt melding gemaakt van gebruik van het middel in de eerstelijnstherapie. Omdat Aromasin alleen 

voor tweedelijnsbehandeling van borstkanker geregistreerd is, wordt dit in strijd geacht met de CGR 

Code en het Reclamebesluit.55   

De Codecommissie baseert de geconstateerde overtreding niet op het verbod op het maken van 

reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning, maar op het vereiste dat reclame in 

overeenstemming moet zijn met de SmPC.56 Aanprijzing van een geneesmiddel voor een ander 

indicatiegebied dan in de SmPC is omschreven, voldoet niet aan dit vereiste en is dus verboden (zie 

hierover verder par. 5.3).  

Dat het verbod op het maken van reclame voor een indicatie van een geneesmiddel waarvoor nog 

geen handelsvergunning is verleend en het vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn met 

de SmPC elkaar in de praktijk dicht kunnen naderen, blijkt uit een klachtenprocedure uit 2009. In 

deze procedure stelt Bayer dat Boehringer Ingelheim door het rondsturen van studieresultaten met 

betrekking tot een niet-geregistreerde indicatie bezig is beroepsbeoefenaren ‘warm te maken’ voor 

dit nieuwe indicatiegebied, terwijl de aanvraag voor de aanpassing van de handelsvergunning op dit 

punt nog niet is afgerond.57 

Boehringer Ingelheim stuurt een brief aan orthopeden en ziekenhuisapothekers over Pradaxa, een UR- 

geneesmiddel dat geregistreerd is voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen 

patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan. In de brief wordt onder 

meer aandacht gevraagd voor het feit dat na de introductie van Pradaxa vragen zijn gesteld over de 

langetermijnveiligheid van dit middel. In dat kader wordt verwezen naar de zogenoemde RELY-studie, 

die kort daarvoor in het tijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM) is verschenen en 

                                                           
55 K21.006, 2 mei 2001, r.o. D, alinea 5 (AstraZeneca/Pharmacia). Meer in het bijzonder beroept de 
Codecommissie zich in deze zaak op art. 4 Reclamebesluit en art. 4.1 CGR Code (oud). 
56 Destijds opgenomen in art. 4 Reclamebesluit en art. 4.1 CGR Code (oud), thans in art. 84 lid 2 Gnw en art. 
5.2.1.2 CGR Code. 
57 K09.013, 3 februari 2010 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
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waarin resultaten worden weergegeven van onderzoek naar het langetermijnveiligheidsprofiel van 

Pradaxa bij de preventie van beroerte bij atriumfibrilleren. Bayer stelt dat Boehringer Ingelheim met 

deze brief geen enkel ander doel kan hebben dan pre-marketing voor Pradaxa in relatie tot 

boezemfibrilleren.  

De Codecommissie tracht de werkelijke beweegredenen van Boehringer Ingelheim te achterhalen 

aan de hand van objectief waarneembare feiten en stelt zich de vraag of de betreffende studie 

informatie oplevert die relevant is voor orthopeden (en dus ook voor ziekenhuisapothekers) met 

betrekking tot de geregistreerde indicatie van Pradaxa, te weten de preventie van VTE bij patiënten 

die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan. In dit kader hecht de Codecommissie 

belang aan het feit dat er in het recente verleden problemen zijn geweest met een andere orale 

directe trombineremmer, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat dit middel van de markt is 

gehaald. Tegen deze achtergrond acht de Codecommissie het aannemelijk dat orthopeden en 

ziekenhuisapothekers geïnteresseerd zijn in het antwoord op de vraag of zich bij Pradaxa soortgelijke 

problemen zouden kunnen voordoen, met name ook gezien de omvang en de duur van de studie in 

vergelijking met de registratiestudies. De Codecommissie oordeelt dan ook dat: 

‘(…) niet zonder meer [kan] worden gesteld dat de resultaten van het RELY-onderzoek enkel en alleen 

vanwege die door Bayer vermelde verschillen niet relevant zijn voor het gebruik waarvoor Pradaxa is 

geregistreerd. Een meer genuanceerde benadering is noodzakelijk, waarbij onderscheid dient te 

worden gemaakt tussen onderzoeksresultaten die de effectiviteit van Pradaxa betreffen bij de 

indicatie waarvoor het in het onderzoek is gebruikt en resultaten die mogelijke bijwerkingen van het 

middel aan het licht zouden kunnen brengen. Het is evident dat de resultaten voor wat betreft de 

effectiviteit geen betekenis hebben voor het gebruik van Pradaxa binnen de orthopedische indicatie. 

Voor wat betreft de verkregen informatie over mogelijke bijwerkingen kan dat niet in zijn 

algemeenheid worden gesteld. Zo is denkbaar dat, gelet op de publiciteit rond Exanta, eventuele 

bevindingen betreffende de incidentie van levertoxiciteit – een van de veiligheidseindpunten van de 

RELY studie – ook voor orthopeden interessant zijn.’58 

Uit deze uitspraak volgt dat er in een concrete situatie een rechtvaardiging kan zijn om 

studieresultaten te presenteren met betrekking tot een nog niet geregistreerd indicatiegebied. 

Indien een dergelijke te objectiveren rechtvaardigingsgrond aanwezig is, is geen sprake van 

overtreding van het verbod op het maken van reclame voor een indicatiegebied waarvoor (nog) geen 

handelsvergunning is verleend, dan wel van het vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn 

met de SmPC.  

De tweede categorie uitspraken van de Codecommissie met betrekking tot het verbod op het maken 

van reclame voor geneesmiddelen betreft geneesmiddelen die op grond van art. 40 lid 3 Gnw zijn 

uitgezonderd van de verplichte handelsvergunning. Evenals bij de gewone rechter hebben deze 

uitspraken betrekking op allergenen en op magistrale bereidingen door apothekers.  

Om met deze laatste categorie te beginnen: bij de jurisprudentie van de CGR over dit onderwerp ligt 

het accent met name op uitingen die worden gedaan met betrekking tot het doorleveren van 

magistraal bereide geneesmiddelen aan andere apothekers. 

 

Zoals eerder reeds is vastgesteld, zijn eigen bereidingen van apothekers op grond van art. 40 lid 3 

onder a uitgezonderd van de verplichte handelsvergunning. Deze uitzondering is alleen van 

                                                           
58 K09.013, 3 februari 2010, r.o. 6.5.10 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 



235 
 

toepassing op geneesmiddelenbereiding die in een apotheek door of in opdracht van een apotheker 

plaatsvindt ten behoeve van de terhandstelling aan de patiënt. Tevens moet het gaan om 

bereidingen op kleine schaal.59 Het doorleveren van eigen bereidingen aan andere apotheken is op 

grond van de Geneesmiddelenwet niet toegestaan. In de praktijk is er echter een situatie ontstaan 

waarbij apothekers op steeds grotere schaal geneesmiddelen bereiden en deze doorleveren aan 

andere apothekers, daarmee inspelend op de tendens dat tegenwoordig niet iedere apotheker meer 

in staat is tot respectievelijk de behoefte heeft aan apotheekbereidingen. Deze praktijk wordt 

gedoogd door IGZ. De voorwaarden voor dit gedoogbeleid zijn vastgelegd in de circulaire 

‘Grootschalig bereiden door apothekers’.60  

 

In de jurisprudentie van de Codecommissie wordt het in de voormelde circulaire neergelegde 

uitgangspunt dat voor doorgeleverde bereidingen geen reclame mag worden gemaakt, bevestigd.61 

Dit volgt onder meer uit een klacht die in 2012 op anonieme basis bij de CGR is ingediend en door het 

bestuur van de CGR in de vorm van een adviesaanvraag aan de Codecommissie is voorgelegd.  

De klacht heeft betrekking op een website van een magistrale bereider, die bestemd is voor andere 

apothekers en waarop onder meer geïllustreerde opsommingen van de magistraal bereide 

geneesmiddelen te vinden zijn, evenals een assortimentslijst en bestelmogelijkheden. De 

Codecommissie beoordeelt de verschillende onderdelen van de website in hun onderlinge samenhang 

en in de totale context, en constateert dat er uitingen op voorkomen die bedoeld zijn om de 

bereidende apotheek te afficheren als leverancier van door haar voor derden te bereiden 

geneesmiddelen, waarbij bepaalde producten nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. De 

Codecommissie beschouwt dit als reclame.  

Het feit dat het leveren van eigen bereidingen aan andere apothekers op grond van de IGZ-circulaire 

onder voorwaarden is toegestaan, laat onverlet dat het maken van reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor geen vergunning is afgegeven op grond van de CGR Code verboden is. De Codecommissie 

heeft ‘(…) er oog voor dat door een en ander de commerciële speelruimte voor [de bereidende 

apotheker] in belangrijke mate wordt beperkt, maar verruiming daarvan is niet zonder nadere 

regelgeving mogelijk. (…)’62 

Deze uitspraak schudt kennelijk een aantal partijen wakker; in 2012 volgt een stroom van 

adviesaanvragen met betrekking tot uitingen over eigen bereidingen.  

In A12.084 beoordeelt de Codecommissie onder meer de wijze waarop een magistrale bereider het 

overzicht van zijn assortiment presenteert in de richting van andere apothekers. Het feit dat daarbij in 

gedeelten van de teksten wordt gewerkt met verschillende kleuren en bepaalde producten rood 

omkaderd zijn, maakt dat sprake is van reclame; bij gebrek aan een deugdelijke verklaring neemt de 

                                                           
59 Zie art. 17 jo. art. 40 lid 3 onder a Gnw. 
60 IGZ heeft de voorwaarden waaronder zij niet handhavend zal optreden bij collegiaal doorleveren van eigen 
bereidingen door apothekers vastgelegd in de circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’. De eerste 
versie van deze circulaire dateert uit 2002 en is in 2007 vervangen door een versie die tot 22 augustus 2016 van 
kracht is geweest (circulaire 2007-02-IGZ). Per die datum is de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal 
doorleveren van eigen bereidingen door apotheker’ in werking getreden (circulaire 2016-01-IGZ).  
61 In het handhavingsbeleid is onder punt 6 van de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren 
van eigen bereidingen door apotheker’ vastgelegd dat noch de bereidende apotheek, noch de niet-bereidende 
(aan individuele patiënten ter hand stellende) apotheek reclame mag maken voor doorgeleverde bereidingen. 
Een vergelijkbare bepaling was ook opgenomen in de voorgaande versies van de circulaire. 
62 A12.016.  



236 
 

Codecommissie aan dat een en ander bedoeld is om extra belangstelling voor deze producten te 

wekken.  

Ook uit dit advies volgt dat de speelruimte voor apothekers die zich toeleggen op de grootschalige 

bereiding van magistrale producten beperkt is. Zij kunnen niet veel meer doen dan het verstrekken 

van zakelijke informatie over wat zij kunnen leveren, waarbij geen speciale belangstelling mag 

worden gewekt voor een of meer van de producten. De Codecommissie onderkent dat dit 

beperkingen oplevert die in de tegenwoordige tijd niet erg voor de hand liggen. Daar staat evenwel 

tegenover dat de wetgever strenge beperkingen heeft opgelegd aan reclame voor geneesmiddelen. 

De Codecommissie kan zich daar niet aan onttrekken.63 

In een drietal andere zaken constateert de Codecommissie – op een enkele kleinigheid na – geen 

overtredingen. Een informatiebulletin en een website worden als niet-aanprijzend aangemerkt,64 

evenals een flyer met daarop in alfabetische volgorde een productoverzicht, waarbij uitsluitend de 

naam, sterkte en verschijningsvorm worden vermeld zonder dat uit de weergave enige voorkeur voor 

een of meer van die producten kan worden afgeleid.65 Ook een video met algemene informatie over 

eigen bereidingen wordt toelaatbaar geacht.66  

Een uitzonderlijke situatie doet zich voor met betrekking tot allergeenproducten en het 

overgangsrecht dat voor deze geneesmiddelen van toepassing is geweest. De verplichting tot 

registratie voor allergenen, in de geneesmiddelenwetgeving aangeduid als immunologische 

farmaceutische producten, geldt pas sinds 1993. Tot die datum was het toegestaan allergenen 

zonder handelsvergunning in de handel te brengen. Voor reeds in de handel zijnde niet-

geregistreerde allergenen geldt vanaf 1993 een overgangsregime.  

In 2008 dient een allergoloog bij de CGR een klacht in tegen Artu, fabrikant van Oralgen. Artu heeft in 

1993 een registratieaanvraag ingediend voor Oralgen. Op grond van het overgangsrecht geldt een 

ontheffing voor het in de handel brengen van het middel tot het tijdstip waarop definitief op deze 

aanvraag is beslist. Ten tijde van de klacht is de registratieaanvraag reeds twee keer door het CBG 

afgewezen. Op het door Artu tegen deze afwijzingen ingestelde hoger beroep is echter nog niet 

beslist.  

De Codecommissie stelt de termijn waarop het overgangsrecht afloopt gelijk aan de termijn waarop 

het verbod op het maken van reclame voor een niet-geregistreerd allergeen in werking treedt. Het 

overgangsrecht is van toepassing tot aan het moment waarop het CBG onherroepelijk heeft beslist 

op de aanvraag voor een handelsvergunning. Aangezien de hogerberoepsprocedure tegen de 

afwijzing van de aanvraag van Artu voor Oralgen nog loopt, is het overgangsrecht nog van toepassing 

en kan niet worden geoordeeld dat Artu geen reclame voor Oralgen zou mogen maken. Ook al is er 

geen handelsvergunning, het geneesmiddel is op grond van het overgangsrecht nog wel rechtmatig 

in de handel en dus mag er volgens de Codecommissie ook reclame worden gemaakt.67 Dat Artu 

desondanks wordt veroordeeld wegens overtredingen van de CGR Code is gelegen in het feit dat de 

                                                           
63 A12.084. 
64 A12.053. 
65 A12.108. 
66 A12.127. 
67 K08.008, 25 juli 2008, r.o. 6.3 (Oei/Artu). 
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door Artu gebruikte claims voor Oralgen worden geacht misleidend, onjuist en niet 

waarheidsgetrouw te zijn.68  

5.3 Het vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn met 

de SmPC 

5.3.1 Richtlijn 2001/83  

Het vereiste dat reclame voor een geneesmiddel in overeenstemming moet zijn met de SmPC van dat 

geneesmiddel is in de Europese richtlijn als volgt vastgelegd: 

Art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 

Alle aspecten van de reclame voor een geneesmiddel moeten in overeenstemming zijn met de 

gegevens die in de samenvatting van de kenmerken van het product worden verstrekt.69 

Het vereiste dat reclame voor een geneesmiddel in overeenstemming moet zijn met de samenvatting 

van de kenmerken van het product heeft van het begin aan onderdeel uitgemaakt van de Europese 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame.70 Een nadere toelichting bij deze bepaling is niet terug te 

vinden, noch in het kader van de totstandkoming van de Reclamerichtlijn, noch in het kader van de 

totstandkoming van Richtlijn 2001/83.  

Vast staat dat met de ‘samenvatting van de kenmerken van het product’ wordt bedoeld de 

‘samenvatting van de kenmerken van het product overeenkomstig artikel 11’, die op grond van art. 8 

lid 3 Richtlijn 2001/83, tezamen met het model van de buitenverpakking, van de primaire verpakking 

en met de tekst van de bijsluiter, bij de aanvraag voor een handelsvergunning moet worden 

ingediend bij de registratieautoriteit.  

De inhoud en samenstelling van een SmPC zijn nauwkeurig bepaald. Op grond van art. 11 Richtlijn 

2001/83 dient een SmPC – in onderstaande volgorde – de volgende gegevens te bevatten:  

1. Naam van het geneesmiddel, gevolgd door de concentratie en de farmaceutische vorm. 

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en bestanddelen van de hulpstof, 

waarvan de kennis onmisbaar is voor een juiste toediening van het geneesmiddel. De gebruikelijke 

algemene benamingen of de scheikundige benamingen moeten worden gebruikt. 

3. Farmaceutische vorm. 

4. Klinische gegevens: 

a. therapeutische indicaties, 

b. posologie en wijze van toediening voor volwassenen en, voor zover noodzakelijk, voor kinderen, 

                                                           
68 K08.008, 25 juli 2008, r.o. 6.6 (Oei/Artu). Ruim zes jaar later komt de situatie rond de niet-geregistreerde 
allergenen nogmaals onder de aandacht van de Codecommissie. In 2014 besluiten zorgverzekeraars de 
vergoedingsstatus van de dan nog steeds verkrijgbare niet-geregistreerde allergenen te wijzigen. Allergy 
Therapeutics, fabrikant van het wel geregistreerde Pollinex, maakt van deze gelegenheid gebruik door artsen 
hierop te wijzen en andere voordelen van Pollinex onder de aandacht te brengen. Zie over de toelaatbaarheid 
van deze uitingen K14.003, 13 mei 2014 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics) en B14.003, 18 november 2014 
(Allergy Therapeutics/ALK-Abelló). 
69 Zie voor een nadere uitleg over het begrip SmPC ook par. 2.3.2.  
70 Art. 2 lid 2 Reclamerichtlijn luidt: ‘Alle aspecten van de reclame voor een geneesmiddel moeten in 
overeenstemming zijn met de gegevens die in de samenvatting van de kenmerken van het produkt worden 
verstrekt.’ 
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c. contra-indicaties, 

d. een speciale waarschuwing en voorzorgsmaatregelen bij gebruik en, indien het een 

immunologisch geneesmiddel betreft, speciale voorzorgsmaatregelen die moeten worden 

getroffen door degenen die met immunologische geneesmiddelen omgaan en door degenen die 

deze aan patiënten toedienen, alsmede voorzorgsmaatregelen die eventueel door de patiënt 

moeten worden getroffen, 

e. interacties met andere geneesmiddelen en andere interacties, 

f. gebruik tijdens zwangerschap en lactatie, 

g. invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen en machines te gebruiken, 

h. ongewenste effecten, 

i. overdosering (symptomen, spoedbehandeling tegengiffen).  

5. Farmacologische eigenschappen: 

a. farmacodynamische eigenschappen, 

b. farmacokinetische eigenschappen, 

c. preklinische gegevens over de veiligheid. 

6. Farmaceutische gegevens: 

a. lijst van de hulpstoffen, 

b. voornaamste onverenigbaarheden, 

c. houdbaarheid, zo nodig na reconstitutie van het geneesmiddel of wanneer de primaire verpakking 

voor het eerst open is, 

d. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij opslag, 

e. aard en inhoud van de primaire verpakking, 

f. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij de verwijdering van gebruikte geneesmiddelen of van die 

geneesmiddelen afgeleide afvalstoffen, indien van toepassing. 

7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen. 

8. Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen. 

9. Datum van de eerste vergunning of verlenging van de vergunning. 

10. Datum van herziening van de tekst. 

11. Voor radiofarmaceutica, alle nadere gegevens over de interne stralingsdosimetrie. 

12. Voor radiofarmaceutica, bijkomende gedetailleerde voorschriften voor extempore-bereiding en de 

kwaliteitscontrole van deze bereiding, alsmede, waar dienstig, de maximale opslagtijd gedurende 

welke elke intermediaire bereiding, zoals een elutie of het gebruiksklare farmaceuticum, voldoet aan 

de erop betrekking hebbende specificaties. 

 

Er bestaat inmiddels een zeer verregaande mate van harmonisatie en uniformiteit in de SmPC’s van 

geneesmiddelen die in de EU in de handel zijn. In 2005 heeft de Commissie ‘Guidelines on Summary 

of Product Characteristics’ vastgesteld. Deze Guidelines bevatten algemene richtlijnen voor de wijze 

waarop informatie in de SmPC dient te worden vermeld. Verder heeft de EMA-werkgroep Quality 

Review of Documents, bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese lidstaten, een template 

vastgesteld dat wordt gebruikt als basis voor de SmPC.  

De SmPC vormt onderdeel van het registratiedossier en wordt als zodanig ook door de 

registratieautoriteiten beoordeeld. Bij het verlenen van een handelsvergunning deelt de bevoegde 

autoriteit aan de vergunninghouder mee dat de samenvatting van de kenmerken van het product 

door haar is goedgekeurd. In het kader van farmacovigilantie is een vergunninghouder verplicht om 

ook na het verlenen van de handelsvergunning onderzoek naar het geneesmiddel en het gebruik 

daarvan in de dagelijkse praktijk te blijven doen. Zo moeten meldingen over bijwerkingen verplicht 

worden bijgehouden en gerapporteerd aan de registratieautoriteiten, hetgeen op enig moment ook 
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kan leiden tot aanpassingen in de SmPC. Wijzigingen in de SmPC mogen uitsluitend worden 

doorgevoerd na de uitdrukkelijke goedkeuring daartoe van de registratieautoriteiten.  

De wettelijke verplichtingen ten aanzien van de inhoud van de SmPC bij het aanvragen van de 

vergunning en de verplichte aanvullingen of aanpassingen die nadien dienen te worden doorgevoerd, 

in combinatie met het feit dat de tekst van een SmPC onder alle omstandigheden moet zijn 

goedgekeurd door de registratieautoriteiten maken dat de SmPC kan worden beschouwd als de 

meest betrouwbare publiek toegankelijke bron van informatie over de eigenschappen van een 

geneesmiddel. De nationale registratieautoriteiten zijn op grond van art. 21 Richtlijn 2001/83 

verplicht de inhoud van de SmPC onmiddellijk na het afgeven van een handelsvergunning openbaar 

te maken. Het CBG doet dit via de Geneesmiddeleninformatiebank.71  

De ratio van het vereiste dat geneesmiddelenreclame in overeenstemming moet zijn met de SmPC 

dient tegen deze achtergrond te worden bezien. De SmPC is een weergave van resultaten van 

registratie- en post-registratieonderzoeken die door de registratieautoriteiten zijn beoordeeld en ten 

grondslag hebben gelegen aan de beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van een 

geneesmiddel. De inhoud kan bewezen worden geacht en biedt daarmee een belangrijk handvat 

voor de zorgprofessionals die geneesmiddelen voorschrijven en afleveren. Het stelt hen in staat een 

afgewogen keuze te maken om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven of af te leveren en om 

voorlichting te geven over veilig gebruik daarvan.  

5.3.2 De Geneesmiddelenwet  

Het vereiste dat reclame voor een geneesmiddel in overeenstemming moet zijn met de SmPC is in de 

Geneesmiddelenwet als volgt geformuleerd: 

Art. 84 lid 2 Gnw, tweede volzin 

Alle aspecten van reclame voor andere geneesmiddelen dan die, bedoeld in de eerste volzin, 

zijn in overeenstemming met de gegevens die in de samenvatting van de productkenmerken 

van het desbetreffende geneesmiddel zijn opgenomen.72 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de Geneesmiddelenwet geen afzonderlijke omschrijving 

bevat van de samenvatting van de productkenmerken. Wel is in de Regeling Geneesmiddelenwet een 

definitie opgenomen; de samenvatting van de productkenmerken wordt in art. 1 lid 1 onder g 

omschreven als ‘de lijst van gegevens omtrent een geneesmiddel, bedoeld in art. 3.8’. Art. 3.8 

Regeling Gnw is echter per 22 februari 2013 komen te vervallen.73 De Regeling Gnw bevat thans geen 

uitgebreide opsomming meer van de inhoud en samenstelling van de SmPC; in art. 3.7 wordt 

volstaan met een verwijzing naar art. 8 lid 3, 9, 11 en 12 van Richtlijn 2001/83.74   

Het vereiste dat reclame voor een geneesmiddel in overeenstemming moet zijn met de SmPC heeft 

van het begin aan onderdeel uitgemaakt van de Nederlandse wetgeving voor 

                                                           
71 De Geneesmiddeleninformatiebank is te raadplegen via de website van het CBG; de SmPC- en 
bijsluiterteksten van alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen zijn daar te vinden. 
72 De eerste volzin van art. 84 lid 2 Gnw heeft betrekking op homeopathische geneesmiddelen als bedoeld in 
art. 42 lid 3 Gnw, waarvoor een afwijkend regime bestaat. 
73 Het voordien geldende art. 3.8 Regeling Gnw bevat een formulering die vrijwel identiek is aan die van art. 11 
Richtlijn 2001/83. 
74 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67. 
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geneesmiddelenreclame en is in het Reclamebesluit in vrijwel gelijke bewoordingen opgenomen in 

art. 4.75 In de toelichting bij art. 4 Reclamebesluit wordt het vereiste gepositioneerd als onderdeel 

van het algemene beginsel dat reclame het rationele, doelmatige gebruik van geneesmiddelen moet 

bevorderen ‘door middel van objectieve, goed doordachte presentatie ervan, waarheidsgetrouw’. 

Met betrekking tot het begrip ‘waarheidsgetrouw’ wordt verwezen naar de SmPC, ‘die bij de 

aanvraag tot inschrijving in het register moet worden verstrekt en die door het CBG wordt 

onderzocht alvorens ze wordt goedgekeurd’. Door te vereisen dat geneesmiddelenreclame in 

overeenstemming moet zijn met de SmPC, kan foutieve of misleidende reclame worden vermeden.76 

In de parlementaire geschiedenis van de Geneesmiddelenwet is geen toelichting op art. 84 lid 2 terug 

te vinden. Er wordt slechts in algemene zin verwezen naar art. 86 lid 2 Richtlijn 2001/83.  

5.3.3 De CGR Code  

Het vereiste dat reclame niet in strijd mag zijn met de SmPC is als volgt in de gedragscode vastgelegd. 

Art. 5.2.1.2 CGR Code 

De reclame mag in geen enkel opzicht strijdig zijn met de van overheidswege goedgekeurde 

SmPC van het geneesmiddel als voorgeschreven bij of krachtens de Wet. 

Ook in de CGR Code is het verbod op het maken van reclame in strijd met de SmPC vanaf het 

allereerste uur van kracht geweest, in achtereenvolgens art. 4.1 (oud), later vernummerd tot art. 4.2 

(oud) en thans in art. 5.2.1.2. Een specifieke toelichting op deze bepaling is niet terug te vinden.  

5.3.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

De reikwijdte en interpretatie van art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 staan centraal in de uitspraak van het 

Europese Hof van Justitie in de zaak Novo Nordisk/Ravimiamet.77  

Deze zaak betreft een advertentie van Novo Nordisk voor het middel Levemir, waarin de volgende claims 

voorkomen:  

 efficiënte controle van de bloedsuikerspiegel met geringer gevaar voor hypoglykemie; 

 68% van de patiënten komt niet aan of verliest zelfs gewicht; 

 82% van de patiënten krijgt in de klinische praktijk eenmaal per dag Levemir geïnjecteerd. 

Ravimiamet, de toezichthouder op geneesmiddelenreclame in Estland, acht deze claim in strijd met de 

SmPC van Levemir. Daarin staat vermeld dat hypoglykemie de meest voorkomende bijwerking van Levemir 

is, dat vergelijkende onderzoeken met NPH-insuline en glargine insuline hebben aangetoond dat het 

gewicht van de patiënten die Levemir gebruikten weinig of helemaal niet was toegenomen en dat Levemir 

een- tot tweemaal per dag wordt toegediend. Ravimiamet acht de uiting van Novo Nordisk in strijd met de 

reclamewetgeving, omdat er niet op wordt gewezen dat het gevaar voor hypoglykemie ’s nachts geringer 

                                                           
75 Art. 4 onder a Reclamebesluit luidt: ‘Reclame mag niet in strijd zijn met de door het college goedgekeurde 
samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel, bedoeld in art. 2 lid 1, onderdeel m, van het Besluit 
registratie geneesmiddelen.’  
76 Stb. 787, 1994, p. 12. 
77 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punten 49-50 (Novo Nordisk/Ravimiamet).  
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is. Tevens kan uit de SmPC niet worden afgeleid dat sprake is van een gewichtsvermindering en komt het 

percentage van 82% niet in de SmPC voor. 

Het Europese Hof van Justitie beantwoordt in deze zaak twee prejudiciële vragen met betrekking tot 

art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83.  

De eerste vraag is of het verbod van art. 87 lid 2 alleen betrekking heeft op publieksreclame, of ook 

op aan medische tijdschriften of aan wetenschappelijke werken ontleende citaten die zijn 

opgenomen in reclame-uitingen gericht op personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven of 

afleveren. Het Hof is hier zeer helder in en bevestigt dat art. 87 lid 2 van toepassing is op alle soorten 

en alle aspecten van geneesmiddelenreclame, dus zowel op publieksreclame als op reclame bestemd 

voor beroepsbeoefenaren. Het algemene karakter van art. 87 volgt uit de structuur van titel VIII (art. 

87 is opgenomen in het algemene deel van die titel, dat voorafgaat aan de specifieke delen met 

vereisten voor publieksreclame en reclame gericht op beroepsbeoefenaren) en uit de inhoud en 

bewoordingen van art. 87. Benadrukt wordt dat reclame voor geneesmiddelen schade kan 

toebrengen aan de volksgezondheid. Art. 87 strekt ertoe de volksgezondheid te beschermen, ‘(…) 

enerzijds door het verbieden of beperken van het gebruik van gegevens die de adressaat zouden 

kunnen misleiden of die onjuist of niet gestaafd zijn, hetgeen tot een verkeerd gebruik van een 

geneesmiddel zou kunnen leiden, en anderzijds door te vereisen dat bepaalde onontbeerlijke 

gegevens erin voorkomen.’78 Deze regels dienen juist ook te gelden voor reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren, want ook bij dit soort reclame kunnen onjuiste of onvolledige gegevens leiden 

tot een gevaar voor de gezondheid van personen, aldus het Hof.79 

De tweede vraag is of art. 87 lid 2 alleen het vereiste behelst dat beweringen in reclame-uitingen niet 

in strijd mogen zijn met de SmPC, of dat het artikel tevens voorschrijft dat alle beweringen die in een 

uiting zijn opgenomen ook in de SmPC moeten voorkomen dan wel hieruit moeten kunnen worden 

afgeleid.  

Ook bij de beantwoording van deze tweede vraag benadrukt het Hof het belang van de bescherming 

van de volksgezondheid; met dat doel worden strenge eisen gesteld aan reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren en moeten beroepsbeoefenaren kunnen beschikken over neutrale en 

objectieve informatiebronnen. Het Hof wijst er vervolgens op dat de bewoordingen van art. 87 lid 2 

verbieden dat in een reclame voor een geneesmiddel beweringen worden opgenomen die in strijd 

zijn met de SmPC van het product. ‘[Reclame voor een geneesmiddel mag] met name nooit 

therapeutische indicaties, farmacologische eigenschappen of andere kenmerken suggereren die in 

tegenspraak zouden zijn met de [SmPC].’ De bewoordingen van art. 87 lid 2 gaan echter niet zover 

dat alle aspecten in een reclame-uiting identiek moeten zijn aan de SmPC. Art. 87 lid 2 vereist niet 

dat alle beweringen die voorkomen in een reclame-uiting gericht op beroepsbeoefenaren ook in de 

SmPC voorkomen of daaruit moeten kunnen worden afgeleid.80 Beroepsbeoefenaren beschikken 

over wetenschappelijke kennis en worden door geneesmiddelenreclame voorgelicht over producten. 

                                                           
78 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punten 28-34 (Novo Nordisk/Ravimiamet).  
79 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punt 34 (Novo Nordisk/Ravimiamet). 
80 Bij de motivering van het standpunt dat niet elk aspect van een reclame-uiting in de SmPC opgenomen hoeft 
te zijn, wijst het Hof onder meer op art. 92 lid 3, waarin eisen worden gesteld aan het opnemen van tabellen, 
citaten en andere illustraties uit medische tijdschriften of wetenschappelijke werken in reclame-uitingen 
gericht op beroepsbeoefenaren. Deze bepaling zou van geen enkele betekenis zijn indien art. 87 lid 2 zodanig 
zou worden uitgelegd dat alle aspecten in een reclame-uiting moeten voorkomen of moeten kunnen worden 
afgeleid uit de SmPC. Zie punten 45-48.  
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Daarom mag reclame gericht op deze doelgroep volgens het Hof ook gegevens bevatten die 

verenigbaar zijn met de SmPC en die een bevestiging of precisering daarvan vormen, een en ander op 

voorwaarde dat deze gegevens:  

 niet misleidend zijn; 

 het rationele gebruik van een geneesmiddel bevorderen door het objectief voor te stellen zonder 

de eigenschappen ervan te overdrijven; 

 exact, actueel, verifieerbaar en voldoende volledig zijn, teneinde de ontvanger in staat te stellen 

zich een eigen oordeel over de therapeutische waarde van het geneesmiddel te vormen, en 

 een getrouwe weergave bevatten van citaten, tabellen en andere illustraties die aan medische 

tijdschriften of aan wetenschappelijke werken zijn ontleend en voorzien zijn van een juiste 

bronvermelding, zodat beroepsbeoefenaren deze kunnen controleren.81 

5.3.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

De meeste jurisprudentie met betrekking tot het vereiste dat reclame in overeenstemming dient zijn 

met de SmPC speelt zich af na 2007. Sinds de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet is in zes 

boetezaken (vermeende) overtreding van art. 84 lid 2 Gnw aan de orde geweest.  

Uit deze boetezaken volgt dat de minister de uitleg die door het Europese Hof van Justitie in het 

Novo Nordisk/Ravimiamet-arrest aan art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 is gegeven, ook toepast ten 

aanzien van art. 84 lid 2 Gnw. In een aantal zaken wordt naar deze uitspraak verwezen en 

aangegeven dat reclame die in tegenspraak is met de SmPC verboden is, maar het is niet vereist dat 

alle in de reclame opgenomen beweringen in de betrokken samenvatting voorkomen of eruit kunnen 

worden afgeleid. Een reclame-uiting mag beweringen bevatten die de informatie in de SmPC 

aanvullen, op voorwaarde dat deze aanvullingen de betrokken inlichtingen bevestigen of preciseren 

in een zin die ermee verenigbaar is en zonder de aard ervan te wijzigen, aldus de minister.82  

Uit boetezaak 105 volgt dat de minister bij de feitelijke beoordeling van de vraag of een claim in 

overeenstemming is met het in de SmPC opgenomen indicatiegebied, uitsluitend rekening houdt met 

‘de gegevens in de SmPC en de daarbij behorende EPAR, waarbij tevens rekening gehouden kan 

worden met de ten tijde van het constateren van de overtredingen geldende (veld)normen en 

richtlijnen’. De EPAR kan onder meer een aanvullende rol spelen bij een nadere duiding van het 

indicatiegebied, indien daarover discussie is.83  

Boetezaak 105 betreft een advertentie in het Pharmaceutisch Weekblad voor een generieke variant 

van een anticonceptiemiddel met de claims ‘Onbezorgd, minder menstruatiestress ‘en ‘positief effect 

op menstruatieklachten’. Als therapeutische indicatie is in de SmPC vermeld ‘orale anticonceptie’. Bij 

de klinische gegevens wordt niet verwezen naar een effect op menstruatiestress of - klachten. De 

vergunninghouder beroept zich op het feit dat ten aanzien van de farmacodynamische eigenschappen 

van het geneesmiddel in de SmPC wordt vermeld dat klinische studies aanwijzingen hebben gegeven 

dat de lichte antimineralocorticosteroïde eigenschappen resulteren in een licht antimineralocorticoïd 

                                                           
81 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punten 49-50 (Novo Nordisk/Ravimiamet). 
82 Boetezaak 105, boetebesluit 3 april 2014; boetezaak 101, boetebesluit 11 december 2004. 
83  EPAR staat voor European public assessment report. Dit is het rapport dat het EMA openbaar maakt bij de 
verlening van een handelsvergunning voor een geneesmiddel via de centrale procedure. De EPAR bevat de 
wetenschappelijke beoordelingsrapporten over het betreffende geneesmiddel van de Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP). 
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effect. De minister wijst er echter op dat in de EPAR van het originator product onder het kopje 

‘special claims’ met betrekking tot de claim ‘anti-mineralocorticoid properties that might be 

favourable in women suffering from hormone related oedema formation and associated symptoms’ is 

geconcludeerd dat onvoldoende onderbouwing is aangeleverd om op een adequate wijze het klinische 

voordeel in termen van enige verbetering van het premenstrueel syndroom op basis van de 

antimineralocorticoïde eigenschappen vast te stellen. De indicatie ‘treatment of emotional and 

physical symptoms of premenstrual dysphoric disorder in women seeking oral contraception’ is dan 

ook geweigerd. In deze zaak constateert de minister dat de claims ‘Onbezorgd, minder 

menstruatiestress’ en ‘positief effect op menstruatieklachten’ geen beweringen zijn die de door het 

CBG vastgestelde gegevens bevestigen of preciseren, in een zin die ermee verenigbaar is en zonder dat 

de aard van deze gegevens gewijzigd werd. Boete wegens overtreding van art. 84 lid 2 Gnw.84 

Ook in boetezaak 101 speelt de vraag of claims met betrekking tot een anticonceptiemiddel in 

overeenstemming zijn met de SmPC. In deze zaak is het uiteindelijke oordeel dat geen sprake is van 

overtreding van art. 84 lid 2 Gnw, omdat de betreffende claims in overeenstemming zijn met 

resultaten van onderzoek dat in de SmPC in de paragraaf over farmacologische eigenschappen wordt 

omschreven. 

Een reclame-uiting voor een anticonceptiemiddel bevat claims als ‘effectief tegen acne’, ‘heeft een 

positieve invloed op acne’ en ‘kan dus je huidconditie verbeteren’. In de SmPC staat als indicatie 

vermeld ‘orale anticonceptie’. In eerste instantie wordt een boete opgelegd wegens overtreding van 

art. 84 lid 2 Gnw. In de beslissing op bezwaar wordt echter onderkend dat in de SmPC in de paragraaf 

over farmacologische eigenschappen vermeld is dat uit testresultaten van onderzoeken over de 

werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel bij vrouwen met matige acne vulgaris is gebleken 

dat er een grotere reductie in ontstekingslaesies bij deze vrouwen is geconstateerd. Hieruit volgt dat 

de werking van de pil wel degelijk een positief effect heeft gehad op ontstekingslaesies, hetgeen een 

rol speelt bij acne. Ook blijkt uit de paragraaf over bijwerkingen dat het geneesmiddel wordt gebruikt 

bij de behandeling van matige acne vulgaris. Op grond hiervan wordt geoordeeld dat de claims met 

betrekking tot acne en de huidconditie wel in overeenstemming zijn met hetgeen in de samenvatting 

van de productkenmerken staat. Bovendien moeten de claims worden gezien in de totale context van 

de reclame-uiting en niet als zelfstandig kenmerk van het middel. De boete komt te vervallen.85 

Ook in boetezaak 26 speelt de vraag of de door de vergunninghouder gehanteerde claims in 

overeenstemming zijn met de SmPC, dan wel een oprekking van het indicatiegebied betreffen. In 

deze zaak wordt de afbakening van het indicatiegebied mede aan de hand van de EPAR bepaald en – 

zo blijkt uit het – wordt ook het CBG gecontacteerd om uitsluitsel over de juiste interpretatie van de 

SmPC te verkrijgen. 

De EPAR van een vaccin vermeldt dat de indicatie is gebaseerd op de aantoonbare werking bij 

vrouwen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar en op de immunogeniciteit van het middel bij meisjes en 

vrouwen in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. De SmPC zelf bevat geen leeftijdsgrens, althans geen 

beperking waaruit blijkt dat het vaccin is voorbehouden aan vrouwen tussen de 10 en 25 jaar. De 

vergunninghouder laat zich onder meer in e-mails wel uit over positieve resultaten in een studie bij de 

toediening van het vaccin bij vrouwen tussen de 25 en 55. De betreffende studie wordt meegestuurd. 

Het CBG geeft aan dat het vaccin niet voorbehouden is aan de leeftijdsgroep 10-25 jaar, maar dat uit 

de productinformatie blijkt dat het niet bedoeld is voor vrouwen ouder dan 25. Er zijn geen gegevens 

beschikbaar over de werking bij vrouwen boven de 25. Off-labeltoepassing op zichzelf kan in een 

                                                           
84 Boetezaak 105, boetebesluit 3 april 2014. 
85 Boetezaak 38, boetebesluit 15 juli 2011, beslissing op bezwaar 11 februari 2013. 



244 
 

individueel geval toelaatbaar zijn, reclame maken voor een off-labeltoepassing niet. Boete wegens 

overtreding van art. 84 lid 2 Gnw.86 

Uit boetezaak 25, die eveneens betrekking heeft op een vaccin, volgt dat het bevorderen van het 

gebruik van een geneesmiddel buiten het in de SmPC omschreven indicatiegebied in strijd is met art. 

84 lid 2 Gnw, ook al is inmiddels een aanvraag voor uitbreiding van het indicatiegebied bij de 

registratieautoriteiten ingediend. Of een dergelijke vorm van verkoopbevordering op openbare wijze 

plaatsvindt of in de richting van een individuele partij is daarbij niet relevant.  

In de SmPC van een vaccin is vermeld dat de werkzaamheid van het middel is aangetoond bij 

volwassen vrouwen van 16 tot 26 jaar. Naar aanleiding van vragen van een stichting die op regionaal 

niveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bevolkingsonderzoek, antwoordt de 

vergunninghouder per e-mail dat – hoewel het vaccin niet geregistreerd is voor vrouwen boven de 26 

– in klinische studies inmiddels is aangetoond dat het wel bij vrouwen boven de 26 kan worden 

toegediend en dat een aanvraag om aanpassing van het indicatiegebied is ingediend. Op grond hiervan 

adviseert de vergunninghouder dat vrouwen ouder dan 26 die seksueel actief zijn, in overleg met een 

arts kunnen besluiten zich te laten vaccineren. Boete wegens overtreding van art. 84 lid 2.87 

Een ander voorbeeld van een reclame-uiting die in strijd is met art. 84 lid 2 Gnw doet zich voor in 

boetezaak 131, waarin voor een geneesmiddel een bredere werking wordt geclaimd dan uit de SmPC 

volgt.  

Met betrekking tot een geneesmiddel en bijbehorend toedieningsmechanisme wordt in een reclame-

uiting geclaimd dat deze ‘(…) garant staan voor de behandeling van de gehele long, inclusief de erg 

kleine luchtwegen (...).’ Dit is in strijd met de SmPC, omdat in de paragraaf over farmacodynamische 

eigenschappen onder de beschrijving van het werkingsmechanisme en het farmacodynamische effect 

vermeld staat dat een depositie-studie heeft aangetoond dat een groot gedeelte van het 

geneesmiddel (42% van de nominale doses) in de longen terechtkomt met een homogene depositie 

door de gehele luchtwegen. In de reclame-uiting wordt een bredere werking geclaimd dan uit de 

SmPC-tekst volgt. Boete wegens overtreding van art. 84 lid 2 Gnw.88 

In boetezaak 101 tot slot wordt in eerste instantie een boete van € 150.000 opgelegd. Deze boete 

komt uiteindelijk te vervallen, omdat in deze zaak voor dezelfde feiten en omstandigheden ook al 

een boete wegens overtreding van art. 85 Gnw is opgelegd en in dit specifieke geval aan deze beide 

bepalingen geen zelfstandige betekenis en werking kan worden toegekend. Inhoudelijke bespreking 

van de zaak blijft achterwege.89 

In deze paragraaf nog een enkel woord over een serie uitspraken van de civiele rechter, spelend in de 

periode 2002-2006, inzake de naleving van door de Codecommissie en Commissie van Beroep 

opgelegde sancties wegens overtreding van het verbod op het maken van reclame in strijd met de 

SmPC zoals vastgelegd in de CGR Code. Een uitspraak van de Codecommissie in een 

klachtenprocedure tussen Sanofi Winthrop Bristol-Myers Squibb e.a. en Novartis (K21.017 en 

vervolguitspraken; zie hieronder) leidde tot een serie executiegeschillen bij achtereenvolgens de 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, het Hof ’s-Hertogenbosch, de Hoge Raad,  de voorzieningenrechter 

                                                           
86 Boetezaak 26, boetebesluit 20 mei 2011. Deze uiting wordt door de minister ook in strijd geacht met art. 84 
lid 3 en art. 91 lid 1 Gnw. 
87 Boetezaak 25, boetebesluit 20 mei 2011. Deze uiting wordt door de minister ook in strijd geacht met art. 84 
lid 3 en art. 91 lid 1 Gnw. 
88 Boetezaak 131, boetebesluit 11 december 2014, beslissing op bezwaar 8 mei 2015. 
89 Boetezaak 101, boetebesluit 20 februari 2014, beslissing op bezwaar 12 augustus 2014. 
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Rechtbank Rotterdam en het Hof Den Haag.90 In geen van deze zaken buigt de rechter zich 

inhoudelijk over de zaak, omdat partijen hebben gekozen voor de weg van de zelfregulering. In het 

kader van dit hoofdstuk zijn deze uitspraken dan ook niet van belang.  

5.3.6 Jurisprudentie Codecommissie  

De vraag of een reclame-uiting in strijd is met de SmPC is veelvuldig aan de orde geweest bij de 

Codecommissie en Commissie van Beroep van de CGR. In de periode 1999-2016 is in een groot aantal 

klachtenprocedures een beroep gedaan op overtreding van art. 5.2.1.2 CGR Code, het artikel waarin 

het verbod op het maken van reclame in strijd met de van overheidswege goedgekeurde SmPC is 

vastgelegd.91  

Bij de opzet van deze paragraaf is ervoor gekozen in paragraaf 5.3.6.1 eerst kort een meer algemeen 

overzicht te geven van de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Codecommissie.  

In de daaropvolgende paragrafen wordt meer specifiek ingegaan op de verschillende onderdelen van 

de SmPC. Het verbod op het maken van reclame in strijd met de SmPC geldt ten aanzien van alle 

onderdelen van de SmPC. Analyse van de jurisprudentie leert dat de Codecommissie zich vooral heeft 

uitgesproken over onderdelen van de SmPC die vallen onder de rubrieken ‘klinische gegevens’ en 

‘farmacologische eigenschappen’. De meeste zaken die aan de Codecommissie zijn voorgelegd 

wegens (vermeende) strijdigheid met een SmPC hebben betrekking op het therapeutische 

indicatiegebied, de dosering en wijze van toediening, bijwerkingen en farmacodynamische en 

farmacokinetische eigenschappen van geneesmiddelen. Hierbij aansluitend is de jurisprudentie van 

de Codecommissie gerubriceerd aan de hand van de volgende onderwerpen: therapeutische 

indicaties (par. 5.3.6.2), dosering en toediening (par. 5.3.6.3), bijwerkingen, bijzondere 

waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik en interacties (par. 5.3.6.4), en farmacodynamische en 

farmacokinetische eigenschappen (par. 5.3.6.5). 

Deze indeling brengt mee dat sommige uitspraken in meerdere paragrafen aan de orde komen. 

Daarbij is ernaar gestreefd onnodige herhalingen te voorkomen. Dit betekent dat voor een 

beschrijving van de casuïstiek in voorkomende gevallen zal worden verwezen naar een andere 

paragraaf.  

5.3.6.1 Hoofdlijnen jurisprudentie m.b.t. strijdigheid met de SmPC 

Uit de jurisprudentie van de CGR over het verbod op het maken van reclame in strijd met de SmPC 

kunnen de volgende hoofdlijnen worden afgeleid. 

De CGR Code schrijft voor dat reclame in geen enkel opzicht strijdig mag zijn met de van 

overheidswege goedgekeurde SmPC. De Codecommissie heeft in een zeer vroegtijdig stadium reeds 

                                                           
90 Rb. ’s-Hertogenbosch 17 december 2002, ECLI:NL:RBSHE:2002:70; Hof ’s-Hertogenbosch 9 september 2003, 
87443/KG ZA 02-737; HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5825; Rb. Rotterdam (vzr.) 9 juni 2005, 238223/KG 
ZA 05-360; Hof Den Haag 9 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AV1600. Zie ook par. 5.3.6.1-5.3.6.2. 
91 Door de wijzigingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd in de CGR Code is het artikelnummer waarin 
het verbod is vastgelegd een aantal keren gewijzigd. In de oorspronkelijke code was het verbod opgenomen in 
art. 4 lid 1. Nadien is dit artikel vernummerd tot art. 4 lid 2. Met inwerkingtreding van de integrale versie van 
de gedragscode in mei 2014 is het vereiste ondergebracht in art. 5.2.1.2 CGR Code. Afhankelijk van de 
tijdsperiode waarin de jurisprudentie tot stand is gekomen, wordt derhalve verwezen naar de verschillende 
artikelen. Inhoudelijk komen de artikelen overeen. 
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bepaald dat dit niet betekent dat een claim letterlijk in de SmPC opgenomen moet zijn. In 2001 

overweegt de Codecommissie in een zaak tussen Roche en Knoll dat het enkele feit dat een claim in 

een reclame-uiting niet rechtstreeks kan worden gebaseerd op de SmPC niet tot de slotsom hoeft te 

leiden dat de claim in strijd is met de bepalingen van de gedragscode.92 

In deze zaak claimt Knoll in een introductiebrief over het obesitasmiddel Reductil (sibutramine) dat 

‘sibutramine het basaal metabolisme beïnvloedt’. De Codecommissie oordeelt dat door het weglaten 

van de in de SmPC gehanteerde toevoeging ‘tijdens een periode van gewichtsverlies’ sprake is van 

een onverantwoorde vereenvoudiging van en daarmee strijdigheid met de SmPC. De veronderstelling 

dat er altijd sprake is van de combinatie sibutramine en gewichtsverlies, omdat sibutramine steeds 

samen met een energiebeperkt dieet zal worden voorgeschreven, is te ongenuanceerd. Een 

energiebeperkt dieet brengt niet per definitie mee dat er gewichtsverlies optreedt; dit is immers 

mede-afhankelijk van de mate waarin de patiënt dit dieet volgt.93  

In hoger beroep wijst de Commissie van Beroep erop dat geen eenduidig antwoord te geven valt op 

de vraag of, en zo ja in hoeverre, de SmPC bij reclame-uitingen dient te worden gevolgd en of (altijd) 

zonder meer van de juistheid daarvan mag worden uitgegaan. Een afwijking van de SmPC dient van 

geval tot geval in de context van de omstandigheden te worden beoordeeld. In het onderhavige 

geval leidt het feit dat slechts een deel van een zin uit de SmPC in een reclame-uiting wordt 

overgenomen en een bijbehorende zinsnede onvermeld blijft, ertoe dat de tekst te veel uit zijn 

oorspronkelijke verband wordt gehaald. Niet mag worden aangenomen dat de achterwege gelaten 

mededeling bij alle beroepsbeoefenaren bekend is. De claim is daardoor te ongenuanceerd ten 

opzichte van de SmPC.94 

In de eerste uitspraak van de reeks procedures tussen Sanofi Winthrop BMS en Novartis vult de 

Codecommissie dit uitgangspunt aan en stelt op dit punt meer principieel vast dat: 

‘(…) niet iedere reclame-uiting letterlijk in de [SmPC] opgenomen behoeft te zijn maar dat het erop 

aankomt dat de uiting niet in strijd is met die tekst. Wel dient als uitgangspunt te gelden dat een 

specifieke (geclaimde) werking in de [SmPC] moet zijn terug te vinden en dat een niet in de [SmPC] 

vermelde werking of indicatie in het algemeen niet mag worden geclaimd.’95 

Dit uitgangspunt is nadien veelvuldig herhaald en bevestigd, onder meer in de vervolgzaken die 

tussen deze partijen in 2005 voor de Codecommissie en Commissie van Beroep hebben gespeeld.96 

Zie verder ook K05.012/K06.001: 

‘(…) [A]ls uitgangspunt heeft te gelden dat niet iedere reclame-uiting letterlijk in de [SmPC] 

opgenomen behoeft te zijn maar dat het erop aankomt dat de uiting niet in strijd is met die tekst. Een 

specifieke (geclaimde) werking moet wél in de [SmPC] terug te vinden zijn en een niet in de [SmPC] 

vermelde werking of indicatie mag in het algemeen niet worden geclaimd. (…)’97 

                                                           
92 K21.012, 5 juli 2001, r.o. D, onderdeel 2 (Roche/Knoll).  
93 K21.012, 5 juli 2001, r.o. D, onderdeel 2 (Roche/Knoll).  
94 B21.012, 15 november 2001, r.o. 4.2.3 (Roche/Knoll). 
95 K21.017/K21.021, 26 februari 2002, p. 10, tweede alinea (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). Zie voor een 
inhoudelijke beschrijving van deze zaak par. 5.3.6.2. Zie ook par. 5.3.5. 
96 K05.006/010, 13 januari 2006, r.o. 2.3 en 7.5-7.10 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS); B05.006, 30 mei 2006, 
r.o. 3.1 en 4.5.3.3-4.5.3.5 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
97 K05.012/K06.001, 21 februari 2006, r.o. 7.6 (Procter & Gamble en Aventis/Roche en GlaxoSmithKline). 
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Niet iedere claim hoeft dus letterlijk in de SmPC te zijn opgenomen. Daar staat tegenover dat ook het 

weglaten van bepaalde vermeldingen uit de SmPC – al is het maar een enkele zinsnede – onder 

omstandigheden ertoe kan leiden dat een reclame-uiting ontoelaatbaar is wegens strijdigheid met 

die SmPC. Dit aspect speelt veelvuldig bij de jurisprudentie over strijdigheid met het in de SmPC 

omschreven indicatiegebied, die in paragraaf 5.3.6.2 wordt behandeld.  

 

De wijze van formulering van claims en teksten in reclame-uitingen ten opzichte van de SmPC luistert 

nauw, zo leert de jurisprudentie van de CGR. Enkele voorbeelden: 

— In B02.007 stelt de Commissie van Beroep vast dat de claim ‘Patiënten die behandeld worden met 

Risperdal hebben significant minder last van EPS dan patiënten die behandeld worden met haloperidol’ 

onvoldoende aansluit bij de relevante bewoordingen uit de SmPC, die luiden: ‘De incidentie van 

extrapiramidale bijwerkingen met Risperdal bij een optimale antipsychotische dosering is lager dan met 

haloperidol.’98 

 

— De claim ‘verminderd risico op nachtelijke hypoglykemie’ is in strijd met de SmPC van Toujeo. Daarin wordt 

vermeld dat sprake is van het verminderen van het risico op een bevestigde nachtelijke hypoglykemie.99    

Van een verkeerde weergave van de tekst uit de SmPC is ook sprake in een zaak uit 2003 tussen Eli 

Lilly en Pfizer over uitingen met betrekking tot Cialis en Viagra, beide geneesmiddelen voor de 

behandeling van erectiestoornissen. De Codecommissie en Commissie van Beroep vergelijken de 

teksten van de SmPC’s met de claims en kijken daarbij zowel naar de feitelijke bewoordingen als naar 

de mogelijke interpretatie daarvan. 

Eli Lilly maakt gebruik van de claim ‘Cialis kan gedurende 24 uur voor een erectie zorgen als seksuele 

prikkeling plaatsvindt’ en beroept zich daarbij op het feit dat deze claim woordelijk afkomstig is uit de 

SmPC. Zowel de Codecommissie als de Commissie van Beroep achten de claim echter in strijd met de 

SmPC en wijzen erop dat de betreffende formulering in de SmPC luidt dat ‘de werkzaamheid kan 

aanhouden tot 24 uur na dosering’. De Commissie van Beroep leest hierin niet dat Cialis in alle 

gevallen op enig tijdstip in de periode van 24 uur na dosering (dus ook kort voor afloop van die 

periode) een zodanige werkzaamheid bezit dat het geneesmiddel een erectie bewerkstelligt indien 

seksuele prikkeling plaatsvindt. ‘[De SmPC] moet zo worden gelezen dat de werkingsduur in beginsel is 

beperkt tot een kortere periode dan 24 uur maar dat de mogelijkheid aanwezig is dat de 

werkzaamheid tot 24 uur aanhoudt. De door Eli Lilly gebruikte tekst suggereert evenwel dat er sprake 

is van een werkingsduur van 24 uur zonder meer, althans is zodanig geformuleerd dat zij een 

onvolledig en daardoor onjuist beeld omtrent de werkingsduur bij (een deel van de) 

beroepsbeoefenaren kan oproepen. (…)’100   

Dat de taalkundige betekenis van een claim in relatie tot de tekst van de SmPC relevant is, blijkt 

verder uit de uitspraken van de Codecommissie en Commissie van Beroep over de claim ‘een 24-uurs 

                                                           
98 B02.007, 18 november 2002, r.o. 5.5.3 (Janssen-Cilag en Organon/Eli Lilly). 
99 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.8.4 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
100 K03.009, 7 juli 2003 (Pfizer/Eli Lilly); B03.009/03.05, B03.009/03.06, r.o. 4.1.4.3. In eerste aanleg wordt ook 
de claim ‘dat seks niet meer behoeft te worden gepland’ ontoelaatbaar geacht. Los van het feit dat de patiënt 
voor het leveren van de gewenste seksuele prestatie medicijnen nodig heeft en dus een zekere mate van 
planning nodig is, oordeelt de Codecommissie dat met de claim de suggestie wordt gewekt dat continu gebruik 
van Cialis geen probleem is. Dit wordt in het licht van de SmPC onaanvaardbaar geacht, omdat daarin het 
dagelijks gebruik van Cialis (en zeker het meerdere malen per dag gebruiken ervan) uitdrukkelijk wordt 
afgeraden (K03.009, r.o. 6.8). 
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piekloos profiel met een voorspelbare waarde’, door Aventis gebruikt voor het geneesmiddel Lantus. 

Het venijn zit hem in deze casus met name in het gebruik van de terminologie ‘piekloos profiel’. 

 

De Codecommissie is van oordeel dat deze claim in strijd is met de SmPC van Lantus, waarin wordt 

vermeld dat ‘na injectie in het subcutane weefsel de zure oplossing wordt geneutraliseerd hetgeen 

leidt tot de vorming van microprecipitaten waaruit voortdurend kleine hoeveelheden insuline glargine 

vrijkomen, zodat een gelijkmatig, voorspelbaar concentratie/tijd-profiel met een langdurige werking 

zonder pieken ontstaat’. Wat Aventis in de claim beweert, met name ‘een piekloos profiel’ en 

‘voorspelbare werking’, impliceert zowel in taalkundig als in farmacodynamisch opzicht iets anders, 

dat niet door onderzoeksgegevens is onderbouwd, aldus de Codecommissie.101   

 

De Commissie van Beroep bevestigt dit en wijst erop dat de woorden ‘piekloos profiel’ in de context 

van de claim bij taalkundige uitleg een wezenlijk andere betekenis hebben dan de zin in de SmPC. Bij 

taalkundige uitleg dient de bewuste zin uit de SmPC aldus te worden gelezen dat het concentratie/tijd-

profiel zélf (de farmacokinetiek) geen pieken vertoont. De zin mag echter niet zo worden uitgelegd dat 

deze inhoudt dat de werking van het geneesmiddel (de farmacodynamiek) zonder pieken is. Het 

enkele feit dat het hiervoor weergegeven citaat deel uitmaakt van de paragraaf ‘Farmacodynamische 

eigenschappen’ leidt op zichzelf niet tot de conclusie dat de SmPC van die paragraaf behelst dat Lantus 

een farmacodynamisch profiel heeft dat geen pieken vertoont. De Commissie van Beroep licht dit 

aldus toe: ‘Zonder uitdrukkelijk aan te geven waar met de in de claim voorkomende woorden 

“piekloos profiel” op wordt gedoeld (…), kan in redelijkheid worden aangenomen dat een aanmerkelijk 

aantal beroepsbeoefenaren voornoemde bewoordingen aldus opvat dat het profiel van Lantus zowel 

in farmacodynamisch als in farmacokinetisch opzicht, dan wel uitsluitend in farmacodynamisch opzicht 

“piekloos” is. (…)’102 

 

Een te algemene of ongenuanceerde formulering kan ook leiden tot strijd met de SmPC. 

 

Genzyme gebruikt in een folder voor beroepsbeoefenaren over het middel Aubagio de claim 

‘Bijwerkingen (AEs) in klinische studies waren over het algemeen mild, van voorbijgaande aard’. In de 

SmPC staat vermeld: ‘Over het algemeen waren diarree, nausea en alopecia licht tot matig-ernstig en 

van voorbijgaande aard en leidden deze soms tot het stopzetten van de behandeling.’ De claim is naar 

het oordeel van de Codecommissie te algemeen geformuleerd. Ook de claim ‘Diarree en misselijkheid 

waren licht tot matig en voorbijgaand. Deze leidden zelden tot het staken van de behandeling’ wordt 

in strijd met de SmPC geacht. De Codecommissie merkt op dat de woorden ‘soms’ (gebruikt in de 

SmPC) en ‘zelden’ (gebruikt in de claim) een andere betekenis hebben.103 

 

Uit enkele uitspraken valt af te leiden dat het verbod op het maken van reclame in strijd met de 

SmPC niet alleen geldt voor het geneesmiddel waarvoor een vergunninghouder zelf reclame maakt, 

maar ook voor concurrerende middelen waarmee een product wordt vergeleken.  

Sanofi-Aventis maakt in een reeks uitingen vergelijkende claims tussen haar eigen langwerkende 

insuline-analoog Lantus en het concurrerende middel Levemir van Novo Nordisk.104 Novo Nordisk 

verwijt Sanofi-Aventis dat ten onrechte het beeld wordt geschetst dat Levemir, anders dan Lantus, niet 

24 uur werkt, door telkens een (veel) lagere werkingsduur voor Levemir af te zetten tegen een 24-uurs 

                                                           
101 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 4.45 (Novo Nordisk/Aventis). 
102 B04.027/05.02, 30 mei 2005, r.o. 4.4.5 (Aventis/Novo Nordisk). 
103 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.14 en 6.20 (Merck/Genzyme). 
104 K11.001, 17 maart 2011 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis); B11.001/11.01, 12 juli 2011 (Sanofi-Aventis/Novo 
Nordisk).  
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werkingsduur van Lantus. In de SmPC van Levemir is vermeld dat ‘de werking (…) afhankelijk [is] van 

de dosering, tot 24 uur aanhoudt, waardoor Levemir een- of tweemaal daags kan worden toegediend’.  

De Commissie van Beroep constateert dat de SmPC van Levemir in duidelijke bewoordingen aangeeft 

dat de werking, afhankelijk van de dosering, tot 24 uur aanhoudt. De tekst van de SmPC gaat in dit 

geval boven de studies waarop Sanofi-Aventis zich beroept.  

Tot een vergelijkbare uitspraak komt de Codecommissie in de zaak Pharmacosmos en Cablon/Vifor 

uit 2013. 

Vifor claimt in een uiting voor haar eigen geneesmiddel Ferinject dat dit ‘als enige I.V. ijzer niet 

gecontra-indiceerd [is] in het eerste trimester van de zwangerschap’. De Codecommissie stelt vast dat 

uit de paragraaf in de SmPC van het concurrerende middel Monofer echter blijkt dat ook bij dit middel 

geen contra-indicatie bestaat voor gebruik tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en 

acht de claim van Vifor in strijd met de CGR Code.105  

Een bijzondere situatie vormen verder de geneesmiddelen die in vaste combinatie met een 

hulpmiddel moeten worden toegediend, zoals bijvoorbeeld een geneesmiddel voor de verwijding van 

luchtwegen, dat met een bepaalde inhalator moet worden toegediend. In het geval dat de 

handelsvergunning voor een geneesmiddel is afgegeven voor het gebruik van dat geneesmiddel in 

vaste combinatie met een hulpmiddel voor toediening, dient de reclame-uiting ten aanzien van beide 

onderdelen in overeenstemming te zijn met de SmPC.  

 

Teva brengt Qvar Extrafijne Aërosol in de handel, een geneesmiddel dat met behulp van een 

voorzetkamer wordt toegediend. De handelsvergunning voor dit middel is afgegeven voor de 

combinatieverpakking Qvar Extrafijne Aërosol met AeroChamber Plus. In reclame-uitingen prijst Teva 

het gebruik van Qvar aan in combinatie met de AeroChamber PlusTM met Flow-Vu, een vernieuwde 

versie van de voorzetkamer. De Codecommissie acht dit in strijd met de SmPC. Daarin wordt Qvar 

Extrafijne Aërosol alleen in combinatie met de oorspronkelijke AeroChamber Plus genoemd.  

 

Bij de beoordeling van de vraag of een claim in overstemming is met de SmPC speelt de totaliteit van 

de uiting een rol. Niet alleen wordt gekeken naar de feitelijke teksten, ook in uitingen gebruikte 

afbeeldingen worden meegewogen.106 

 

Op een door Roche vervaardigd agendakaartje voor artsen wordt reclame gemaakt voor Ostac, een 

geneesmiddel waarmee tumor-geïndiceerde hypercalciëmie en osteolyse kunnen worden behandeld. 

Op het kaartje staat een afbeelding van Manneke Pis met volledig gebroken been met de pay off 

‘Botafbraak? Ingrijpen noodzakelijk!’ De Codecommissie acht dit in strijd met de SmPC, omdat de 

afbeelding de indruk wekt dat Ostac geschikt is voor botafbraak bij prostaatproblemen, een indruk die 

wordt bevestigd op de achterkant van het kaartje, waar onder het woord ‘Toepassingen’ is 

opgenomen dat Ostac kan worden toegepast bij de ziekte van Kahler en bij borstkanker, 

                                                           
105 K13.002, 25 april 2013 en 20 juni 2013 (Pharmacosmos en Cablon/Vifor); zie r.o. 4.11 van de uitspraak van 
20 juni 2013.  
106 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.10, alinea 1 (Teva/Nycomed). De Codecommissie is bovendien 
van oordeel dat zolang de registratie van de combinatieverpakking van het geneesmiddel Qvar Extrafijne 
Aërosol met de vernieuwde AeroChamber PlusTM niet is verleend of het gebruik van de vernieuwde 
voorzetkamer bij gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol buiten de combinatieverpakking niet in de SmPC-tekst is 
opgenomen, iedere reclame over de combinatie Qvar Extrafijne Aërosol en de AeroChamber PlusTM met Flow-
Vu ten onrechte de suggestie wekt dat het gecombineerde gebruik van deze producten door het CBG is 
beoordeeld en toegelaten (r.o. 9.10, alinea 2).  
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prostaatkanker en overige solide tumoren waarbij botmetastasen zijn opgetreden. Op deze wijze 

roept de uiting ‘(…) ondubbelzinnig de gedachte op dat Ostac bij prostaatkanker en voorts bij de 

andere genoemde vormen van kanker kan worden voorgeschreven om botafbraak te bestrijden. Deze 

indruk stemt evenwel niet overeen met de [SmPC] van Ostac. Daarin is immers alleen te vinden dat 

Ostac hiervoor bij de ziekte van Kahler kan worden gebruikt. (…)’107 

 

Ook afbeeldingen waarin de toediening of inname van een geneesmiddel wordt weergegeven, 

moeten in overeenstemming zijn met de SmPC. 

 

In reclame-uitingen voor Equasym maakt de houder van de handelsvergunning gebruik van een 

afbeelding van een opengemaakte capsule, waarvan de inhoud wordt uitgestrooid over een bakje met 

voedsel. Uit de SmPC volgt over de wijze van toediening dat de hoofdregel is dat het geneesmiddel 

ingenomen moet worden in de vorm waarin het wordt aangeboden, als capsule. Om het 

gebruiksgemak voor jonge patiënten te vergroten, mag de capsule ook geopend worden, maar volgens 

de SmPC moet de inhoud van de capsule dan over een kleine hoeveelheid appelmoes (of ander zacht 

voedsel) worden gestrooid en na de inname van de bestrooide appelmoes moet wat vloeistof, 

bijvoorbeeld water, worden gedronken. De afbeelding in de reclame-uiting doet onvoldoende recht 

aan de voorschriften dat de opengeknipte capsule over een kleine hoeveelheid voedsel moet worden 

gestrooid en dat de inhoud niet mag worden geplet of gekauwd, en is daarmee in strijd met de 

SmPC.108  

 

De Commissie van Beroep voegt aan deze uitspraak toe: ‘(…) Juist is dat van beroepsbeoefenaren 

mag worden verwacht dat zij voor het voorschrijven van een geneesmiddel de [SmPC] zullen hebben 

geraadpleegd. Dit neemt echter niet weg dat het onjuiste beeld dat met de afbeelding kan worden 

opgeroepen desondanks kan blijven hangen en van invloed kan zijn op het voorschrijfgedrag of de 

informatieverstrekking aan de patiënt.’109 

 

Dat het verbod op reclame-uitingen in strijd met de SmPC met name wordt bekeken vanuit het 

perspectief van de beroepsbeoefenaar – degene die het geneesmiddel voorschrijft of aflevert – blijkt 

ook uit andere uitspraken. De vraag of de wijze waarop het indicatiegebied van een geneesmiddel in 

een reclame-uiting is weergegeven in overeenstemming is met de SmPC, wordt door de bril van de 

beroepsbeoefenaar bekeken. Zo kan een onjuiste of onvolledige weergave van de geregistreerde 

indicatie niet ‘ongedaan’ gemaakt worden met een verwijzing naar de verkorte productinformatie. 

Zie in dit kader onder meer K04.005/04.006 en K12.003/K12.005.110 

 

De wijze waarop een SmPC moet worden geïnterpreteerd, komt aan de orde in de zaak 

Astellas/Pfizer uit 2011, waarin onder meer de vraag speelt in hoeverre claims kunnen worden 

onderbouwd met studies waarvan de opzet niet in overeenstemming is geweest met de SmPC. Dit 

vraagstuk leidt tot verschillen in interpretatie van de SmPC. De Commissie van Beroep neemt als 

uitgangspunt dat voor de uitleg van – in dit geval het doseringsvoorschrift van – de SmPC in beginsel 

                                                           
107 K03.017, 3 november 2003, r.o. 6.5 (Novartis/Roche). 
108 K07.010, 31 juli 2007, r.o. 6.6 (Janssen-Cilag/UCB). Zie voor deze zaak ook par. 5.3.6.3. 
109 B07.010/07.01, 8 november 2007, r.o. 4.2.3.2 (UCB/Janssen-Cilag). 
110 K04.005/04.006, 2 juni 2004 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); K12.003/K12.004, 25 juni 2012 
(Bayer/Boehringer Ingelheim). Deze zaken worden nader behandeld in par. 5.3.6.2. 
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de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst, van doorslaggevende betekenis 

zijn en vervolgt: 

 

‘Daarbij komt het – kennelijke onduidelijkheden daargelaten – niet aan op mogelijke interpretaties van 

onderliggende wetenschappelijke (registratie-)onderzoeken, maar op de betekenis die naar objectieve 

maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de SmPC is gesteld. De tekst als zodanig heeft te gelden 

als een eenduidige leidraad voor de beroepsbeoefenaren. Beroepsbeoefenaren behoeven er niet op 

bedacht te zijn en behoeven dus ook niet (steeds) te onderzoeken of de dosering mogelijk (aanzienlijk) 

anders is of kan zijn dan in het doseringsvoorschrift van de SmPC volgens de letterlijke tekst is 

aangegeven. Bij de uitleg van de SmPC kan overigens wel acht worden geslagen op de elders in de 

SmPC gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van gevolgen waartoe de onderscheiden, op 

zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. (…)’111 

5.3.6.2 Strijdigheid SmPC: therapeutische indicaties 

De Codecommissie ziet streng toe op naleving van het verbod om reclame te maken voor een ander 

indicatiegebied dan waarvoor een geneesmiddel is geregistreerd. Ter illustratie wordt gewezen op de 

volgende uitspraken. 

Van een ernstige overtreding is sprake in de zaak K04.005/04.006. 

GlaxoSmithKline brengt in Nederland drie doseringsvormen van Seretide Diskus in de handel. Eén 

daarvan, de 50/500mg-variant, is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van patiënten met 

COPD en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties, die – ondanks een regelmatig gebruik van 

een bronchusverwijder – significante symptomen hebben. De overige doseringsvormen van Seretide 

Diskus zijn toegelaten voor de indicatie astma. In mailings en folders bestemd voor voorschrijvers 

worden de claims ‘Seretide: de multi-tool voor de behandeling van COPD’ en ‘Seretide grijpt aan op 

meerdere componenten van COPD’ gehanteerd. Tevens is aan de hand van verbatims vastgesteld dat 

artsenbezoekers van GlaxoSmithKline de indicatie COPD van Seretide actief en systematisch onder de 

aandacht van artsen brengen, veelal zelfs als middel van eerste keus.  

De Codecommissie oordeelt dat GlaxoSmithKline de grenzen van de in de SmPC gegeven indicaties in 

meerderlei opzicht ver te buiten gaat. De 50/500mg-variant van Seretide is slechts geïndiceerd in 

gevallen van ernstige aard (FEV1 minder dan 50%). Dit wezenlijke kenmerk blijft in de uitingen geheel 

onvermeld. Hierdoor kunnen beroepsbeoefenaren in belangrijke mate worden misleid, in die zin dat 

zij zich onvoldoende bewust zijn van de juiste toepassingsgebieden van Seretide en het product 

voorschrijven in gevallen waarvoor het niet is bedoeld en niet is toegelaten. Dit is te meer 

verwijtbaar, nu het om een ernstige en vaak levensbedreigende aandoening respectievelijk groep 

van aandoeningen gaat.112 

Een ander klassiek voorbeeld van strijdigheid met de SmPC betreft het ‘oprekken’ van het 

indicatiegebied, door naast geregistreerde indicaties ook reclame te maken voor niet-geregistreerde 

indicaties. 

 

Humira is een biologisch geneesmiddel, geregistreerd voor de behandeling van de auto-

immuunziekten reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew. In een brief aan 

beroepsbeoefenaren bericht Abbott over het gratis ter beschikking stellen van Humira voor de 

                                                           
111 K11.005, 28 juli 2011 (Astellas/Pfizer); B11.005/11.03, 26 oktober 2011, r.o. 4.3.5 (Pfizer/Astellas). 
112 K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.3 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline). 
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behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn. Naast een groot aantal andere bezwaren tegen 

de gratis verstrekking van Humira is naar het oordeel van de Codecommissie sprake van reclame-

uitingen die in strijd zijn met de SmPC, omdat Humira niet geregistreerd is voor de behandeling van de 

ziekte van Crohn. Tot een vergelijkbare conclusie komt de Codecommissie met betrekking tot een 

advertentie en teksten op een website, waarin Humira door Abbott in verband wordt gebracht met de 

behandeling van psoriasis. Ook dit is reclame voor off-labelgebruik: Humira is niet geregistreerd voor 

het indicatiegebied psoriasis.113 

 

Van het ‘oprekken’ van het van overheidswege goedgekeurde indicatiegebied kan ook sprake zijn 

indien een geneesmiddel als tweedelijnstherapie is geregistreerd en ook reclame wordt gemaakt 

voor toepassing in de eerste lijn.  

 

Aromasin is een hormoontherapie voor de behandeling van gemetastaseerde (uitgezaaide) 

borstkanker. Bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker met hormonale geneesmiddelen 

wordt een onderverdeling gemaakt in eerstelijns- en tweedelijnstherapie. Eerstelijnstherapie is de 

eerste hormonale behandeling die wordt gegeven aan patiënten met uitgezaaide tumoren. Sorteert 

deze hormonale therapie geen effect meer, dan wordt overgeschakeld op tweedelijns hormonale 

therapie. In de SmPC van Arosmasin is als indicatie vermeld ‘de behandeling van gevorderde 

borstkanker bij vrouwen met een natuurlijke of geïndiceerde postmenopauze bij wie progressie is 

opgetreden na anti-oestrogeentherapie’. Het is dus een tweedelijnstherapie, die pas kan worden 

toegepast als een eerstelijns anti-oestrogeenbehandeling geen effect meer sorteert. De fabrikant 

claimt in een reclame-uiting ‘Nieuw: Aromasin voor hormonale behandeling van borstkanker’ en 

verspreidt tijdens een congres op een stand posters met de vermelding dat het middel ‘active and well 

tolerated [is] as first-line hormonal therapy of metastic breast cancer patiens’. Dit is in strijd met de 

SmPC; het indicatiegebied wordt aldus te ver opgerekt.114 

 

Een enigszins vergelijkbare casus doet zich voor in K14.012. 
 

Biogen hanteert in reclame-uitingen voor het geneesmiddel Tysabri, geïndiceerd voor de behandeling 

van multiple sclerose (MS), de volgende tekst: ‘Eén relapse vraagt om een krachtige aanpak. Eén 

relapse staat voor 5-10 laesies. Een relapse tijdens de eerste lijnsbehandeling vraagt dan ook direct om 

een krachtige aanpak. Start met Tysabri voor een krachtig effect.’ Tysabri is een tweedelijns MS-

geneesmiddel voor patiënten die nog niet gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandelingskuur met bèta-interferon of glatirameeracetaat gedurende minimaal één jaar. Op grond 

van de SmPC moeten patiënten in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal 1 relapse 

hebben doorgemaakt en op een craniale MRI (Magnetic Resonance Image) moeten minimaal 9 T2-

hyperintense laesies of minimaal 1 gadolinium aankleurende laesie aantoonbaar zijn. De 

Codecommissie acht de claims in strijd met de SmPC, omdat zij suggereren dat patiënten die nog niet 

met een geneesmiddel worden behandeld en één relapse ervaren dan wel patiënten die één relapse 

ervaren tijdens een eerstelijnsbehandeling, direct met de behandeling met Tysabri moeten starten, 

                                                           
113 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.9, 9.13, 9.17 en 9.19 (Schering-Plough/Abbott). 
114 K21.006, 2 mei 2001 (AstraZeneca/Pharmacia). Een vergelijkbare casus doet zich voor in K06.004/K06.006, 
19 april 2006 (Serono/Wyeth). Serono maakt in een detail aid voor Raptiva gebruik van een schema waarin de 
voorwaarden waaronder dit middel voor de behandeling van psoriasis mag worden ingezet en de 
vergoedingsstatus worden weergegeven. Naar het oordeel van de Codecommissie suggereert dit schema dat 
met de behandeling van Raptiva kan worden gestart als een patiënt met een van de andere beschikbare 
therapieën (methotrexaat, ciclosporine, UVB en PUVA) is gestart. Volgens de SmPC mag pas met Raptiva 
worden gestart, als meerdere van de vier genoemde middelen hebben gefaald respectievelijk niet verdragen 
zijn of gecontra-indiceerd zijn. Het schema is derhalve misleidend, onjuist en in strijd met de SmPC (r.o. 9.10). 
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ongeacht of de gebruikelijke periode van twaalf maanden voor behandeling met eerstelijns MS-

geneesmiddelen is voltooid. Dat neurologen in het algemeen bekend zouden zijn met het feit dat 

Tysabri een tweedelijnsbehandeling is, die met name wordt ingezet als een patiënt niet meer goed 

reageert op de eerstelijnsbehandeling, doet hier niet aan af.115 
 

Zeer complex en langdurig is de juridische strijd tussen Sanofi Winthrop BMS en Novartis in de 

periode 2002-2006.116 De casus speelt zich af in de wereld van de angiotensineII-antagonisten, 

geneesmiddelen die worden voorgeschreven aan patiënten met hoge bloeddruk. Novartis is de 

vergunninghouder van Diovan, Sanofi Winthrop BMS van het daarmee concurrerende middel 

Aprovel. De vraag of wederzijdse uitingen voor deze producten in overeenstemming zijn met het in 

de SmPC vermelde indicatiegebied komt in de procedures voor de Codecommissie meerdere malen 

aan de orde. 

 

In K21.017/21.021 acht de Codecommissie de claims dat Diovan ‘beschermt’, ‘protectief is’ en ‘hart en 

nieren beschermt’ toelaatbaar. Het indicatiegebied van Diovan is in de SmPC omschreven als 

‘essentiële hypertensie’. Het is volgens de Codecommissie ‘van algemene bekendheid dat hypertensie 

het risico van schade aan eindorganen – met name het hart en de nieren – vergroot en, omgekeerd, 

dat dit risico aanzienlijk wordt verminderd door het verlagen van de tensie’. De genoemde claims zijn 

daarom niet in strijd met het van overheidswege goedgekeurde indicatiegebied van Diovan. 

Daarentegen gaan de claims ‘cardiale bescherming door LHV-reductie’, ‘reductie linkerventrikel 

hypertrofie’ en ‘reductie microalbuminurie’ met de daaraan verbonden conclusies voor deze 

specifieke aandoeningen naar het oordeel van de Codecommissie wel te ver: ‘[hier wordt] een andere 

en/of bredere en/of meer specifieke werking aan Diovan toegeschreven dan in de [SmPC] is vermeld 

en aldus in feite een niet geautoriseerde aanvulling gegeven op de toegelaten indicatie. (…)’117 

 

In de uitspraak uit 2005 benadrukt de Codecommissie het uitgangspunt dat niet iedere reclame-

uiting letterlijk in de SmPC opgenomen hoeft te zijn, maar een uiting mag er niet mee in strijd zijn. 

Een specifieke (geclaimde) werking moet wél in de SmPC terug te vinden zijn en een niet in de SmPC 

vermelde werking of indicatie mag in het algemeen niet worden geclaimd.118 

 

In deze zaak ligt onder meer ter beoordeling voor de claim van Novartis dat Diovan – kort samengevat 

– de kans op diabetes en hartfalen bij hypertensie-patiënten vermindert. De Codecommissie oordeelt 

dat aldus geen specifieke werking voor Diovan op een ander indicatiegebied dan de behandeling van 

essentiële hypertensie wordt geclaimd. Met de claims wordt tot uitdrukking gebracht dat Diovan dient 

ter bestrijding van hoge bloeddruk. Een bijkomend gevolg van het gebruik van het middel is dat de 

kans afneemt dat de betrokken patiënt schadelijke aandoeningen zal krijgen aan zijn eindorganen,  

met name aan hart en nieren, zoals diabetes en hartfalen. Dat hoge bloeddruk het risico op schade 

                                                           
115 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.14 (Merck/Biogen). 
116 De eerste uitspraak dateert van 26 februari 2002 (K21.017/21.021). Tegen deze uitspraak is geen beroep 
aangetekend bij de Commissie van Beroep. Wel is het in deze eerste uitspraak door de Codecommissie 
opgelegde verbod aanleiding voor de executiegeschillen tussen partijen voor de civiele rechter. Deze 
executiegeschillen leiden ertoe dat partijen zich in 2005 wederom tot de Codecommissie wenden om uitsluitsel 
te krijgen over de toelaatbaarheid van een aantal claims. Dit leidt tot een uitspraak in eerste aanleg door de 
Codecommissie op 13 januari 2006 (K05.006/010). Tegen deze uitspraak van de Codecommissie wordt wel 
hoger beroep aangetekend, hetgeen leidt tot een uitspraak van de Commissie van Beroep op 30 mei 2006 
(B05.006). Onderdelen van deze uitspraken leiden tot de executiegeschillen voor de civiele rechter; zie hierover 
ook par. 5.3.5 en 5.3.6.1. 
117 K21.017/21.021, 26 februari 2002, p. 10, alinea 3 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
118 K05.006/010, 13 januari 2006 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS).  
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aan eindorganen vergroot en omgekeerd, is als feit van algemene bekendheid aanvaard. De daarbij 

door Novartis gepresenteerde percentages van risicoafnames worden onweersproken onderbouwd 

met studies.119 

 

De Commissie van Beroep bevestigt dit oordeel en stelt vast dat er voldoende wetenschappelijke 

onderbouwing is voor de claim dat Diovan het risico op het ontstaan van eindziektes zoals diabetes 

en/of hartfalen vermindert of beperkt. Ook uit behandelrichtlijnen blijkt dat het doel van 

behandeling met een bloeddrukverlagend middel is om het risico op cardiovasculaire morbiditeit en 

mortaliteit te verminderen. Het gebruik van algemene bewoordingen als ‘het risico op’, ‘de kans op’ 

en ‘het ontstaan van’ is in casu niet aan te merken als een (harde) preventie-indicatie die in de SmPC 

dient te zijn opgenomen alvorens deze in een reclame-uiting kan worden gebruikt. Uit de formulering 

van de claims blijkt ook niet dat deze gericht zijn op een ander indicatiegebied dan de behandeling 

van essentiële hypertensie met als doel het risico op schade aan eindorganen te verminderen. 

Ontoelaatbare claims zoals dat Diovan (tevens) is geïndiceerd voor de behandeling of reductie van 

reeds ontstane aandoeningen als diabetes mellitus type II en hartfalen, vallen in de reclame-uitingen 

niet te lezen. Evenmin is de Commissie van Beroep van oordeel dat de in de claims genoemde 

percentages risicoafname moeten worden beschouwd als specifieke claims ten aanzien van een 

specifieke werking die in de SmPC moet zijn verwerkt. Het gaat slechts om een cijfermatige 

onderbouwing aan de hand van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek van claims die niet in strijd 

zijn met de SmPC. Het enkele feit dat de uiting een cijfermatige toelichting bevat, betekent niet dat 

in die uiting een specifieke werking wordt geclaimd.120 

Ook claims met betrekking tot een indirect gevolg van de behandeling kunnen in strijd zijn met het in 

de SmPC vastgelegde indicatiegebied. 

 

Janssen maakt bezwaar tegen het gebruik door AstraZeneca van de claim ‘ulcus genezing en Hp 

eradicatie in één week’ voor het middel Nexium. Volgens Janssen is dit in strijd met de SmPC, waarin 

het indicatiegebied van Nexium is omschreven als ‘eradicatie van Heliobacter pylori in combinatie met 

geschikte antibiotica ter genezing van een met Heliobacter pylori geassocieerd ulcus duodeni’. De 

Codecommissie volgt Janssen hierin: genezing van ulcus duodeni is een indirect gevolg hiervan en 

hierover wordt als zodanig niets vermeld in de SmPC. Met name ook het achterwege laten van de 

vermelding van de noodzakelijke combinatie met geschikte antibiotica wordt door de Codecommissie 

ernstig geacht.121 

 

De Codecommissie heeft ook in meerdere zaken geoordeeld dat het achterwege laten van bepaalde 

elementen van het in de SmPC omschreven indicatiegebied kan leiden tot strijdigheid met de SmPC. 

Interessant in dit opzicht zijn de zaken die in 2012 hebben gespeeld tussen Bayer en Boehringer 

                                                           
119 K05.006/010, 13 januari 2006, r.o. 2.3 en 7.5-7.10 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS). Tot een ander oordeel 
komt de Codecommissie in deze zaak ten aanzien van de claims van Sanofi Winthrop BMS dat Aprovel renale 
protectie en preventie biedt onafhankelijk van de bloeddruk en werkzaam is bij patiënten met persistent 
atriumfibrilleren. Het indicatiegebied van Aprovel is in de SmPC omschreven als ‘de behandeling van essentiële 
hypertensie en de behandeling van nefropathie bij patiënten met diabetes type 2 als onderdeel van een anti-
hypertensieve medicatie’. In de claims is ten onrechte de toevoeging ‘als onderdeel van een anti-hypertensieve 
behandeling’ weggelaten. Uit de SmPC volgt dat eerst met behulp van andere medicatie een normale tensie bij 
de patiënt bereikt moet zijn, alvorens er door middel van de behandeling met Aprovel mogelijkerwijs sprake 
kan zijn van een positief renaal effect.  
120 B05.006/06.02, 30 mei 2006, r.o. 3.1, 4.5.3.3-4.5.3.5 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
121 K21.007, 18 mei 2001 (Janssen-Cilag/AstraZeneca).  
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Ingelheim over reclame-uitingen voor een nieuwe generatie antistollingsmiddelen, ook wel 

aangeduid als ‘NOAC’s’. In K12.003/K12.004 komen uitingen van beide partijen aan de orde.122 

 

Boehringer Ingelheim is houder van de handelsvergunning voor Pradaxa. Het middel is verkrijgbaar in 

meerdere doseringen. De Pradaxa 75mg- en 110mg-capsules zijn volgens de SmPC geïndiceerd voor 

‘de primaire preventie van veneuze trombo-embolische [VTE] aandoeningen bij volwassen patiënten 

die electief een totale heupvervangende operatie of een totale knievervangende operatie hebben 

ondergaan’. De Pradaxa 110mg- en 150mg-capsules zijn geïndiceerd voor ‘de preventie van 

cerebrovasculair accident [CVA] en systemische embolie bij volwassenen met atriumfibrilleren, zonder 

klepafwijkingen met één of meer van de volgende risicofactoren: CVA, TIA of systemische embolie in 

de anamnese, linkerventrikel ejectiefractie < 40%, symptomatisch hartfalen, ≥ New York Association 

(NYHA) klasse 2, 75 jaar en ouder, 65 jaar en ouder in combinatie met diabetes mellitus, coronair 

vaatlijden of hypertensie’. In reclame-uitingen hanteert Boehringer Ingelheim de claims ‘eenvoudig en 

effectief bij VTE preventie’ en ‘ter PREVENTIE VAN CVA en systemische embolie bij patiënten met 

atriumfibrilleren’.  

 

De Codecommissie oordeelt dat Boehringer Ingelheim aldus een ruimere werkzaamheid claimt voor 

Pradaxa dan waarvoor het middel is geregistreerd. Het indicatiegebied ‘VTE preventie’ kent een 

belangrijke beperking: het middel is toegelaten voor de behandeling van volwassen patiënten die 

electief een totale heup- of knievervangende operatie hebben ondergaan. Ook ten aanzien van de 

indicatie ‘CVA preventie’ geldt een belangrijke beperking: het middel is geregistreerd voor de 

behandeling van patiënten ‘(…) zonder klepafwijkingen met één of meer van de volgende 

risicofactoren: CVA, TIA of systemische embolie in de anamnese, linkerventrikel ejectiefractie < 40%, 

symptomatisch hartfalen, ≥ New York Association (NYHA) klasse 2, 75 jaar en ouder, 65 jaar en ouder 

in combinatie met diabetes mellitus, coronair vaatlijden of hypertensie.’ Het niet vermelden van deze 

beperkingen maakt dat de uiting in strijd is met de SmPC.123   

 

Op haar beurt claimt Bayer voor het geneesmiddel Xarelto dat het ‘uitstekende bescherming biedt bij 

non-valvulair atriumfibrilleren’. Ook wordt de claim ‘non-valvulair atriumfibrilleren ter preventie van 

CVA’ in reclame-uitingen gebruikt. Xarelto is in verschillende doseringen in de handel. Uit de SmPC 

volgt dat de 10mg-tabletten zijn geïndiceerd voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) 

bij volwassen patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan. De 15mg- en 

20mg-tabletten zijn geïndiceerd voor ‘de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en 

systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer 

risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere 

CVA of TIA’. 

 

De Codecommissie stelt vast dat de in de SmPC opgenomen toevoeging ‘met één of meer 

risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere 

CVA of TIA (transient ischaemic attack)’ een belangrijke beperking vormt van het indicatiegebied van 

Xarelto 15 mg en 20 mg. De Codecommissie spreekt van ‘wezenlijke kenmerken waarvan 

voorschrijvers op de hoogte moeten zijn c.q. worden gebracht’. Zonder de vermelding van deze 

essentiële toevoeging zou bij beroepsbeoefenaren ten onrechte de suggestie kunnen ontstaan dat 

                                                           
122 K12.003/K12.004, 25 juni 2012 (Bayer/Boehringer Ingelheim).  
123 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.5 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 



256 
 

het betreffende geneesmiddel geschikt is voor alle patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, 

terwijl uit de SmPC volgt dat dit niet het geval is.124  

 

Overige uitspraken waarin de Codecommissie strijdigheid met het in de SmPC opgenomen 

indicatiegebied vaststelt, zijn K20.015,125 K20.018,126 K21.005,127 K03.017128 en K13.009.129  

 

Slechts in een enkel geval komt de Codecommissie tot de conclusie dat er geen sprake is van 

overtreding van het verbod op het maken van reclame in strijd met het indicatiegebied zoals 

omschreven in de SmPC.  

 

– Bonviva is geregistreerd voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen om het risico 

op vertebrale fracturen te verminderen. In de SmPC wordt letterlijk vermeld dat de werkzaamheid bij 

femurhals-fracturen niet is vastgesteld. In uitingen claimt de fabrikant onder meer dat Bonviva ‘het eerste 

maandelijkse effectieve geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale 

vrouwen is’ en dat Bonviva is geregistreerd ‘voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale 

vrouwen’. De Codecommissie is van oordeel dat hier geen ruimer indicatiegebied wordt geclaimd dan 

waarvoor het middel is geregistreerd. Uit die SmPC en uit andere literatuur blijkt dat de behandeling van 

postmenopauzale vrouwen gericht is op het verminderen van het risico op een fractuur, op welke plaats in 

het skelet deze zich ook mocht voordoen. Welke plaats dit naar de schatting van de arts zou kunnen zijn, 

zal in het algemeen niet beslissend zijn voor de vraag welke medicamenteuze therapie in de gegeven 

omstandigheden aangewezen zou kunnen zijn. Met de claim ‘behandeling van osteoporose bij 

postmenopauzale vrouwen’ wordt bovendien niet geclaimd dat Bonviva met name werkzaam is bij 

femurhals-fracturen, terwijl evenmin een andere werking of indicatie wordt geclaimd dan die welke is 

geregistreerd.  Geen strijd met de SmPC, aldus de Codecommissie.130 

 

– Bristol-Myers Squibb heeft in een advertentie voor Opdivo, een geneesmiddel geïndiceerd voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen, een grafische 

afbeelding van een melanoom opgenomen, met daarnaast het woord ‘MELANOOM’. In redelijkheid is niet 

te verwachten dat de vermelding van dit woord en de afbeelding bij beroepsbeoefenaren de indruk zullen 

wekken dat Opdivo geïndiceerd zou zijn voor de behandeling van alle melanoompatiënten.131 

De Codecommissie acht het niet toelaatbaar dat vooruitlopend op de initiële registratie van een 

geneesmiddel reeds reclame wordt gemaakt, en ook niet dat geanticipeerd wordt op de uitbreiding 

van de registratie met nieuwe indicatiegebieden en dus aanpassing van de SmPC.  

 

Met betrekking tot een reclamecampagne voor Nexium stelt de Codecommissie vast dat op het 

moment van het verzenden van de mailing en het plaatsen van de advertentie door AstraZeneca ‘(…) 

                                                           
124 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.23 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
125 K20.015, 20 september 2000, r.o. D (Pfizer en Searle/MSD). De Codecommissie acht een reclame-uiting van 
MSD in strijd met de SmPC, omdat de niet-geregistreerde indicatie reumatoïde artritis wordt vermeld. 
126 K20.018, 7 november 2000, r.o. D, onder 6 (Bayer/Aventis). Op een door Aventis uitgegeven 
doseringskaartje voor het middel Tavanic wordt de indicatie cystitis gesuggereerd, terwijl het middel niet voor 
dit indicatiegebied is geregistreerd. 
127 K21.005, 26 april 2001, r.o. D in reconventie (SmithKline Beecham/Lundbeck). Seroxat is niet geregistreerd 
voor alle vormen van depressiviteit, hetgeen in de reclame-uiting wel wordt gesuggereerd. 
128 K03.017, 3 november 2003, r.o. 6.5 (Novartis/Roche).  
129 K13.009, 11 februari 2013, r.o. 6.11 (Novartis/Ipsen). 
130 K05.012/K06.001, 21 februari 2006, r.o. 7.6 (Procter & Gamble en Aventis/Roche en GlaxoSmithKline). 
131 K15.007, 5 november 2015, r.o. 6.13 (MSD/Bristol-Myers Squibb). 
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de procedure bij het CBG in het kader van de registratiewijziging van de indicatiestelling nog niet was 

afgerond. Sterker nog, ook ten tijde van de mondelinge behandeling van de klacht ter zitting was deze 

procedure nog niet geheel doorlopen. Een door het CBG bekrachtigde nieuwe [SmPC]-tekst voor het 

geneesmiddel Nexium ontbreekt. Ook al lijkt de kans op een negatief oordeel van de CBG gering of 

zelfs verwaarloosbaar klein, naar het oordeel van de Codecommissie mag daarop niet worden 

vooruitgelopen door in reclame-uitingen reeds van de aangepaste registratie uit te gaan voordat de 

gehele procedure ook in Nederland met positief resultaat is doorlopen. (…)’ De stelling van 

AstraZeneca dat die afronding alleen nog een formaliteit zou zijn, doet hier niet aan af.132 

 

In een enkel geval is er een duidelijke rechtvaardiging om beroepsbeoefenaren voorafgaand aan de 

uitbreiding van de indicatie in de SmPC reeds te informeren over studieresultaten. Deze 

rechtvaardiging kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het feit dat zich bij de toepassing van een 

geneesmiddel binnen een bepaald indicatiegebied veiligheidsproblemen hebben voorgedaan en 

nieuwe inzichten, verkregen bij onderzoek waarin ook niet-geregistreerde indicaties meelopen, 

relevante aanvullende informatie kunnen opleveren. 

 

In 2009 stuurt Boehringer Ingelheim aan orthopeden en ziekenhuisapothekers de reprint toe van een 

studie met Pradaxa, waarin ook de dan nog niet-geregistreerde indicatie boezemfibrilleren wordt 

onderzocht. De Codecommissie constateert dat de toezending van deze studie in dit geval relevant is. 

In het recente verleden hebben zich met een vergelijkbaar middel veiligheidsproblemen voorgedaan. 

Orthopeden en ziekenhuisapothekers zijn hiervan op de hoogte; voor hen is het van belang te weten 

of soortgelijke veiligheidsproblemen zich ook voordoen bij Pradaxa. Mede gelet op de omvang en de 

duur van de studie overweegt de Codecommissie dat de verkregen onderzoeksresultaten relevante, 

aanvullende informatie opleveren over de veiligheid van het gebruik van Pradaxa binnen de 

(geregistreerde) orthopedische praktijk. Omdat verder in de mailing en begeleidende stukken 

uitsluitend wordt verwezen naar het geregistreerde indicatiegebied van Pradaxa, wordt geen 

overtreding van de CGR Code geconstateerd.133 

5.3.6.3 Strijdigheid SmPC: dosering en toediening 

De Codecommissie heeft ook een aantal uitspraken gedaan over de vraag of uitingen in 

overeenstemming zijn met de in de SmPC vermelde gegevens over de dosering en wijze van 

toediening van een geneesmiddel. Een treffend voorbeeld vormt de volgende zaak uit 2007.  

 

De SmPC van Equasym meldt over de dosering en wijze van toediening het volgende: ‘Equasym XL 

dient ’s ochtends voor het ontbijt te worden ingenomen. De capsules kunnen in het geheel met wat 

vloeistof worden ingenomen. Het is ook mogelijk om de capsules te openen en de inhoud van de 

capsule te strooien over een kleine hoeveelheid (eetlepel) appelmoes; dit mag niet worden bewaard 

voor later gebruik en inname dient direct te gebeuren. Na de inname van de bestrooide appelmoes 

moet wat vloeistof, bijvoorbeeld water, worden gedronken. De capsule en de inhoud van de capsule 

                                                           
132 K04.022, 13 december 2004, r.o. 6.3 (Altana/AstraZeneca). Opvallend aan deze uitspraak is dat de 
Codecommissie het handelen van AstraZeneca dermate laakbaar acht, dat zij een berisping oplegt, een sanctie 
die de Codecommissie over het algemeen niet snel oplegt. De Codecommissie (r.o. 8): ‘(…) Ingevolge de wet- en 
regelgeving en in het bijzonder de Gedragscode Geneesmiddelenreclame is het verboden om reclame te maken 
voor in Nederland niet-geregistreerde geneesmiddelen. De Codecommissie is van oordeel dat het promoten 
van een nog niet geregistreerde indicatiewijziging in beginsel is gelijk te stellen aan het promoten van een niet-
geregistreerd geneesmiddel. De Codecommissie acht derhalve redenen aanwezig AstraZeneca ambtshalve te 
berispen ter zake van haar handelen.’  
133 K09.013, 3 februari 2010, r.o. 6.5.5-6.5.13 (Bayer/Boehringer Ingelheim).  
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dient niet te worden geplet of te worden gekauwd.’ Elders in de SmPC wordt erop gewezen dat de 

grootte van de toe te dienen dosering in verband met de waargenomen tolerantie en effectiviteit in de 

range van 5 mg tot maximaal 60 mg per dag zeer nauw luistert. Ook wordt ervoor gewaarschuwd dat 

door kauwen of pletten van met name de ‘extended release korrels’ een verkeerde samenstelling van 

het geneesmiddel kan ontstaan, waardoor er in plaats van de beoogde over de dag verspreide min of 

meer gelijkmatige afgifte van de werkzame stof feitelijk over- en onderdoseringen plaatsvinden. In 

reclame-uitingen voor Equasym maakt de houder van de handelsvergunning gebruik van een 

afbeelding van een opengemaakte capsule, waarvan de inhoud wordt uitgestrooid over een bakje met 

voedsel.  

 

Zowel de Codecommissie als de Commissie van Beroep benadrukken dat uit de SmPC volgt dat de 

handelwijze voor het innemen van het geneesmiddel strikt dient te worden uitgelegd en gevolgd. Als 

uitgangspunt geldt dat het middel ingenomen dient te worden in de vorm waarin het wordt 

aangeboden, als capsule. Op deze wijze is de garantie het grootst dat de volledige dosering in 

ongewijzigde samenstelling in het lichaam van de patiënt terechtkomt. Bij een onzorgvuldige inname 

kan het zijn dat korrels niet in de mond terechtkomen of daarin achterblijven, hetgeen ertoe kan 

leiden dat de voorgeschreven dosering niet in het lichaam terechtkomt, terwijl dit volgens de SmPC 

nauw luistert. Weliswaar wordt in de SmPC de mogelijkheid geboden om het gebruiksgemak voor 

jonge patiënten te vergroten door de capsule te openen en de inhoud daarvan over een kleine 

hoeveelheid appelmoes (of ander zacht voedsel) te strooien waarna vloeistof moet worden 

gedronken, maar ook in dat geval dienen de instructies strikt te worden gevolgd. De afbeelding doet 

onvoldoende recht aan de voorschriften dat de opengeknipte capsule over een kleine hoeveelheid 

voedsel moet worden gestrooid en dat de inhoud niet mag worden geplet of gekauwd, en is daarmee 

in strijd met de SmPC.134   

 

Een en ander luistert ook nauw indien een geneesmiddel in meerdere doseringen verkrijgbaar is en 

de dosering bepalend is voor de wijze of volgorde van inname. In een klachtenprocedure tussen 

Novartis en MSD voor de Codecommissie en Commissie van Beroep in 2007 is de eindconclusie dat er 

geen sprake is van strijdigheid met de SmPC. 

 

MSD brengt zowel Cozaar (kaliumlosartan) als het combinatiepreparaat Cozaar Plus 

(kaliumlosartan/hydrochloorthiazide) in de handel. Cozaar Plus is in verschillende doseringen en onder 

verschillende benamingen verkrijgbaar. MSD claimt dat ‘Cozaar Plus 100/12,5 (…) een logische 

vervolgstap [biedt] na Cozaar 100, indien additionele bloeddrukdaling gewenst is’. De Codecommissie 

acht dit niet toelaatbaar, omdat uit de SmPC's van Cozaar, Hyzaar, Cozaar Plus 100/12,5 en Fortzaar 

blijkt dat in het kader van de dosering onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende 

therapeutische indicaties van deze geneesmiddelen. Voor patiënten met essentiële hypertensie geldt 

een ander doserings-/titratieschema dan voor hypertensiepatiënten met LVH 

(linkerventrikelhypertrofie). Voor laatstgenoemde groep geldt dat bij onvoldoende resultaat met 

Cozaar 50 mg, eerst Hyzaar 50/12,5 aangewezen is en dat eerst nadat is vastgesteld dat ook dat 

onvoldoende soelaas biedt, Cozaar Plus 100/12,5 is aangewezen.135  

 

De Commissie van Beroep volgt deze redenering niet en wijst erop dat uit de SmPC van Cozaar Plus 

volgt dat dit middel ‘(…) beschikbaar [is] voor patiënten die opgetitreerd zijn naar 100 mg losartan per 

                                                           
134 K07.010, 31 juli 2007, r.o. 6.6 (Janssen-Cilag/UCB); B07.010/07.01, 8 november 2007, r.o. 4.2.3.1-4.2.3.2 
(UCB/Janssen-Cilag). Zie ook par. 5.3.6.1. 
135 K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.16 (Novartis/MSD). 



259 
 

dag en nog additionele bloeddrukverlaging nodig hebben.’ Uit de SmPC’s van Cozaar 50 en 100 mg, 

Cozaar 100 mg en Hyzaar 50/12,5 mg en Cozaar Plus 100/12,5 mg blijkt niet van een ander 

titratieschema, in die zin dat de patiënt van Cozaar 100 mg kan worden opgetitreerd naar een ander 

geneesmiddel uit de door MSD als ‘ Cozaarfamilie’ aangeduide groep antihypertensiva dan Cozaar 

Plus. De enige vervolgstap op Cozaar is Cozaar Plus en de claim is daarmee taalkundig in 

overeenstemming met de SmPC.136 

 

In K12.001 wordt wel strijdigheid met de SmPC vastgesteld. In deze zaak speelt mee dat de claim 

‘hoge biologische beschikbaarheid’ op grond van de SmPC slechts geldt voor twee van de drie 

verkrijgbare doseringen en dan alleen maar als het geneesmiddel met voedsel wordt ingenomen. 

Deze essentiële toevoeging ontbreekt ten onrechte in de reclame-uiting.  

 

In een mailing aan huisartsen en groepen medisch specialisten hanteert Bayer de claim ‘snelle 

absorptie en hoge biologische beschikbaarheid met geringe variabiliteit’. Uit de SmPC van Xarelto 15 

mg en 20 mg blijkt dat een hoge biologische beschikbaarheid alleen kan worden geclaimd indien de 

tabletten met voedsel worden ingenomen. De Codecommissie oordeelt dat zonder deze essentiële 

toevoeging dat de tabletten met voedsel moeten worden ingenomen, ten onrechte de suggestie 

wordt gewekt dat de Xarelto 15mg- en 20mg-tabletten – net zoals bij de 10mg-tabletten het geval is –

zonder voedsel mogen worden ingenomen. Zonder de toevoeging dat de 15- en 20mg-tabletten met 

voedsel moeten worden ingenomen, is de claim in strijd met de SmPC.137   

5.3.6.4 Strijdigheid SmPC: bijwerkingen, bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
en interacties 

Uit de jurisprudentie volgt dat de Codecommissie zich kritisch opstelt met betrekking tot reclame-

uitingen waarin bijwerkingen ten opzichte van de SmPC te rooskleuring worden voorgesteld of 

worden gebagatelliseerd. De Codecommissie kijkt daarbij niet alleen sec naar hetgeen in de SmPC 

onder de paragraaf ‘bijwerkingen’ wordt vermeld, maar ook naar eventuele bijzondere 

waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik, die elders in de SmPC zijn opgenomen. Ook is 

nauwkeurigheid – zowel qua feitelijke weergave als qua woordgebruik – geboden. In onderstaande 

zaken constateert de Codecommissie strijdigheid met de SmPC ten aanzien van bijwerkingen. 

 In een reclame-uiting voor Lipitor wordt gesteld dat het middel ‘zeer goed [wordt] verdragen’, waarbij er 

tevens op wordt gewezen dat er ‘in vergelijking met placebo geen verschillen in lever- of spierbijwerkingen 

[zijn]’. De Codecommissie stelt vast dat met de claims de indruk wordt gewekt dat deze bijwerkingen bij 

gebruik van Lipitor niet zouden voorkomen, terwijl in de SmPC onder de paragraaf ‘Bijwerkingen’ melding 

wordt gemaakt van leveraandoeningen en skeletspieraandoeningen, zoals myopathie en rhabdomyolyse. 

In verband hiermee zijn in de paragraaf ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’ speciale 

voorschriften voor gebruik opgenomen. Omdat het gaat om potentieel levensbedreigende bijwerkingen en 

de volksgezondheid wordt geschaad indien bij de beroepsbeoefenaren de onjuiste indruk zou ontstaan dat 

deze bijwerkingen bij gebruik van Lipitor niet zouden voorkomen, beschouwt de Codecommissie het 

voorgaande als een ernstige overtreding van de CGR Code.138 

 

 Genzyme gebruikt in een folder voor beroepsbeoefenaren over het middel Aubagio de claim ‘Bijwerkingen 

(AEs) in klinische studies waren over het algemeen mild, van voorbijgaande aard’. In de SmPC staat 

vermeld: ‘Over het algemeen waren diarree, nausea en alopecia licht tot matig-ernstig en van 

                                                           
136 B07.011/07.02, 5 december 2007, r.o. 4.3.3 (MSD/Novartis). 
137 K12.001, 11 mei 2012, r.o. 6.12 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
138 K04.024, 27 december 2004, r.o. 5.5-5.9 (AstraZeneca/Pfizer). 
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voorbijgaande aard en leidden deze soms tot het stopzetten van de behandeling.’ De claim is naar het 

oordeel van de Codecommissie te algemeen geformuleerd en daarmee in strijd met de SmPC. Ook de claim 

‘Diarree en misselijkheid waren licht tot matig en voorbijgaand. Deze leidden zelden tot het staken van de 

behandeling’ wordt in strijd met de SmPC geacht. De woorden ‘soms’, gehanteerd in de SmPC, en ‘zelden’ 

hebben een andere betekenis.139 In deze zaak ligt ook de vraag voor of de claim ‘Meest voorkomende 

bijwerkingen in TEMSO’ in strijd is met de SmPC. De Codecommissie acht de claim toelaatbaar, omdat de 

gepresenteerde resultaten in overeenstemming zijn met de TEMSO-studie. De Codecommissie voegt 

hieraan toe dat ‘(…) [hoewel] het in zijn algemeenheid beter is om de aard en de frequenties van de te 

verwachten bijwerkingen uit de SmPC te volgen, (…) dit geen verplichting [is] (…).’140 

 

 In een door UCB uitgegeven monografie over het geneesmiddel Xyzal worden percentages incidentie van 

bijwerkingen genoemd. De tekst in de monografie wijkt echter af van de tekst van de SmPC; de genoemde 

percentages komen niet overeen. De Codecommissie acht de betreffende tabellen in de monografie in 

strijd met de SmPC.141  

 

Een interessante uitspraak over de vertaalslag van de informatie over bijwerkingen in de SmPC naar 

een claim is B16.003.142 

Santen claimt in een advertentie voor Taptiqom ‘laag percentage hyperemie’. In de SmPC staat 

vermeld dat hyperemie de meest frequent gerapporteerde bijwerking is; het komt bij ongeveer 7% 

van de aan de klinische studies deelnemende patiënten voor. In de in de SmPC opgenomen tabel met 

frequenties van bijwerkingen is hyperemie vermeld in de categorie ‘vaak’, hetgeen betekent > 1/100 - 

<1/10. Santen verdedigt de claim door aan te geven dat hiermee is bedoeld duidelijk te maken dat de 

frequentie van hyperemie bij het gebruik van Taptiqom het laagst is, althans lager dan bij 

concurrerende geneesmiddelen. De claim zou een precisering van de SmPC zijn. 

 

Zowel de Codecommissie als de Commissie van Beroep achten de claim in strijd met de SmPC.  

Er is geen sprake van een nadere precisering van de SmPC, omdat de SmPC geen informatie bevat 

waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het percentage van 7% laag is in vergelijking met 

concurrerende middelen. Bovendien wordt het niet waarschijnlijk geacht dat beroepsbeoefenaren de 

claim zullen lezen zoals deze volgens Santen bedoeld is, namelijk dat geclaimd wordt dat de 

frequentie van hyperemie bij Taptiqom laag is in vergelijking met concurrerende middelen. Naar het 

oordeel van de Commissie van Beroep wekt de claim bij beroepsbeoefenaren eerder de suggestie dat 

hyperemie niet vaak voorkomt en die suggestie is in strijd met de SmPC.  

 

Strijdigheid van reclame-uitingen met de speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in 

de SmPC worden vermeld, heeft zich voorgedaan in de navolgende zaken. 

 

 MSD promoot het UR-geneesmiddel Vioxx in de richting van voorschrijvers, onder andere door erop te 

wijzen dat de 25mg-dosering volledig wordt vergoed (terwijl voor de 12,5mg-dosering moet worden 

bijbetaald) en door andere voordelige aspecten van de 25mg-dosering te accentueren. Volgens de 

Codecommissie wekt MSD hiermee de stellige indruk dat de 25mg-dosering beter is en derhalve te 

                                                           
139 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.14 en 6.20 (Merck/Genzyme). 
140 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.16 (Merck/Genzyme). 
141 K02.005, 16 mei 2002, r.o. 6.5 (Schering-Plough/UCB). 
142 K16.003, 12 juli 2016, r.o. 6.11 (Alcon/Santen Oy en Ashfield); B16.003/B16.02, 16 december 2016, r.o. 4.23-
4.31 (Santen Oy/Alcon). 
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verkiezen is boven de 12,5mg-dosering. De SmPC van Vioxx bevat echter de waarschuwing dat bij ouderen 

voorzichtigheid moet worden betracht bij het verhogen van de dagelijkse dosis van 12,5 mg naar 25 mg. 

De Codecommissie wijst erop dat Vioxx – gezien het indicatiegebied waarvoor het geregistreerd is – in de 

praktijk juist veelal aan ouderen zal worden voorgeschreven. De Codecommissie komt mede daardoor tot 

het oordeel dat de aanprijzing voor Vioxx niet in overeenstemming is met de SmPC.143 

 

 Astellas claimt dat bij Xtandi ‘geen extra monitoring vereist’ is. De Codecommissie stelt in algemene zin 

vast dat het zonder nadere toelichting onduidelijk is wat met de term ‘monitoring’ en de toevoeging ‘extra’ 

wordt bedoeld. De uitleg van Astellas dat behandeling met Xtandi buiten de normaal gebruikelijke 

patiëntenmonitoring die altijd moet plaatsvinden, geen extra monitoring vereist, acht de Codecommissie 

niet afdoende. In de paragraaf ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’ van de SmPC wordt 

gewaarschuwd voor het risico op insulten bij toediening aan patiënten met een voorgeschiedenis van 

insulten of andere predisponerende factoren, zoals hersenletsel, beroerte, primaire hersentumoren of -

metastasen of alcoholisme. Ook wordt in die paragraaf aangegeven dat extra voorzichtigheid is geboden 

bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, matige leverinsufficiëntie, recente hartaandoeningen, 

patiënten die gelijktijdig met cytotoxische chemotherapie worden behandeld en patiënten met zeldzame 

erfelijke fructose-intolerantie. De claim wordt in strijd met de SmPC en misleidend geacht.144 

Een vast onderdeel van een SmPC is de omschrijving van interacties met andere geneesmiddelen. 

Claims met betrekking tot interacties moeten in overeenstemming zijn met de SmPC. Dit betekent 

ook dat niet geclaimd kan worden dat er geen interacties met (specifieke) andere geneesmiddelen 

zijn, als uit de SmPC volgt dat dit niet is onderzocht.  

In een door UCB uitgegeven monografie over het geneesmiddel Xyzal wordt geclaimd dat het middel 

geen interacties vertoont met andere geneesmiddelen en dat het zonder risico voor interacties 

gelijktijdig met andere geneesmiddelen kan worden gebruikt. In de SmPC is echter aangegeven dat er 

geen onderzoek is gedaan naar interacties met levocetirizine en dat studies met de racemaat cetirizine 

hebben aangetoond dat er geen klinische relevante nadelige interacties waren. De Codecommissie 

oordeelt dat de claims in strijd zijn met de SmPC, nu zij niet uit de SmPC kunnen worden afgeleid en uit 

wetenschappelijk oogpunt zonder nader onderzoek niet zonder meer kan worden aangenomen dat 

Xyzal in dit opzicht dezelfde werking zal hebben als de racemaat cetirizine.145 

5.3.6.5 Strijdigheid SmPC: farmacodynamische en farmacokinetische eigenschappen 

In de paragraaf van de SmPC over farmacologische eigenschappen worden de farmacodynamische en 

farmacokinetische eigenschappen van het geneesmiddel beschreven. In het gedeelte over 

farmacodynamische eigenschappen worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de 

effectiviteit, werkzaamheid en veiligheid van het middel samengevat. De Codecommissie is hier 

kritisch op.  

 Serono claimt in een reclame-uiting voor Rebif ‘64% Relapse rate reductie’. In de SmPC wordt vermeld dat 

‘[v]an Rebif 44 microgram is aangetoond dat het, bij de geregistreerde dosering, de frequentie (met 

ongeveer 30% gedurende 2 jaar) en de ernst van de klinische exacerbaties doet afnemen bij patiënten met 

tenminste 2 exacerbaties in de afgelopen 2 jaar en met een EDSS van 0-5.0 bij aanvang.’ De 

Codecommissie concludeert dat de claim ‘64% Relapse rate reductie’ doet voorkomen als zou de 

frequentie van de exacerbaties niet slechts met ongeveer 30% maar met een aanzienlijk hoger percentage 

worden verminderd. De werkzaamheid van Rebif wordt daarmee wezenlijk anders (gunstiger) voorgesteld 

                                                           
143 K20.015, 20 september 2000, r.o. D, alinea 2 (Pfizer en Searle/MSD).  
144 K13.011, 6 maart 2014, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/Astellas). 
145 K02.005, 16 mei 2002, r.o. 6.4 (Schering-Plough/UCB). 
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dan op grond van de SmPC is toegestaan, terwijl niet gebleken is dat sprake is van eventueel 

voortschrijdend wetenschappelijk inzicht op grond van verkregen nieuwe onderzoeksgegevens en wijziging 

van de SmPC is aangevraagd.146 

 Het middel Seroquel is geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie en voor de behandeling van 

matig tot ernstige manische episode. In de SmPC wordt vermeld dat niet is aangetoond dat Seroquel het 

terugkeren van manische of depressieve periodes voorkomt. In dit licht acht de Codecommissie het 

gebruik van de claim ‘Stabilisatie zonder concessies’ in combinatie met de claim ‘Continuering van 

effectiviteitsverbetering gedurende tenminste drie maanden’ ontoelaatbaar, omdat aldus de indruk wordt 

gewekt dat het middel gedurende een langere periode voor een stabiele toestand zorgt en daarmee 

geschikt zou zijn voor de onderhoudsbehandeling van manie. De juistheid van deze indruk wordt niet 

bevestigd door de SmPC van Seroquel, aldus de Codecommissie.147 

 

 Ook de claim ‘Bewezen preventie van nieuwe polaire episode’ voor het met Seroquel concurrerende 

middel Zyprexa wordt in strijd met de SmPC geacht. Zonder de toevoeging dat dit alleen het geval is voor 

patiënten die in de manische periode hebben gereageerd op behandeling met olanzapine, is dit niet 

toelaatbaar.148 

 

 De claim ‘Feeling free from symptoms’ voor het geneesmiddel Seretide van GlaxoSmithKline wordt om 

meerdere redenen in strijd met de CGR Code geacht.149 Volgens de Codecommissie wekt de claim de 

indruk dat astmapatiënten onder alle omstandigheden en gedurende langere tijd vrij zullen zijn van 

symptomen, terwijl vaststaat dat astma een niet te genezen ziekte is waarbij zich na verloop van tijd altijd 

weer in meer of mindere mate symptomen zullen voordoen. Zonder dit overigens nader toe te lichten, 

acht de Codecommissie het absolute karakter van de claim ook in strijd met de waarschuwingen in de 

SmPC-tekst van Seretide.  

 

 Strijdigheid met de SmPC werd ook vastgesteld in K99.004,150 K20.018151 en K11.006/K11.008.152 

In K09.013 is geen sprake van strijd met de SmPC. 153  

Voor het antistollingsmiddel Pradaxa wordt geclaimd ‘bekend veiligheidsprofiel’. Door de klager is betoogd 

dat het gebruik van deze claim per definitie contrair is aan de eigenschappen van een antistollingsmiddel, 

mede gelet op het ‘ruim[e] scala aan risico’s en bijwerkingen’ in de SmPC van Pradaxa. Tevens zou uit de 

SmPC blijken dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de risico’s die het gebruik van Pradaxa met zich 

meebrengt in het geval van preventieve behandeling tegen veneuze trombo-embolie bij volwassen 

patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie moeten ondergaan. De Codecommissie volgt 

deze redenering niet en geeft aan dat het woord ‘veiligheidsprofiel’ niets anders betekent dan de 

beschrijving van de veiligheidsaspecten van het middel. De mededeling dat Pradaxa een bekend 

veiligheidsprofiel heeft, betekent volgens de Codecommissie slechts dat een wetenschappelijke 

beschrijving van de veiligheidsaspecten van het middel beschikbaar is. In die mededeling ligt op zichzelf 

                                                           
146 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.4 (Bayer/Serono). Ook de overige studies waarnaar door Serono wordt 
verwezen, kunnen de claim naar het oordeel van de Codecommissie niet op deugdelijke wijze onderbouwen. 
147 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.2 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
148 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.7 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
149 K08.001, 14 april 2008, r.o. 6.3 (AstraZeneca/GlaxoSmithKline). 
150 K99.004, 4 november 1999, r.o. C, II onder b (Eli Lilly/ Schering-Plough). 
151 K20.018, 7 november 2000, r.o. D, onder 3 (Bayer/Aventis). De opsomming van bijwerkingen in een reclame-
uiting voor Tavanic wordt ontoelaatbaar geacht, omdat wordt vermeld dat er geen interacties zijn tussen 
Tavanic en theofylline, terwijl uit de SmPC het tegendeel blijkt. 
152 K11.006/008, 30 november 2011 (Vifor/Cablon); zie onder meer r.o. 9.9, 9.11, 9.17, 9.22, 9.35 en 9.36. 
153 K09.013, 3 februari 2010, r.o. 6.3 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
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beschouwd geen informatie of suggestie besloten met betrekking tot de mate van veiligheid van het 

middel, laat staan dat die mededeling aldus zou kunnen worden verstaan dat Pradaxa in alle opzichten 

veilig is. Geen strijd met de SmPC, aldus de Codecommissie. 

Naar het oordeel van de Codecommissie is evenmin sprake van strijdigheid in de zaken 

K04.015/0K04.016154 en K14.006.155  

5.4 Het vereiste dat reclame het rationele gebruik van 

geneesmiddelen moet bevorderen 

5.4.1 Richtlijn 2001/83 

Het vereiste dat reclame het rationele gebruik van een geneesmiddel moet bevorderen, is in de 

Europese richtlijn als volgt geformuleerd: 

Art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 

Reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik van een geneesmiddel 

bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven. 

Dit vereiste maakt vanaf het begin onderdeel uit van de Europese wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame.156 

Een nadere toelichting bij deze bepaling is niet gevonden, noch in het kader van de totstandkoming 

van de Reclamerichtlijn, noch in het kader van de totstandkoming van Richtlijn 2001/83. Ook de 

consideransen van de Reclamerichtlijn en Richtlijn 2001/83, die voor zover het de passages over 

geneesmiddelenreclame betreft vrijwel gelijkluidend zijn, bieden geen direct aanknopingspunt voor 

het herleiden van achtergrond of strekking van het vereiste dat reclame het rationele gebruik van 

een geneesmiddel moet bevorderen.  

Uit de toevoeging dat het rationele gebruik van een geneesmiddel moet worden bevorderd ‘door het 

objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven’ lijkt te kunnen worden 

afgeleid dat het vereiste zich met name richt op hetgeen over de eigenschappen van een 

geneesmiddel wordt gecommuniceerd. In die context biedt de considerans van Richtlijn 2001/83 wel 

enige aanknopingspunten; het belang van objectiviteit wordt op een aantal plaatsen benadrukt. Zo 

moeten personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven, in staat zijn deze taken 

                                                           
154 K04.015/016, 1 september 2004 (Wyeth/Roche). Zowel de claim ‘Aleve feminax vermindert significant 
pijnklachten zoals buikkrampen, hoofdpijn en rugpijn’ van Roche (r.o. 9.8) als de claim ‘ontstekingsremmend’ 
van Wyeth (r.o. 9.16) is in overeenstemming met de SmPC. 
155 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.21 (Merck/Genzyme). 
156 Art. 2 lid 3 Reclamerichtlijn luidt: ‘Reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik van een 
geneesmiddel bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven, 
(...).’ Dat art. 2 lid 3 Reclamerichtlijn dezelfde strekking heeft als het huidige art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 is 
door het Europese Hof van Justitie expliciet bevestigd in het Gintec-arrest, dat onder meer gaat over de 
interpretatie van art. 87 lid 3. Door de verwijzende rechter is de vraag voorgelegd of het antwoord van het Hof 
op zijn vragen hetzelfde zou zijn geweest indien de Reclamerichtlijn van toepassing zou zijn geweest. Het Hof 
oordeelt dat ‘aangezien richtlijn 2001/83 de bepalingen van richtlijn 92/28 heeft overgenomen zonder deze 
inhoudelijk te wijzigen en richtlijn 2004/27 geen belangrijke wijzigingen aan de in casu geldende bepalingen 
heeft aangebracht, dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord’ (HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, 
ECLI:EU:C:2007:654, punt 61 (Gintec)). 
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volkomen objectief te verrichten zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of onrechtstreekse 

financiële stimulansen en moeten zij – evenals apothekers – kunnen beschikken over neutrale en 

objectieve informatiebronnen met betrekking tot de geneesmiddelen die in de handel zijn.157  

5.4.2 De Geneesmiddelenwet  

De Geneesmiddelenwet bevat een verbod op reclame die het rationele gebruik van een 

geneesmiddel niet bevordert. Dit verbod is als volgt geformuleerd: 

Art. 84 lid 3 Gnw 

Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het 

ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.  

Opvallend is dat de voorloper van deze bepaling in het Reclamebesluit is geformuleerd als een 

gebod. Art. 3 Reclamebesluit luidt: ‘Reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik 

ervan bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven.’ 

De toelichting is kort en bondig:  

‘In art. 3 is het doel van reclame voor geneesmiddelen op sobere wijze vastgelegd. Het gaat om het 

bevorderen van het rationele, doelmatige gebruik van geneesmiddelen door middel van een 

objectieve, goed doordachte presentatie ervan, waarheidsgetrouw.’158  

De toelichting die tijdens de parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet op art. 84 lid 3 is 

gegeven, is zo mogelijk nog beknopter. Volstaan wordt met de opmerking dat het derde en vierde lid 

van art. 84 Gnw overeenkomen met de inhoud van art. 87 Richtlijn 2001/83.159 Op het feit dat in de 

Geneesmiddelenwet is gekozen voor een negatieve formulering (verbodsbepaling) terwijl zowel in de 

richtlijn als in het voorheen geldende Reclamebesluit sprake is van een positieve formulering, wordt 

niet ingegaan.  

De wettekst en de parlementaire geschiedenis bieden dus geen verheldering van het begrip 

‘rationeel’. Er wordt op gewezen dat het begrip wel in een wat bredere context aan de orde is 

gekomen in de eerste twee versies van de Beleidsregels gunstbetoon. In de inleidende paragraaf van 

de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 wordt in algemene zin stilgestaan bij de achtergronden 

van de regelgeving voor geneesmiddelenreclame. Met betrekking tot de Europese wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame wordt vermeld dat een van de achterliggende gedachten hiervan geweest is 

‘dat de beslissing tot het voorschrijven of afleveren van een geneesmiddel moet zijn gebaseerd op 

rationele [cursivering MdB] overwegingen en dat de kwaliteit van zo’n beslissing niet op onwenselijke 

wijze dient te worden beïnvloed door verkoopbevorderende activiteiten van de farmaceutische 

bedrijfstak’. Ten aanzien van het uitgangspunt bij de Beleidsregels gunstbetoon wordt opgemerkt 

‘(…) dat de patiënt/consument moet kunnen rekenen op een objectieve voorlichting over en een 

integere keuze voor een bepaald geneesmiddel. Kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt 

dienen voorop te staan. In het algemene geldt dat regels inzake gunstbetoon er voor moeten zorgen 

                                                           
157 Considerans Richtlijn 2001/83, punten 50 en 52.  
158 Stb. 1994, 787, p. 12. 
159 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67. 
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dat de geneesmiddelenvoorschrijver en -afleveraar een rationeel [cursivering MdB] voorschrijf- en 

aflevergedrag vertoont, en daarin niet op onwenselijk geachte wijze wordt beïnvloed.’160   

Tussen de formulering van de wettekst en de bedoelde teksten uit de inleiding op de Beleidsregels 

gunstbetoon 2003 en 2007 lijkt enige ruimte te zitten. In art. 84 lid 3 Gnw is het verbod op reclame 

die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert rechtstreeks gekoppeld aan een 

specifieke oorzaak: het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken. Deze toevoeging wekt 

de suggestie dat art. 84 lid 3 Gnw betrekking heeft op de wijze waarop een vergunninghouder zijn 

geneesmiddel in uitingen presenteert. Is deze niet (voldoende) objectief, dan bevordert dit het 

rationele gebruik van het geneesmiddel niet.  

De achterliggende doelstellingen bij de wetgeving, zoals verwoord in de Beleidsregels gunstbetoon, 

plaatsen het begrip ‘rationeel’ in een bredere context: de beslissingen over het voorschrijven of 

afleveren van geneesmiddelen moeten zijn gebaseerd op rationele overwegingen en de kwaliteit van 

zo’n beslissing mag niet op onwenselijke wijze worden beïnvloed door verkoopbevorderende 

activiteiten van de farmaceutische bedrijfstak. Het vereiste rationele voorschrijf- en aflevergedrag 

kan echter door veel meer factoren worden beïnvloed dan enkel het ontbreken van een objectieve 

voorstelling van zaken. Het is niet voor niets dat juist dit aspect in de Beleidsregels gunstbetoon 

nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht.  

Dat het begrip ‘rationeel’ tot discussie kan leiden, blijkt ook uit de evaluatie van het Reclamebesluit 

uit 2008. Door de onderzoekers zijn interviews gehouden met sleutelfiguren, waarbij is onderzocht 

hoe betrokkenen aankijken tegen het functioneren van het Reclamebesluit in de praktijk. Uit deze 

interviews blijkt dat de term ‘rationeel’ veel discussie in het veld oproept, zeker wanneer deze wordt 

gerelateerd aan doelmatigheid. Deze discussie wordt in het evaluatierapport als volgt weergegeven: 

‘De CGR geeft aan dat het element doelmatigheid geen enkele rol heeft gespeeld bij het formuleren 

van de doelstelling van het Reclamebesluit en heeft het doel dan ook nooit uitgelegd in termen van 

“goedkoop voorschrijven”. De CGR vindt het problematisch als de doelstelling zo wordt gelezen dat 

het in het Reclamebesluit gaat om het bevorderen van een doelmatig geneesmiddelengebruik. De 

KNMG en Neprofarm ondersteunen dit standpunt. Nefarma geeft aan dat het rationeel voorschrijven 

een ontwikkeling is die pas de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen. Het Reclamebesluit is niet 

het geschikte instrument om rationeel voorschrijven te regelen, vindt Nefarma. Een aantal partijen 

geeft aan dat het bevorderen van rationeel of doelmatig voorschrijven door middel van richtlijnen 

hoort te gebeuren en niet in het Reclamebesluit (Bogin, IGZ, Nefarma, VWS). Het belang van de 

patiënt staat voorop, zodat deze de best mogelijke therapie krijgt. Dit zou de belangrijkste drijfveer 

voor artsen moeten zijn (IGZ). In elk geval mag de keuze van de arts niet geleid worden door 

overdrijving (KNMP) of relaties met de farmaceutische industrie (KNMG). De federatie van 

patiëntenorganisaties NPCF merkt op dat patiënten dusdanige informatie dienen te krijgen die zorgt 

dat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken, therapietrouw is, en weet wat veilig is en wat 

niet. Volgens Neprofarm draagt publieksreclame bij aan de voorlichting over aandoeningen en 

beschikbaarheid van een product en daarmee uiteindelijk aan de zelfredzaamheid van de 

patiënt/consument.’161    

                                                           
160 Beleidsregels gunstbetoon 2003, par. 1.1; Beleidsregels gunstbetoon 2007, par. 1.1. In de opvolgende 
versies van de Beleidsregels gunstbetoon zijn deze passages niet meer opgenomen. 
161 Brinkman e.a. 2008, p. 125. De onderzoekers concluderen in deze evaluatie overigens op grond van de 
toelichting bij art. 3 Reclamebesluit, zoals hierboven geciteerd, dat dit artikel 3 ook hét letterlijke doel van het 



266 
 

5.4.3 De CGR Code  

Het vereiste dat geneesmiddelenreclame het rationele gebruik moet bevorderen, is in de CGR Code 

als volgt geformuleerd. 

Art. 5.2.1.3 CGR Code 

De reclame dient op een zodanige wijze te geschieden dat het rationele gebruik van de 

betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd (…).162  

De CGR Code heeft van het begin aan de bepaling gekend dat reclame op zodanige wijze dient te 

geschieden dat het rationele gebruik van geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt 

bevorderd. Deze bepaling was aanvankelijk opgenomen in art. 4.2, nadien vernummerd tot art. 4.3, 

en is thans opgenomen in art. 5.2.1.3. Een specifieke toelichting op deze bepaling is niet terug te 

vinden.  

De omschrijving ‘het bevorderen van het rationele gebruik van geneesmiddelen’ is in art. 5.2.1.3 

concreter afgebakend dan in de formuleringen die in art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 en art. 84 lid 3 

Gnw zijn gehanteerd. De CGR Code spreekt specifiek van het bevorderen van het rationele gebruik in 

farmacotherapeutisch opzicht. Dit duidt erop dat ‘het bevorderen van het rationele gebruik van 

geneesmiddelen’ uitdrukkelijk in een medisch-inhoudelijke context moet worden bezien. Door de 

toevoeging van de zinsnede ‘in farmacotherapeutisch opzicht’ wordt een bredere interpretatie van 

rationeel in de zin van doelmatig (of: goedkoop, minder kosten) in feite uitgesloten.  

 

In vergelijking met de formuleringen in art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 en art. 84 lid 3 Gnw valt verder 

op dat in art. 5.2.1.3 CGR Code de toevoeging ‘het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen 

ervan te overdrijven’ ontbreekt. Bij gebrek aan enige toelichting op dit punt valt hiervoor geen 

waterdichte verklaring te geven. Interessant in dit opzicht is dat de term ‘rationeel’ behalve in art. 

5.2.1.3 ook op meerdere andere plaatsen in de CGR Code voorkomt. Zo dient op grond van art. 

5.2.2.2 het gebruik van vage termen of superlatieven of het anderszins overdrijven van 

eigenschappen van geneesmiddelen te worden vermeden ‘ten einde het rationele gebruik van het 

geneesmiddel te bevorderen’. In art. 5.8.4, dat onderdeel uitmaakt van de vereisten voor informatie 

over receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek, is onder a bepaald dat informatie niet mag 

‘aanzetten tot het irrationeel gebruik van receptgeneesmiddelen’.  

 

Ook in de toelichting bij de gedragscode komt het begrip ‘rationeel’ meerdere keren voor. Zo is in de 

toelichting op art. 5.2.2.9 over de onderbouwing van vergelijkende claims aangegeven dat reclame 

voor geneesmiddelen aan hoge eisen moet voldoen ‘om te voorkomen dat er een onjuiste en/of 

misleidende beeld ontstaat en het rationele voorschrijfgedrag in gevaar komt’. En ook in de inleiding 

op het hoofdstuk over gunstbetoon komt het begrip terug: de regels voor gunstbetoon moeten 

ervoor zorgen dat de geneesmiddelenvoorschrijver en -afleveraar ‘een rationeel voorschrijf- en 

aflevergedrag vertoont’ en daarin niet op onoorbare wijze wordt beïnvloed.  

                                                           
Reclamebesluit omvat. Deze conclusie volgt noch uit de opbouw van de wetgeving, noch uit de strekking 
daarvan. 
162 De volledige tekst van art. 5.2.1.3 CGR Code luidt: ‘De reclame dient op een zodanige wijze te geschieden 
dat het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd 
en dat degene tot wie de aanprijzing is gericht op generlei wijze wordt misleid.’ Het tweede deel van deze 
bepaling (het verbod op misleiding) komt aan de orde in par. 5.5.3. 
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Uit deze voorbeelden blijkt dat het gebruik van het begrip ‘rationeel’ op meerdere plaatsen en ook in 

verschillende bewoordingen terugkomt in de CGR Code. In het geval van art. 5.2.2.2 en de toelichting 

op art. 5.2.2.9 gebeurt dit in een context die nauw aansluit bij de formuleringen in de richtlijn en 

Geneesmiddelenwet: het overdrijven van eigenschappen van geneesmiddelen is niet toegestaan en 

voorkomen moet worden dat er een onjuist en/of misleidend beeld ontstaat bij beroepsbeoefenaren 

waardoor het rationele voorschrijfgedrag in gevaar komt. De toelichting bij hoofdstuk 6 van de CGR 

Code over gunstbetoon sluit nauw aan bij de tekst in de inleiding op de Beleidsregels gunstbetoon 

2003 en 2007; de regels voor gunstbetoon moeten ervoor zorgen dat beroepsbeoefenaren een 

rationeel voorschrijf- en aflevergedrag vertonen.  

5.4.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Het vereiste dat reclame voor een geneesmiddel het rationele gebruik van een geneesmiddel moet 

bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven, komt 

aan de orde in het Gintec-arrest uit 2007.163  

Gintec is de houder van de handelsvergunning voor ginsengpreparaten, die in Duitsland als OTC-

geneesmiddel verkrijgbaar zijn. In het kader van een reclamecampagne zet Gintec ook een 

consumentenenquête in. Om deelname aan de enquête te vergroten, wordt maandelijks onder de 

inzenders van de enquête een doos poederextract van rode ginseng verloot.  

Aan het Europese Hof van Justitie wordt de vraag voorgelegd of het maken van reclame voor 

geneesmiddelen door middel van een loterij is toegestaan in het licht van art. 87 lid 3 Richtlijn 

2001/83. Vast staat dat de richtlijn geen verbod bevat op het maken van reclame voor 

geneesmiddelen door middel van een loterij. De vraag is echter hoe het uitschrijven van een loterij, 

waarbij als prijs een geneesmiddel onder deelnemers wordt verloot, zich verhoudt tot het voorschrift 

dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen. 

Het Hof wijst op punt 45 van de considerans van Richtlijn 2001/83, waarin de noodzaak wordt 

omschreven om elke in een buitensporige en ondoordachte vorm gebrachte reclame die van invloed 

kan zijn op de volksgezondheid te vermijden. Deze noodzaak komt tevens tot uitdrukking in art. 87 lid 

3. Naar het oordeel van het Hof moedigt reclame voor een geneesmiddel in de vorm van loterijen het 

irrationele en buitensporige gebruik van dit geneesmiddel aan. Door een geneesmiddel als een prijs 

of geschenk uit te loven bij een loterij wordt de consument ervan afgehouden de noodzaak om dit 

geneesmiddel te gebruiken objectief te evalueren. Het feit dat de als prijs uitgeloofde hoeveelheid 

een geringe waarde heeft, doet hier niet aan af. Het Hof wijst er in dit verband op dat er andere 

mogelijkheden zijn om deelname aan een enquête te bevorderen. Dit leidt tot het oordeel van het 

Hof dat het verloten van een geneesmiddel onder consumenten die een enquête invullen verboden 

is, omdat aldus het irrationele gebruik van een geneesmiddel wordt bevorderd.164  

Hoewel deze vraag in het arrest van het Hof zelf niet speelt, gaat Schutjens in de noot bij dit arrest in 

meer algemene zin tevens in op de betekenis van het begrip ‘rationeel gebruik’. Uit de bewoordingen 

van art. 87 Richtlijn 2001/83 en uit de considerans leidt Schutjens af dat het erom gaat dat reclame 

een objectief beeld moet schetsen van de eigenschappen van een geneesmiddel, zonder 

overdrijving, zodat het rationele gebruik wordt bevorderd. Het gaat dus om een objectief en juist 

                                                           
163 HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, ECLI:EU:C:2007:654 (Gintec). 
164 HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, ECLI:EU:C:2007:654, punten 53-57 en 59 (Gintec). 
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beeld ten aanzien van de eigenschappen, om zo verkeerde medisch-inhoudelijke beslissingen te 

voorkomen.  

5.4.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

In het kader van het toezicht op naleving van de Geneesmiddelenwet speelt art. 84 lid 3 Gnw slechts 

een beperkte rol.165 

Inhoudelijk het meest interessant is boetezaak 137. 

De houder van een handelsvergunning sponsort een themabijlage van Medisch Contact over een 

bepaald ziektebeeld. Het themanummer bestaat uit twee artikelen, waarin behandelaars worden 

geïnterviewd. Voorts staat er een advertentie voor een nieuw geneesmiddel van de vergunninghouder 

voor het betreffende indicatiegebied in de uitgave. IGZ constateert dat de vergunninghouder 

inhoudelijke bemoeienis met het themanummer heeft gehad. Zo zijn aan de uitgever suggesties 

gedaan voor de te interviewen artsen en voor aanpassingen in de teksten van de artikelen. Naar het 

oordeel van IGZ zijn deze suggesties klaarblijkelijk bedoeld om een gunstiger beeld te presenteren van 

het geneesmiddel, dat in de artikelen met naam en toenaam wordt besproken. Ook is sprake van een 

selectieve bespreking van bijwerkingen, worden positieve aspecten van het geneesmiddel benadrukt 

en negatieve aspecten genuanceerd.  

Aangezien de artikelen in de bijlage worden gepresenteerd als objectieve wetenschappelijke artikelen, 

draagt de vergunninghouder een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 

belangrijkste voor- en nadelen van het geneesmiddel tegen elkaar worden afgewogen. De gegevens 

dienen voldoende volledig te zijn om beroepsbeoefenaren in staat te stellen een eigen oordeel over de 

therapeutische waarde van het geneesmiddel te vormen. Door het ontbreken van een objectieve 

voorstelling van zaken wordt het rationele gebruik van het geneesmiddel niet bevorderd.166 

In twee andere boetezaken ligt de geconstateerde overtreding van art. 84 lid 3 Gnw zeer dicht tegen 

de eveneens geconstateerde overtreding van het in art. 84 lid 2 Gnw vastgelegde verbod op het 

maken van reclame voor geneesmiddelen die niet in overeenstemming is met de SmPC. Het betreft 

de boetezaken met betrekking tot vaccins, die ook in paragraaf 5.3.5 zijn besproken. 

 Boetezaak 25: In een e-mail aan een beroepsbeoefenaar stuurt de houder van een handelsvergunning voor 

een vaccin een studie mee over het gebruik van het vaccin bij vrouwen tussen de 26 en 45 jaar. De 

vergunninghouder geeft aan dat vrouwen die ouder zijn dan 26 en seksueel actief zijn, zich in overleg met 

hun arts kunnen laten vaccineren. Het vaccin is geregistreerd voor gebruik bij vrouwen tot en met 26 jaar. 

De minister legt een boete op wegens overtreding van art. 84 lid 2 Gnw; niet alle aspecten van de reclame 

zijn in overeenstemming met de SmPC. Daarnaast wordt ook een boete opgelegd wegens overtreding van 

art. 84 lid 3 Gnw vanwege het feit dat geen objectieve voorstelling van zaken wordt gegeven, omdat in de 

reclame wordt gesuggereerd dat het vaccin wel is geïndiceerd voor vrouwen boven de 26 jaar. Daarmee 

wordt niet het rationele gebruik van het geneesmiddel bevorderd.167 

 

 Boetezaak 26: Ook in deze zaak is een boete opgelegd wegens overtreding van art. 84 lid 2 Gnw, omdat in 

een e-mail aan een beroepsbeoefenaar het gebruik van het vaccin bij vrouwen ouder dan 26 is bevorderd, 

                                                           
165 Naast de drie boetezaken die hier worden besproken, komt art. 84 lid 3 Gnw ook nog aan de orde in 
boetezaak 106. In deze zaak maakt IGZ aanvankelijk het voornemen bekend te zullen overgaan tot het 
opleggen van een boete wegens overtreding van art. 84 lid 3 Gnw. De minister deelt de conclusies van de 
Inspectie op dit punt echter niet en legt de (voorgenomen) boete uiteindelijk niet op. 
166 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2016, beslissing op bezwaar 16 september 2016. 
167 Boetezaak 25, boetebesluit 20 mei 2011.  
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terwijl het vaccin geregistreerd is voor vrouwen tot en met 26. Naast overtreding van art. 84 lid 2 

constateert de minister tevens een overtreding van art. 84 lid 3. Omdat de reclame ook de suggestie geeft 

dat het geneesmiddel geregistreerd is dan wel geïndiceerd is voor toediening bij vrouwen boven de 25 

jaar, wordt geen objectieve voorstelling van zaken gegeven en wordt het rationele gebruik niet 

bevorderd.168 

In het toezichtrapport van IGZ over de naleving van reclameregels door Novartis bij de 

marktintroductie van Seebri- en Ultibro Breezhaler komt art. 84 lid 3 Gnw ook aan de orde. 

In folders en brieven bestemd voor beroepsbeoefenaren zijn diverse claims opgenomen met 

betrekking tot de werkzaamheid van Ultibro Breezhaler, waaronder ‘Ultibro Breezhaler vermindert 

aantal exacerbaties: Significante verbetering van 14% t.o.v. tiotropium’ en ‘Ultibro Breezhaler 

verbetert kwaliteit van leven: Significante verbetering van 41% t.o.v. tiotropium’. Deze claims zijn 

gebaseerd op gegevens die in de registratiefase van het geneesmiddel zijn meegewogen en daarin als 

onvoldoende onderbouwing voor de claim of niet klinisch relevant zijn beoordeeld. IGZ oordeelt dat 

de voorschrijver aldus mogelijk op het verkeerde been wordt gezet en dat het rationeel gebruik van de 

Ultibro Breezhaler niet wordt bevorderd. De twee claims zijn in strijd met art. 84 lid 3 Gnw. IGZ legt 

een corrigerende maatregel op.169  

In hetzelfde rapport bericht de Inspectie over claims in persberichten bestemd voor de vakpers, die 

in strijd zijn met zowel art. 84 lid 3 als art. 91 lid 1 onder a Gnw. 

 

In drie persberichten bestemd voor de vakpers worden claims gebezigd voor een receptplichtig 

geneesmiddel. IGZ constateert dat in de persberichten een objectieve voorstelling van zaken 

ontbreekt, doordat positieve aspecten van de geneesmiddelen worden benadrukt en negatieve 

aspecten achterwege worden gelaten. Het bericht bevat slechts een enkele zin over bijwerkingen, en 

de risico’s en contra-indicaties ontbreken. IGZ acht dit in strijd met zowel art. 84 lid 3 als art. 91 lid 1 

onder a Gnw en legt een corrigerende maatregel op. 

5.4.6 Jurisprudentie Codecommissie  

Het vereiste dat reclame op een zodanige wijze dient te geschieden dat het rationele gebruik van de 

betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd, is in de jurisprudentie 

van de CGR in een aantal zaken aan de orde geweest. Een deel van deze zaken betreft door 

farmaceutische bedrijven geïnitieerde regelingen bedoeld om nadelige financiële gevolgen van de 

vergoedingssystematiek van geneesmiddelen te compenseren. De jurisprudentie van de 

Codecommissie over dit onderwerp, in dit onderzoek in algemene zin ook aangeduid als 

(terug)betalingsregelingen, wordt behandeld in paragraaf 5.4.6.1. De overige zaken komen aan de 

orde in paragraaf 5.4.6.2. 

5.4.6.1 Jurisprudentie m.b.t. (terug)betalingsregelingen  

Uit de casuïstiek die aan de Codecommissie is voorgelegd, volgt dat er meerdere aanleidingen 

kunnen zijn voor farmaceutische bedrijven om een regeling in het leven te roepen die bedoeld is om 

nadelige financiële gevolgen van de vergoedingssystematiek van geneesmiddelen te compenseren. 

                                                           
168 Boetezaak 26, boetebesluit 20 mei 2011. 
169 IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Seebri- en Ultibro Breezhaler door 

Novartis 2016, p. 9. 

 



270 
 

Het systeem van de vergoeding van geneesmiddelen in het kader van de Zorgverzekeringswet is 

uiteengezet in paragraaf 2.4.2. Voor een beter begrip van de jurisprudentie wordt hieronder eerst 

kort ingegaan op de nadelige effecten die uit de vergoedingssystematiek kunnen voortvloeien en 

aanleiding kunnen geven tot compenserende regelingen.  

 

In de eerste plaats kan het zijn dat een geneesmiddel in het geheel niet wordt vergoed als onderdeel 

van de aanspraak op farmaceutische zorg onder de Zorgverzekeringswet. De kosten van het 

betreffende middel komen in dat geval volledig voor rekening van de patiënt. Daarnaast kan het zijn 

dat een geneesmiddel wel onderdeel uitmaakt van de aanspraak op farmaceutische zorg en als 

zodanig is opgenomen in het GVS, maar dat de patiënt een eigen bijbetaling voor het middel 

verschuldigd is, omdat de prijs ervan hoger is dan de maximumvergoeding die in het kader van het 

GVS is vastgesteld. 

 

Een andere factor van belang is dat het traject voor het verkrijgen van de handelsvergunning voor 

een geneesmiddel en de procedure voor de opname van dat middel in het GVS niet synchroon lopen. 

De procedure voor opname in het vergoedingssysteem kan in beginsel pas worden gestart nadat de 

handelsvergunning is verkregen en het formele besluit over de vergoedingsstatus volgt in de regel 

dus enige tijd nadat het middel al verkrijgbaar is. In feite is hier sprake van een tijdelijke situatie; 

artsen kunnen een geneesmiddel wel al voorschrijven aan hun patiënten maar de vergoeding is nog 

niet geregeld, waardoor de kosten voor rekening van de patiënt komen.  

 

Een uitzonderlijke situatie betreft geneesmiddelen die in het kader van een ‘compassionate use’-

programma onder voorwaarden aan patiënten mogen worden afgeleverd voordat de 

handelsvergunning is verleend.170 In zo’n geval wordt het betreffende geneesmiddel kosteloos door 

de fabrikant ter beschikking gesteld. Een dergelijk programma loopt af op het moment dat de 

handelsvergunning voor het geneesmiddel wordt verleend. Het kan voorkomen dat op dat moment 

nog niet is voorzien in de vergoeding respectievelijk bekostiging van het geneesmiddel, met als 

gevolg dat kosten dan voor rekening van de patiënt komen.  

 

De wijze waarop de regelingen voor het compenseren van het financiële nadeel voor de patiënt in de 

praktijk worden opgezet en uitgevoerd, kan variëren. De voorbeelden die in de jurisprudentie van de 

CGR aan de orde zijn geweest, hebben onder meer betrekking op terugbetaling (aan de patiënt of 

apotheker) van de verschuldigde eigen bijdrage, het ter beschikking stellen van waardecoupons aan 

patiënten, het ter beschikking stellen van monsters van geneesmiddelen, het gratis verstrekken van 

geneesmiddelen en kortingsacties.  

 

De CGR Code bevat geen bepalingen die dergelijke regelingen als zodanig verbieden. Uit de 

jurisprudentie van de Codecommissie volgt een bestendige lijn, waaruit blijkt dat bij de beoordeling 

van de toelaatbaarheid in het kader van de reclameregels drie aspecten relevant zijn.  

                                                           
170 De regeling voor schrijnende gevallen, zoals ‘compassionate use’ in het Nederlands wordt aangeduid, is 
opgenomen in art. 40 lid 2 onder d Gnw en art. 3.18 Regeling Gnw. Het CBG dient toestemming te verlenen 
voor een ‘compassionate use’-programma. 
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1. De regels voor publieksreclame: in welke mate wordt de patiënt bij de regeling betrokken en 

leidt dit in het concrete geval tot overtreding van het verbod op publieksreclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen? 

2. De regels voor dienstverlening: worden in het kader van de uitvoering van de regeling diensten 

gevraagd aan de betrokken artsen en apothekers, en zo ja, voldoet deze dienstverlening aan de 

voorwaarden voor gunstbetoon? 

3. Bevordert de actie/betalingsregeling het rationele gebruik van het betreffende geneesmiddel in 

farmacologisch opzicht? 

De eerste twee aspecten komen aan de orde in de paragrafen 5.6.6.7 en 7.7.4. Een nadere analyse 

van de jurisprudentie met betrekking tot het vraagstuk of een regeling het rationele gebruik van het 

betreffende geneesmiddel in farmacologisch opzicht bevordert, volgt hieronder.  

De basis van deze jurisprudentie is gelegd in het oprichtingsjaar van de CGR en betreft een 

klachtenprocedure in twee instanties tussen Hoechst Marion Roussel en Schering-Plough. De 

Commissie van Beroep komt tot het oordeel dat een actie van Schering-Plough, waarbij patiënten 

met waardecoupons de eerste 15 tabletten van Claritine kosteloos kunnen ophalen bij de apotheek, 

het voorschrijfgedrag van artsen op een met de CGR Code strijdige wijze kan beïnvloeden. 

Ten gevolge van een wijziging in de vergoedingssystematiek voor geneesmiddelen onder de 

Ziekenfondswet wordt het allergiemiddel Claritine alleen nog maar vergoed in het geval dat patiënten 

dit middel op medische indicatie langdurig moeten gebruiken, met als gevolg dat ‘nieuwe’ patiënten 

de eerste 15 dagen van het gebruik zelf moeten betalen. De fabrikant start een actie en voorziet 

deelnemende huisartsen van waardecoupons. Deze kunnen zij meegeven aan patiënten aan wie voor 

de eerste keer Claritine wordt voorgeschreven. Overhandiging van de waardecoupon aan de 

apotheker geeft de patiënt recht op de gratis verstrekking van 15 tabletten. De apotheker kan de 

waardecoupon op zijn beurt weer inleveren bij de fabrikant, die de uiteindelijke kosten van de 15 

tabletten voor eigen rekening neemt. 

De Codecommissie beoordeelt de casus in eerste instantie in het licht van art. 5 Code 

Publieksreclame,171 op grond waarvan het uitgeven van waardebonnen of het houden van ‘refund’-

acties niet is toegestaan, en verbiedt de actie.172 In hoger beroep kiest de Commissie van Beroep 

voor een bredere benadering en toetst eveneens aan art. 4.2 CGR Code (oud), op grond waarvan 

reclame het rationele gebruik van een geneesmiddel moet bevorderen. Dat de actie naar haar 

inhoud en aard moet worden beschouwd als reclame, staat voor de Commissie van Beroep vast. Het 

oogmerk van de actie is immers (mede) om de afzet van Claritine te bevorderen. Ook het vragen van 

diensten aan meewerkende artsen en apothekers (namelijk het meegeven van coupons aan 

patiënten respectievelijk het tegen inlevering van de coupon aan de patiënt gratis verstrekken van de 

eerste 15 tabletten) strekt tot de aanprijzing van Claritine in de ruime betekenis van het woord. 

Naast een overtreding van art. 5 Code Publieksreclame constateert de Commissie van Beroep tevens 

een overtreding van art. 4.2 CGR Code (oud). Een actie van een aard en strekking als de onderhavige 

is, zelfs ook al zou de patiënt er niets van merken omdat bijvoorbeeld de voorschrijvend arts de 

coupons rechtstreeks aan de apotheker zou doen toekomen, ontoelaatbaar omdat deze het 

                                                           
171 In 2015 vernummerd tot art. 7 Code Publieksreclame. 
172 K99.005, 30 november 1999, r.o. D (Hoechst Marion Roussel/Schering-Plough). Zie over de toepassing van 
art. 5 Code Publieksreclame inzake ‘refund’-acties ook BK05.003/06.01, 14 maart 2006 (Pfizer Consumer 
Healthcare/Keuringsraad en Novartis Consumer Health). Zie voorts A03.007. 
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voorschrijfgedrag van de arts op een met de strekking van de gedragscode strijdige wijze zou kunnen 

beïnvloeden.173  

Tot een vergelijkbare conclusie komt de Codecommissie in K03.011, waarin regelingen van Roche en 

Abbott voor de obesitasmiddelen Xenical en Reductil centraal staan.174 

Als fabrikant van Xenical introduceert Roche een FatControlsystem, waarbij het gebruik van het 

obesitasmiddel wordt gecombineerd met deelname aan een telefonisch ondersteuningsprogramma. 

Patiënten die deelnemen aan het programma, krijgen 100% korting op de vierde verpakking van 

Xenical. Roche brengt dit programma door middel van mailings onder de aandacht van artsen, waarbij 

zij deelnamekaarten voor het programma toegestuurd krijgen en/of kunnen bestellen. Aan de artsen 

wordt gevraagd deze deelnamekaarten uit te reiken aan hun patiënten. 

De Codecommissie constateert dat de mededelingen van Roche in de richting van de artsen over de 

kortingsactie met betrekking tot de vierde verpakking primair tot doel hebben het gebruik van 

Xenical aan te prijzen. Er is een vergelijkbaar middel op de markt en de korting kan een prikkel 

vormen voor voorschrijvers om in voorkomende gevallen mede met het oog op het financiële belang 

van patiënten te kiezen voor het middel waarvoor de korting geldt. De kortingsactie is in strijd met 

art. 4.2 CGR Code (oud) ‘(…) nu daarmee het voorschrijfgedrag van de arts op een met de strekking 

van de Gedragscode strijdige wijze kan worden beïnvloed. (…)’175 Het feit dat deelnemers pas korting 

krijgen op de vierde verpakking doet hier niet aan af. Integendeel, de kortingsactie vormt daarmee 

niet alleen een prikkel voor de arts Xenical bij aanvang van de behandeling voor te schrijven, ‘maar 

kan bovendien een prikkel vormen om het gebruik van het middel na de (succesvolle) initiële 

behandeling voort te zetten. De arts zou er alsdan immers ook voor kunnen kiezen het gebruik van 

Reductil voor te schrijven’.176 

Het door Abbott ontwikkelde ondersteuningsprogramma voor Reductil wacht eenzelfde lot. Patiënten 

die Reductil gebruiken, kunnen kosteloos deelnemen aan een WeightSupport-programma en krijgen in 

dit kader onder meer een diëtistenbon die hun recht geeft op een gratis consult bij een diëtiste. Ook 

deze actie is bedoeld om het gebruik van Reductil te bevorderen, waarbij het kosteloze voedingsadvies 

van een diëtiste een prikkel kan vormen om, mede met het oog op het financiële belang van de 

patiënt, voor Reductil te kiezen. Dit is in strijd met art. 4.2 CGR Code (oud), dat voorschrijft dat het 

rationele gebruik van een geneesmiddel moet worden bevorderd.177 

Dat de Codecommissie belang hecht aan het feit dat er een concurrerend geneesmiddel beschikbaar 

is – en de voorschrijver dus daadwerkelijk een keuzemogelijkheid heeft die door de actie beïnvloed 

kan worden – blijkt uit een reeks opeenvolgende uitspraken.  

Omdat Elidel niet is opgenomen in het GVS, biedt de fabrikant aan het middel gratis aan patiënten te 

verstrekken. Daartoe stelt Novartis bestelformulieren aan artsen ter beschikking. Met dit 

bestelformulier en het recept kunnen patiënten Elidel gratis bij de apotheek ophalen. De apotheek 

ontvangt geen rekening van Novartis. Zowel de mailing waarmee artsen van deze actie op de hoogte 

worden gesteld als de bestelformulieren worden door de Codecommissie beschouwd als reclame voor 

Elidel. De naam van het product wordt prominent en veelvuldig herhaald en de teksten zijn bovendien 

                                                           
173 B99.005, 25 februari 2000, r.o. 4.8 (Schering-Plough/Hoechst Marion Roussel). 
174 K03.011, 2 juli 2003 (Abbott/Roche). 
175 K03.011, 2 juli 2003, r.o. 8.4 (Abbott/Roche). 
176 K03.011, 2 juli 2003, r.o. 8.9 (Abbott/Roche). 
177 K03.011, 2 juli 2003, r.o. 9.1 (Abbott/Roche). 
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in zodanige bewoordingen gesteld dat deze niet anders kunnen worden opgevat dan als een 

aanprijzing van Elidel.  

De Codecommissie laat meewegen dat bovendien ‘geldt dat de volledige vergoeding door Novartis 

bij aanwezigheid van een ander vergelijkbaar middel op de markt een prikkel voor voorschrijvers kan 

vormen om in voorkomende gevallen – mede met het oog op het financiële belang – te kiezen voor 

het middel waarvoor volledige vergoeding wordt gekregen’. Dit is in strijd met art. 4.2 CGR Code 

(oud), nu hiermee het voorschrijfgedrag op een met de strekking van de CGR Code strijdige wijze kan 

worden beïnvloed.178  

Tot vergelijkbare conclusies komt de Codecommissie in de volgende zaken: 

 Vooruitlopend op opname van het middel in het GVS stelt Aventis de langwerkende insuline Lantus 

kosteloos ter beschikking. Door Aventis is betoogd dat er geen alternatief op de markt is en er dus ook 

geen prikkel voor voorschrijvers zou zijn om met het oog op het financieel belang van de patiënt in 

voorkomende gevallen voor Lantus te kiezen. De Codecommissie volgt deze redenering niet en stelt vast 

dat er wel degelijk vergelijkbare middelen in de handel zijn. Het aanbod om Lantus kosteloos aan patiënten 

ter beschikking te stellen, kan het voorschrijfgedrag van artsen op een met de strekking van de CGR Code 

strijdige wijze beïnvloeden en is derhalve niet toegestaan.179 

 

 Hetzelfde geldt voor de regeling van Abbott omtrent het gratis verstrekken van Humira. Naar het oordeel 

van de Codecommissie kan deze regeling een prikkel voor voorschrijvende artsen vormen om in 

voorkomende gevallen, mede met het oog op het financiële belang van patiënten, te kiezen voor Humira, 

waardoor het voorschrijfgedrag van artsen die met de regeling bekend zijn geworden op een met de CGR 

Code strijdige wijze kan worden beïnvloed.180 

Het feit dat de regeling betrekking heeft op geneesmiddelen die bestemd zijn voor ernstig zieke 

patiënten, is niet relevant.  

Bondronat is onder meer geregistreerd voor de behandeling van patiënten met borstkanker en 

botmetastasen. Het geneesmiddel wordt niet volledig vergoed; patiënten moeten ca. € 42 bijbetalen. 

De fabrikant introduceert een terugbetalingsregeling en attendeert voorschrijvers op het feit dat 

patiënten met het recept voor Bondronat naar de apotheek kunnen gaan, waar aanvraagformulieren 

voor terugbetaling klaarliggen. Met dit aanvraagformulier en een kopie van de rekening kan de 

apotheek of de patiënt zelf terugbetaling van de eigen bijdrage aanvragen. Het bedrag wordt 

vervolgens door een door de fabrikant ingeschakelde derde partij overgemaakt.  

De Codecommissie stelt vast dat er een vergelijkbaar concurrerend middel op de markt is en de 

terugbetalingsregeling dus een prikkel kan vormen voor voorschrijvende artsen om, mede met het 

oog op het financiële belang van patiënten, in voorkomende gevallen te kiezen voor Bondronat.181 De 

Commissie van Beroep bevestigt dit oordeel. De terugbetalingsregeling impliceert een aanprijzing 

van geneesmiddelen; zij kan worden opgevat als een regeling op basis waarvan voorschrijvers de 

patiënt een voordeel kunnen verschaffen doordat het deel dat de patiënt zelf moet betalen aan hem 

                                                           
178 K03.016, 24 september 2003, r.o. 6.4 (Fujisawa/Novartis). 
179 K04.028, 10 maart 2005, r.o. 6.2.3 (Novo Nordisk/Aventis). Zie ook K04.011, 16 juli 2004 (Aventis/Novo 
Nordisk), waarin een vergoedingsregeling van Novo Nordisk in strijd wordt geacht met art. 4.2 CGR Code (oud), 
nu daarmee het voorschrijfgedrag van artsen op een met de strekking van de CGR Code strijdige wijze wordt 
beïnvloed. 
180 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.6 (Schering-Plough/Abbott). 
181 K05.009, 26 augustus 2005, r.o. 6.9 (Schering/Roche). 
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wordt terugbetaald. Het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen in 

farmacotherapeutisch opzicht wordt naar het oordeel van de Commissie van Beroep niet bevorderd, 

omdat niet uitgesloten kan worden geacht dat het voorschrijfgedrag van de internisten, oncologen 

en chirurgen die met de regeling bekend zijn geworden op enigerlei met de strekking van de 

regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame strijdige wijze wordt beïnvloed. Het betoog 

van de fabrikant dat er geen sprake is van een pull-marketingeffect, omdat het gaat om zeer zieke 

patiënten die niet enkel en alleen om financiële redenen wijziging zullen willen brengen in hun 

geneesmiddelengebruik, vindt geen gehoor.182 

Twee instanties van de CGR buigen zich in 2008 over een regeling omtrent een vaccin tegen 

baarmoederhalskanker. Het vaccin valt op dat moment niet onder het Rijksvaccinatieprogramma, 

terwijl de kosten van het middel evenmin onder het GVS worden vergoed.  

Voor optimale bescherming tegen baarmoederhalskanker is een volledige reeks van drie vaccinaties 

met Cervarix à € 125 per stuk nodig. GlaxoSmithKline (GSK) biedt voor de eerste vaccinatie van de 

reeks een gratis monster aan. Daartoe kunnen artsen aan hun patiënten een coupon geven. Met deze 

coupon en het recept voor Cervarix kunnen patiënten bij hun apotheek hun eerste vaccin gratis 

ophalen, de twee opvolgende vaccins moeten zij zelf betalen.  

De Commissie van Beroep oordeelt dat de gratis verstrekking van monsters van het vaccin op een 

zodanige wijze wordt uitgevoerd dat het rationele gebruik in farmacotherapeutisch opzicht niet 

wordt bevorderd. Niet uitgesloten moet worden geacht dat de arts zich bij het maken van de keuze 

tussen Cervarix en het concurrerende vaccin Gardasil vooral laat leiden door de door GSK geboden 

mogelijkheid om patiënten een aanzienlijk financieel voordeel te verschaffen (€ 125 op een bedrag 

van ongeveer € 375 dat patiënten voor een volledige vaccinatiereeks met Gardasil of Cervarix 

moeten betalen). De Commissie van Beroep neemt aan dat een dergelijke in de actie van GSK 

besloten liggende sterke financiële prikkel bij de afweging door de arts tussen het ene of het andere 

vaccin een zodanige rol zal spelen dat het rationele voorschrijfgedrag daardoor wordt beïnvloed op 

een wijze die in strijd is met het doel en de strekking van de regelgeving voor de 

geneesmiddelenreclame.183 

Een belangrijk keerpunt in de jurisprudentie over terugbetalingsregelingen doet zich voor in 2009, als 

de Codecommissie en Commissie van Beroep zich uitspreken over een terugbetalingsregeling voor de 

geneesmiddelen Detrusitol en Toviaz.184 

Detrusitol en Toviaz zijn opgenomen in het GVS, maar worden in bepaalde doseringen niet volledig 

vergoed. De fabrikant, Pfizer, schakelt een derde partij in voor de uitvoering van een 

terugbetalingsregeling ter zake van de verschuldigde eigen bijdrage. De communicatie over de 

terugbetalingsregeling verloopt tussen de derde partij en de betrokken apothekers. De eigen bijdrage 

kan via twee wegen worden teruggekregen. In het ene geval betaalt de patiënt de eigen bijdrage, 

maar kan deze via een van de apotheek te ontvangen formulier bij de derde partij worden 

teruggevraagd. In het andere geval brengt de apotheek de eigen bijdrage niet bij de patiënt in 

rekening, maar vordert hij deze zelf terug bij de derde partij.  

De Commissie van Beroep bevestigt in deze zaak een aantal principiële uitgangspunten met 

betrekking tot commerciële activiteiten en prijsstelling door farmaceutische bedrijven. Zo wordt in 

                                                           
182 B05.009, 2 december 2005, r.o. 4.1.3.6-4.1.3.8 (Roche/Schering). 
183 B08.002/08.01, 30 mei 2008, r.o. 4.2.3.2 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline).  
184 K09.006, 6 juli 2009 (Eleveld/Pfizer); B09.006/09.03, 17 september 2006 (Eleveld/Pfizer). 
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algemene zin bevestigd dat noch de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, noch de 

zelfregulering van de CGR een expliciet verbod op terugbetalingsregelingen ter zake van UR-

geneesmiddelen bevatten. Marketingactiviteiten door vergunninghouders zijn toegestaan, mits zij 

niet strijdig zijn met de reclameregels. De Commissie van Beroep stelt dat het, binnen de grenzen van 

de geldende regels, aan Pfizer is om de keuze te maken op welke wijze zij op de nettoprijs van 

geneesmiddelen voor de eindgebruiker wenst te concurreren.185  

In lijn met de eerdere jurisprudentie constateert de Commissie van Beroep dat de werkzaamheden 

die de apotheker in het kader van de terugbetalingsregeling uitvoert, moeten worden beschouwd als 

een dienst ten behoeve van de fabrikant van de betreffende geneesmiddelen. De gevraagde dienst is 

echter pas als geneesmiddelenreclame te kwalificeren als er een verband bestaat tussen ‘aanprijzing 

van een geneesmiddel’ en de gevraagde ‘dienst’. Dat is in deze casus niet het geval omdat, kort 

samengevat, de brieven aan de apothekers over de regeling en de ter beschikking gestelde 

teruggaveformulieren geen aanprijzende elementen bevatten en slechts informatief van aard zijn, 

terwijl evenmin sprake is van ontoelaatbaar gunstbetoon jegens de apothekers.186  

Van wezenlijk belang is verder dat de voorschrijvende artsen op geen enkele wijze bij de uitvoering 

van de terugbetalingsregeling betrokken zijn of door Pfizer van het bestaan daarvan op de hoogte 

zijn gebracht. Dit neemt niet weg dat het aannemelijk is dat voorschrijvers wel kennis zullen nemen 

van de terugbetalingsregeling, bijvoorbeeld in hun contacten met apothekers of via digitale bronnen. 

De Commissie van Beroep is echter van oordeel dat:  

‘(…) de enkele bekendheid bij de voorschrijvende beroepsbeoefenaren met de 

terugbetalingsregeling geen of geen doorslaggevende invloed heeft op de professionele 

keuze die de arts zal maken met betrekking tot het meest geïndiceerde geneesmiddel voor 

de desbetreffende patiënt. (…)’187  

Tegen deze achtergrond en mede gelet op de omstandigheid dat alle geneesmiddelen in het 

betreffende GVS-cluster voor een of meer sterktes een terugbetalingsregeling hebben, wordt de kans 

dat de terugbetalingsregeling van Pfizer het rationele voorschrijfgedrag van de artsen daadwerkelijk 

beïnvloedt niet aannemelijk geacht.188  

                                                           
185 B09.006/09.03, 17 september 2006, r.o. 4.1.3.1-4.1.3.2 (Eleveld/Pfizer). 
186 B09.006/09.03, 17 september 2006, r.o. 4.2.4.1-4.2.4.2 (Eleveld/Pfizer).  
187 B09.006/09.03, 17 september 2006, r.o. 4.2.4.4 (Eleveld/Pfizer. 
188 De door de Commissie van Beroep in de zaak Eleveld/Pfizer uitgezette lijn krijgt vervolg in een bestendige 
reeks adviezen: A09.063 (terugbetalingsregeling voor een zeer beperkte, maar kwetsbare groep jeugdige 
patiënten; positief); A10.011 (terugbetalingsregeling voor geneesmiddel waarvan alleen aanvangsdosering 
volledig wordt vergoed onder GVS, terwijl voor vervolgdoseringen eigen bijbetaling geldt; positief, met dien 
verstande dat een voorlichtingsbrief aan artsen wordt ontraden); A10.066 (kosteloos ter beschikking stellen 
van geneesmiddel voor toepassing bij nog niet geregistreerde indicatie; negatief, hetgeen in belangrijke mate 
wordt veroorzaakt door het feit dat de communicatie over de regeling in de richting van artsen wordt 
beschouwd als reclame voor een niet-geregistreerde indicatie); A11.061 (tijdelijke terugbetalingsregeling voor 
‘unmet medical need’-geneesmiddel gedurende de periode tussen registratie en opname in GVS; positief); 
A11.107 (tijdelijke verstrekking tegen 100% korting gedurende de periode tussen registratie en opname in GVS 
voor geneesmiddel dat voorheen onder ‘compassionate use’-programma viel; positief); A14.083 
(terugbetalingsregeling voor onderhoudsdosering, zodat met het oog op onder meer therapietrouw wordt 
voorkomen dat artsen om eigen betalingen te voorkomen startdoseringen blijven voorschrijven; positief); 
A15.004 en A15.029 (tijdelijke kosteloze verstrekking gedurende de periode tussen registratie en 
besluitvorming over de vergoeding specialistische farmaceutische zorg voor geneesmiddel dat voorheen onder 
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In K15.008 lijkt de Codecommissie het zelfs nog iets stelliger te zeggen: indien een voorschrijver door 

een enkele mededeling weet dat de patiënt voor een bepaald geneesmiddel niet of niet meer hoeft 

bij te betalen, kan dit juist bijdragen aan een verantwoorde keuze. 

Novo Nordisk introduceert een terugbetalingsregeling voor Tresiba, inhoudend dat de afnemende 

apothekers het verschil tussen de apotheekinkoopprijs en de GVS-vergoedingslimiet van Tresiba via de 

groothandel krijgen terugbetaald als zij aan de patiënt geen bijbetaling in rekening brengen. De klacht 

gaat over de vraag of buitendienstmedewerkers van Novo Nordisk deze terugbetalingsregeling actief 

onder de aandacht van voorschrijvers hebben gebracht. Aan de overgelegde verbatims kan 

onvoldoende overtuigend bewijs worden ontleend. 

De Codecommissie acht het voldoende aannemelijk dat de terugbetalingsregeling in de gesprekken 

tussen beroepsbeoefenaren en Novo Nordisk ter sprake is gekomen. Echter, zo vervolgt de 

Codecommissie, ‘van een enkele mededeling van een buitendienstmedewerker aan een 

voorschrijvende beroepsbeoefenaar inhoudende dat bijbetaling door de patiënt voor een 

geneesmiddel niet of niet meer nodig is’ gaat geen ongeoorloofd aanprijzend karakter uit. In beginsel 

staat het een vergunninghouder vrij zelf de prijs voor zijn product te bepalen.  

‘(…) Er kunnen redenen buiten het geneesmiddelenvergoedingsstelsel zijn gelegen om de prijs formeel 

niet te verlagen, maar de betalingsverplichting te verminderen door een terugbetalingsregeling. Voor 

de Nederlandse beroepsbeoefenaar en zijn in Nederland verzekerde patiënt is het resultaat hetzelfde. 

Het feit dat de voorschrijvende beroepsbeoefenaar door een enkele mededeling weet dat de patiënt 

voor een bepaald geneesmiddel niet of niet meer hoeft bij te betalen kan naar het oordeel van de 

Codecommissie juist bijdragen aan een verantwoorde keuze van de voorschrijvende 

beroepsbeoefenaar, zodat het rationeel voorschrijfgedrag wordt bevorderd. (…)’189 

De Codecommissie verwijst in dit verband naar de publicatie ‘NHG-werkwijze keuze 

geneesmiddelen’, waarin wordt aangegeven dat de kosten van een geneesmiddel voor een patiënt 

niet bepalend zijn bij de geneesmiddelenkeuze van de voorschrijvende beroepsbeoefenaar voor die 

patiënt, maar in de laatste stap wel een rol kunnen spelen. 

5.4.6.2 Overige jurisprudentie m.b.t. het bevorderen van het rationele gebruik van 
geneesmiddelen 

De overige jurisprudentie van de CGR betreft in vrijwel alle gevallen uitspraken waarin een 

overtreding wordt geconstateerd van het vereiste dat reclame het rationele gebruik van 

geneesmiddelen moet bevorderen, in combinatie met de overtreding van andere bepalingen uit de 

gedragscode.  

Veelvoorkomend is de combinatie van de overtreding van het verbod op misleiding en de 

overtreding van het vereiste dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet 

bevorderen. Deze voorschriften vormen onderdeel van hetzelfde artikel in de CGR Code en worden 

                                                           
‘compassionate use’-programma viel; in eerste instantie negatief vanwege het ontbreken van voldoende 
concrete gegevens, in tweede instantie positief). Een bijzonder geval tot slot is A07.020, waarin de 
Codecommissie goedkeuring geeft aan het op verzoek van de behandelend arts kosteloos verstrekken van 
Humira – voor een off-labeltoepassing – aan een ernstig zieke patiënt voor wie de behandeling met de overige 
beschikbare geneesmiddelen is uitgeput.  
189 K15.008, 30 oktober 2015, r.o. 6.8 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
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in uitspraken van de Codecommissie met regelmaat in onderling verband dan wel in elkaars 

verlengde bezien. Hieronder een aantal voorbeelden. 

 MSD brengt Zocor in een aantal doseringen in de handel. Voor de meeste indicaties is de aanvangsdosering 

10 of 20 mg per dag. In een reclamecampagne wordt met name Zocor 40 mg op opvallende wijze en 

herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, zonder dat een andere dosering wordt vermeld. De 

Codecommissie concludeert dat door de gebruikte visuele middelen de aandacht van de lezer wordt 

afgeleid van de uiterst belangrijke mededeling dat een aanvangsdosering van 20 mg wordt aanbevolen. Dit 

is ongeoorloofd en misleidend; door de eenzijdige nadruk op slechts een van de beschikbare doseringen 

wordt het rationele gebruik van het geneesmiddel niet bevorderd. Er bestaat gerede kans dat zo ten 

onrechte de 40mg-dosering als aanvangsdosis zal worden gebruikt, terwijl de SmPC bij coronaire 

hartziekten een aanzienlijk lagere aanvangsdosering (20 mg) voorschrijft.190 

 

 Novartis brengt drie verschillende varianten (doseringen) van Diovan en drie verschillende varianten van 

Co-Diovan in de handel. De indicatiegebieden van deze verschillende varianten zijn niet gelijkluidend. 

Tevens verschilt per variant de aanbevolen (aanvangs)dosering. In promotionele mailings worden de 

verschillende therapeutische indicaties en doseringen niet duidelijk vermeld. De Codecommissie oordeelt 

dat aldus bij beroepsbeoefenaren de onjuiste indruk kan ontstaan dat Diovan 160 mg en Co-Diovan 160/25 

mg de aanvangsdoseringen zijn. Dit bevordert niet het rationele gebruik van de geneesmiddelen en is 

misleidend.191 

 

 In een reclame-uiting voor Cozaar Plus wordt de claim ‘Kiest u voor een AIIA, kies dan de best 

gedocumenteerde!’ gehanteerd in combinatie met een staafdiagram en bijschrift. De Codecommissie ziet 

niet in wat het doel van dit diagram met bijschrift is, anders dan het doen voorkomen dat Cozaar Plus zich 

op een relevant punt, namelijk op het punt van wetenschappelijke publicaties, onderscheidt van andere 

geneesmiddelen. Dit is misleidend; de enkele omstandigheid dat met de zoekterm ‘losartan’ in 

Pubmedsearch de meeste documenten worden gevonden, kan redelijkerwijs niet als maat worden gezien 

voor de waarde en/of de relevantie van die publicaties voor de klinische praktijk. Het feit dat 

beroepsbeoefenaren in zijn algemeenheid voldoende geëquipeerd zijn om door dergelijke uitingen heen te 

lezen, doet er niet aan af dat de lezer door de claim kan worden misleid. ‘(…) Het rationeel gebruik van het 

betrokken geneesmiddel in farmacotherapeutisch opzicht wordt door deze reclame-uiting in ieder geval 

niet bevorderd (…)’, aldus de Codecommissie.192  

 

 Allergy Therapeutics, houder van de handelsvergunning voor Pollinex, stuurt een mailing aan huisartsen 

over wijzigingen in de vergoeding van niet-geregistreerde immunotherapie. In deze mailing wordt gewezen 

op het feit dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2014 additionele voorwaarden kunnen stellen aan de 

vergoeding van niet-geregistreerde producten. Omdat de voorwaarden zeer uiteenlopend zijn per 

zorgverzekeraar en zich verschillen kunnen voordoen voor bestaande en nieuwe patiënten, wijst Allergy 

Therapeutics artsen erop dat het onzeker is of patiënten hun kuur kunnen afmaken of starten. De 

Codecommissie stelt echter vast dat er ten tijde van verzending van de mailing al geen sprake meer was 

van onduidelijkheid over de vergoedingsstatus van niet-geregistreerde allergenen. Op dat moment kon per 

patiënt al met redelijke mate van zekerheid worden vastgesteld of het gebruik van een allergeen al dan 

niet voor vergoeding in aanmerking zou komen. Er is ten onrechte de indruk gewekt dat er onzekerheid 

was over de vergoeding, om zo voorschrijvers te bewegen voor Pollinex te kiezen. ‘Deze voorstelling van 

                                                           
190 K21.026, 11 februari 2002, r.o. D (MSD/Pfizer). 
191 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.5.4 (MSD/Novartis). 
192 K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.7 (Novartis/MSD). 
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zaken bevordert niet het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen en is misleidend’, aldus de 

Codecommissie.193 

 

 Meda claimt dat ‘Treclinac geen antibioticaresistentie induceert’. Bij de beantwoording van de vraag of 

aldus het rationele gebruik van een geneesmiddel wordt bevorderd, gaat het vooral om de uitleg die de 

gemiddelde beroepsbeoefenaar aan het begrip ‘induceren’ zal geven. Redelijkerwijs mag van een 

gemiddelde beroepsbeoefenaar niet worden verwacht dat bij lezing van reclame-uitingen een Nederlands 

woordenboek of andere informatiebronnen zullen worden geraadpleegd. Het is dan ook aannemelijk dat 

de gemiddelde beroepsbeoefenaar het begrip ‘induceert’ zal interpreteren als ‘veroorzaakt’, waardoor bij 

de gemiddelde beroepsbeoefenaar het onjuiste beeld wordt opgeroepen dat bij het gebruik van Treclinac 

geen risico op resistentievorming bestaat en de gemiddelde beroepsbeoefenaar dus op het verkeerde 

been wordt gezet omtrent (de werking van) Treclinac.194 

Het gebod dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen, wordt in een 

enkel geval ook in combinatie met het verbod op het maken van reclame in strijd met de SmPC 

bezien. De SmPC is voor beroepsbeoefenaren de leidraad voor het in farmacotherapeutisch opzicht 

rationele gebruik van het middel. Wanneer de studies waarop de claims zijn gebaseerd op zodanige 

wijze zijn opgezet dat is afgeweken van de SmPC, mogen de resultaten van die studies niet worden 

gebruikt in op beroepsbeoefenaren gerichte reclame-uitingen. 

Pfizer vergelijkt in een reclame-uiting twee van haar eigen producten en baseert de in dit kader 

gebruikte claims op een tweetal studies. De opzet van die studies is in strijd met de SmPC omdat de 

verhoging van de dosis al na een week is toegepast, terwijl de SmPC voorschrijft dit pas te doen na 

herevaluatie na 2 tot 8 weken. Ook dient de dosisverhoging plaats te vinden afhankelijk van de 

individuele respons, en niet, zoals in de studies, bij alle patiënten ongeacht de individuele respons. 

Uitgaande van de aanbevelingen en mededeling in de SmPC concludeert de Codecommissie dat de 

rationeel farmacotherapeutische toepassing van Toviaz impliceert dat in beginsel gestart wordt met 

een dosis van 4 mg en dat gedurende een periode van 2 tot 8 weken na start van de behandeling 

individueel wordt bezien wat daarop de respons is, om, afhankelijk van die respons, vervolgens 

eventueel de dosis te verhogen. Een dosisverhoging voor alle patiënten binnen één week, zoals in de 

gebruikte studies, is daarmee niet in overeenstemming.195 

Andere uitspraken waarin de Codecommissie constateert dat ten gevolge van overtreding van 

voorschriften van de CGR Code het rationele gebruik van geneesmiddelen niet wordt bevorderd, zijn 

de navolgende. 

 In K08.006 acht de Codecommissie een tweetal claims van Serono in strijd met art. 5.3 (de claim is niet 

accuraat, actueel, waarheidsgetrouw, en in zijn onderdelen juist en controleerbaar) en art. 5.7 (citaten en 

bronvermeldingen zijn niet op juiste wijze weergegeven en weerspiegelen niet de actuele stand van de 

wetenschap en techniek). Op grond hiervan komt de Codecommissie tot de conclusie dat de reclame-

                                                           
193 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.10.2 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics).  
194 K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.4.9 (Galderma/Meda). 
195 K11.005, 28 juli 2011, r.o. 6.10 (Astellas/Pfizer). Deze uitspraak is in hoger beroep bevestigd (B11.005/11.03, 
26 oktober 2011 (Pfizer/Astellas)). Zie voor een ander voorbeeld ook K20.015, 20 september 2000 (Pfizer en 
Searle/MSD). Deze klacht over een reclame-uiting voor Vioxx is ook besproken in par. 5.3.6.4. Naast strijdig met 
de geregistreerde indicatie en bijbehorende waarschuwingen in de SmPC acht de Codecommissie de 
informatiebrief over Vioxx ook ongeoorloofd en misleidend, ‘waarbij het rationele gebruik van het betreffende 
geneesmiddel zeker niet bevorderd wordt’. 
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uitingen in strijd met art. 4.3 CGR Code (oud) het rationele voorschrijfgedrag van de beroepsbeoefenaren 

niet bevorderen.196 

 

 Mundipharma claimt voor Oxynorm, geïndiceerd voor de behandeling van ernstige pijn, ‘directe afgifte 

voor snel effect bij ernstige acute pijn en ernstige doorbraakpijn’. Het causale verband tussen de directe 

afgifte en het snelle effect is echter niet onderbouwd. Dit is in strijd met het vereiste dat een reclame-

uiting voor een geneesmiddel accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in zijn onderdelen juist en 

controleerbaar moet zijn ‘waardoor mede risico bestaat dat niet op rationele wijze van het geneesmiddel 

gebruikt wordt gemaakt’, aldus de Codecommissie.197  

Zaken met betrekking tot reclame-uitingen waarin door partijen zijdelings als argument is 

aangevoerd dat het rationele gebruik van het betreffende middel niet wordt bevorderd, zonder dat 

dit van doorslaggevend belang is geweest bij de beoordeling door de Codecommissie, zijn K11.007198 

en K14.005.199 Zaken waarin het rationele gebruik als grond is aangevoerd maar dit niet door de 

Codecommissie is gehonoreerd: K12.005200 en B14.01.201 

Tot slot een aantal uitspraken van de Codecommissie met betrekking tot gunstbetoon, waarin is 

geconcludeerd dat het rationele gebruik van geneesmiddelen niet wordt bevorderd. In twee gevallen 

betreft het door vergunninghouders georganiseerde bijeenkomsten.  

Eli Lilly is initiatiefneemster van Nederland Continuüm Psychiatrie, een postacademische scholing voor 

professionals in de ggz. Het Continuüm Psychiatrie organiseert de APA TeleReview, een jaarlijkse 

bijeenkomst voor psychiaters in Nederland, waar de hoogtepunten worden gepresenteerd van de 

Annual Meeting of the American Psychiatric Association (APA). Een van de deelnemers beklaagt zich 

achteraf bij de CGR over het feit dat het middagprogramma van de APA TeleReview 2006 geen 

wetenschappelijke bijeenkomst is, maar een promotionele bijeenkomst waarbij de geneesmiddelen 

Cymbalta, Zyprexa en Strattera van Eli Lilly uitdrukkelijk onder de aandacht van de 

beroepsbeoefenaren zijn gebracht en de discussie is gestuurd naar deze middelen.  

De Codecommissie onderzoekt het middagprogramma en komt onder meer tot de conclusie dat uit 

de aan de orde gestelde onderwerpen en discussiepunten blijkt dat op subtiele, maar consistente 

wijze is gestuurd in de richting van de geneesmiddelen van Eli Lilly. Ondanks de aankondiging in de 

uitnodiging zijn er tijdens het middagprogramma nauwelijks onderwerpen behandeld die 

rechtstreeks ontleend zijn aan de Annual Meeting van de American Psychiatric Association. De 

Codecommissie oordeelt:  

                                                           
196 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.8 (Bayer/Serono). 
197 K11.003, 9 juni 2001, r.o. 6.7-6.8 (Nycomed/Mundipharma). 
198 K11.007, 8 december 2011 (Novartis/Boehringer Ingelheim).  
199 K14.005, 8 oktober 2014, r.o. 6.11 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
200 K12.005, 4 september 2012, r.o. 6.19 (BMS en Pfizer/Boehringer Ingelheim). Aangenomen wordt dat het 
hogere risico op gastro-intestinale bloedingen bij behandeling met Pradaxa 150 mg ten opzichte van warfarine 
voor een arts geen reden is om warfarine te prefereren boven Pradaxa 150 mg, omdat het voordeel van 
Pradaxa 150 mg ten opzichte van warfarine waar het gaat om de geringere kans op intracraniële bloedingen 
zwaarder weegt. Het ontbreken van informatie over het hogere aantal gastro-intestinale bloedingen bij 
Pradaxa 150 mg heeft dan ook geen negatieve invloed op het rationele gebruik van Pradaxa 150 mg dan wel 
warfarine in farmacotherapeutisch opzicht en van misleiding in de zin van art. 4.3 CGR Code is geen sprake. 
Deze uitspraak is bevestigd in B12.005/12.02, 10 december 2012 (BMS en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
201 B14.01, 18 augustus 2014, r.o. 4.14 (Van der Linde/MSD). 
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‘Ofschoon bij de opstelling van [art. 4.2 en art. 4.3 CGR Code (oud)] wellicht niet aan de onderhavige 

situatie in het kader van een bijeenkomst is gedacht, zijn deze ook in de gegeven omstandigheden 

onverkort van toepassing.’  

De gedragswijze van Eli Lilly is in strijd met het bepaalde in art. 4.2 en 4.3 CGR Code (oud): ‘De 

reclame dient op een zodanige wijze te geschieden dat het rationele gebruik van geneesmiddelen 

wordt bevorderd en dat de voorschrijver tot wie de aanprijzing is gericht niet wordt misleid.’202  

De tweede casus betreft door Merck Serono geïnitieerde ‘well-being evenementen’. 

Merck Serono is houder van de handelsvergunning voor Rebif, een geneesmiddel voor de behandeling van 

relapsing multiple sclerose (MS), en vraagt in verschillende reclamecampagnes aandacht voor het 

ondersteuningsprogramma ‘MySupport’. MySupport is een samenwerkingsverband van Merck en 

ApotheekZorg, gericht op de persoonlijke begeleiding van MS-patiënten die Rebif gebruiken. MySupport 

heeft speciaal getrainde verpleegkundigen in dienst, die onder meer bij patiënten thuis de instructie voor 

zelftoediening van Rebif verzorgen. Het premiumprogramma van MySupport verzorgt voorts speciale well-

being evenementen voor MS-patiënten. Deze vinden volgens de website www.my-support.nl ‘voor u en 

een introducé plaats op mooie en inspirerende locaties’ en bieden een uitgebreide en luxe verzorging aan.  

De Codecommissie beschouwt het aanbieden van well-being evenementen als een vorm van reclame 

die aanprijzende werking heeft zowel in de richting van de voorschrijvende arts, die daardoor kan 

worden bewogen juist Rebif voor te schrijven zodat zijn patiënt aan dergelijke well-being 

evenementen kan deelnemen, als in de richting van de eindgebruiker, die voor het gebruik van Rebif 

wordt beloond. Merck Serono handelt daarmee in strijd met art. 4.3 CGR Code (oud) omdat ‘deze 

vorm van reclame het rationele voorschrijfgedrag niet bevordert’.203  

In K09.004 wordt het aanbieden aan voorschrijvers van een met artikelen gevulde toilettas met de 

bedoeling dat zij deze doorgeven aan hun patiënten ontoelaatbaar geacht. De Codecommissie heeft 

met name problemen met de toilettas zelf en een deel van de inhoud daarvan, een setje Rituals- 

verzorgingsproducten. Ongeacht de waarde van de artikelen zal de patiënt deze als een geschenk 

beschouwen. Voor een voorschrijver zou dit een reden kunnen zijn juist het geneesmiddel voor te 

schrijven waarbij hij deze toilettas met inhoud kan weggeven; hij doet zijn patiënten daarmee 

immers een plezier. Het rationele gebruik van geneesmiddelen wordt hiermee echter niet bevorderd, 

                                                           
202 K06.011, 27 november 2006, r.o. 5.9 (Belgers/Eli Lilly). 
203 Tegen deze uitspraak wordt hoger beroep aangetekend door Merck (B09.007/09.02, 17 september 2009). In 
dit beroep, dat meerdere onderdelen van de uitspraak van de Codecommissie betreft, laat Sanofi-Aventis 
weten met Merck in overleg te zijn getreden over een oplossing van een aantal kwesties, waaronder (de 
inhoud van) het MySupport-programma. Merck heeft aanvullende informatie aan Sanofi-Aventis ter 
beschikking gesteld, onder meer over een aantal wijzigingen dat in het programma is doorgevoerd. Om die 
reden wenst Sanofi-Aventis het verweer in hoger beroep niet door te zetten. De Commissie van Beroep 
overweegt als volgt: ‘Voor zover Sanofi-Aventis met het niet langer handhaven van haar verweer in beroep 
tevens heeft bedoeld de gronden van haar klacht in eerste aanleg met betrekking tot het MySupport 
Programma niet langer te handhaven, ontbreekt in zoverre aan de inleidende klacht een deugdelijke grondslag. 
Dit moet leiden tot vernietiging van de beslissing van de Codecommissie, voor zover gegeven ten aanzien van 
het MySupport Programma c.a. Mocht Sanofi-Aventis dit niet hebben bedoeld, dan geldt dat de door Merck in 
haar grief gestelde feiten betreffende onder meer de verantwoordelijkheid voor het MySupport programma, 
de aard van de verrichte activiteiten en de door ApotheekZorg georganiseerde evenementen, als niet (langer) 
weersproken zijn komen vast te staan. Waar thans van de juistheid van de lezing van Merck omtrent de feiten 
moet worden uitgegaan, berust de beslissing van de Codecommissie met betrekking tot bovenstaande punten 
op onjuiste uitgangspunten. Ook dit leidt tot vernietiging van de beslissing zoals hiervoor vermeld’ (r.o. 4.2.5). 
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en het aanbieden van de toilettas (met of zonder inhoud) is in strijd met de CGR Code, aldus de 

Codecommissie.204 

5.5 Het verbod op misleiding  

5.5.1 Richtlijn 2001/83 

Het verbod om misleidende reclame voor geneesmiddelen te maken, is in de Europese richtlijn als 

volgt geformuleerd: 

 

Art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 

Reclame voor een geneesmiddel mag niet misleidend zijn. (tweede gedachtestreepje) 

Dat het verbod op misleidende reclame een van de kernbepalingen vormt van de Europese 

wetgeving blijkt uit het feit dat reeds in de resolutie over het allereerste voorstel voor een Europese 

richtlijn, de nooit in werking getreden richtlijn betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de 

lidstaten inzake reclame voor farmaceutische specialiteiten, een plaats wordt ingeruimd voor het 

begrip ‘misleiding’. Het Europese Parlement neemt in 1968 een resolutie aan op basis waarvan de 

voorgestelde bepaling dat reclame voor farmaceutische spécialités ‘met name door onware of 

oncontroleerbare gegevens’ de volksgezondheid niet in gevaar mag brengen, dient te worden 

vervangen door de zinsnede ‘met name door onware, misleidende, onjuiste of oncontroleerbare 

gegevens’.205  

Ook in de Reclamerichtlijn neemt het verbod op misleiding een prominente plaats in. Art. 2 lid 3 van 

deze richtlijn bestaat uit twee onderdelen: ten eerste moet reclame het rationele gebruik van een 

geneesmiddel bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te 

overdrijven, en ten tweede mag reclame voor een geneesmiddel ‘niet misleidend zijn’. In de 

considerans van de Reclamerichtlijn wordt een niet te missen verband gelegd met meer algemene 

ontwikkelingen rond de wetgeving voor misleidende reclame. In de eerste overweging wordt 

verwezen naar Richtlijn 84/450/EEG, waarbij de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake 

misleidende reclame onderling zijn aangepast.206 

Dat het begrip misleiding tot een van de kernbepalingen van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame behoort, volgt ook uit de bepalingen in de Reclamerichtlijn over toezicht. In 

art. 12 lid 1 wordt lidstaten opgedragen passende en doelmatige middelen te treffen voor het 

toezicht op geneesmiddelenreclame, waarbij zij in elk geval erin dienen te voorzien dat 

belanghebbenden in rechte of via een administratieve organisatie kunnen optreden tegen ‘met de 

richtlijn strijdige geneesmiddelen’. In lid 2 is bepaald dat lidstaten in dit kader zodanige 

bevoegdheden dienen te verlenen dat – ingeval zij dit, rekening houdend met alle belangen, 

waaronder uitdrukkelijk ook het algemeen belang, nodig achten – het bevel kan worden opgelegd 

                                                           
204 K09.004, 27 maart 2009, r.o. 6.5 (Merck/Ferring). Zie over deze zaak ook par. 5.6.6.4 en 7.7.2. 
205 PbEG 1968, C-72. 
206 PbEG 1984, L 250/17. 
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‘misleidende reclame te staken’ dan wel ‘indien de misleidende reclame nog niet onder het publiek is 

gebracht’, de publicatie kan worden verboden.207 

De tekst van Richtlijn 2001/83 is ten aanzien van het begrip misleiding zowel qua opzet als qua 

bewoordingen vrijwel volledig gelijk aan de tekst van de Reclamerichtlijn. Art. 87 Richtlijn 2001/83 

komt overeen met art. 2 Reclamerichtlijn. Art. 87 lid 3 bestaat uit twee gedachtestreepjes; het eerste 

luidt: reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik van een geneesmiddel bevorderen 

door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven, en onder het 

tweede gedachtestreepje is bepaald dat reclame niet misleidend mag zijn.  

In punt 42 van de considerans van Richtlijn 2001/83 is een verwijzing opgenomen naar Richtlijn 

84/450/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake misleidende reclame. Vermeld wordt dat Richtlijn 2001/83 niet 

vooruitloopt op de toepassing van die richtlijn. De bepalingen over het toezicht op reclame voor 

geneesmiddelen zijn op dezelfde wijze als in de Reclamerichtlijn ondergebracht in art. 97.208 Voor het 

overige komt het aspect van misleiding niet als zodanig terug in de considerans van Richtlijn 2001/83. 

Het verbod op misleiding dient derhalve te worden gezien in het licht van de algemene doelstelling 

van de bescherming van de volksgezondheid, in het kader waarvan onder meer buitensporige en 

ondoordachte publieksreclame over vrij verkrijgbare geneesmiddelen moet worden voorkomen door 

het stellen van een aantal essentiële eisen (punt 45) en reclame gericht op beroepsbeoefenaren aan 

strenge voorwaarden dient te worden onderworpen (punt 47). 

Wat verstaan moet worden onder misleiding is in de richtlijn verder niet uitgewerkt.209 

5.5.2 De Geneesmiddelenwet  

Het verbod op misleidende reclame voor geneesmiddelen is in de Geneesmiddelenwet als volgt 

vastgelegd: 

  

                                                           
207 Opvallend is overigens dat in de oorspronkelijk voorgestelde tekst van de Reclamerichtlijn in het tweede lid 
van het toenmalige art. 11 (later vernummerd tot 12) niet wordt gesproken van misleidende reclame, maar van 
‘met de richtlijn strijdige reclame’.  
208 In Richtlijn 2001/83 komt het begrip misleidend overigens nog op een andere plaats voor; in art. 106 bis is 
bepaald dat de houder van een handelsvergunning ervoor moet zorgen dat de openbare mededelingen die hij 
doet over bezorgdheid omtrent het gebruik van een geneesmiddel op basis van 
geneesmiddelenbewakingsgegevens objectief aan het publiek gepresenteerd moeten worden en niet 
misleidend mogen zijn. 
209 Voor de volledigheid wordt in dit kader verwezen naar de algemene wetgeving over misleidende reclame. In 
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PbEG 2006, L 376/21), de 
opvolger van Richtlijn 84/450/EEG, is een definitie van misleidende reclame opgenomen. Deze in art. 2 onder b 
opgenomen definitie luidt: ‘elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen haar opmaak, de 
personen tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidende karakter 
hun economische gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een concurrent schade toebrengt of kan 
toebrengen.’ In art. 3 is bepaald dat bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde reclame misleidend is alle 
bestanddelen in aanmerking moeten worden genomen, waarbij een aantal punten in het bijzonder wordt 
uitgelicht.  
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Art. 84 lid 4 Gnw 

Misleidende reclame is verboden. 

Het verbod op het maken van misleidende reclame is al geruime tijd in de Nederlandse wetgeving 

verankerd. Reeds voor de totstandkoming van de Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame 

is de Nederlandse wetgever ertoe overgegaan een dergelijk verbod wettelijk vast te leggen: het in 

1978 in werking getreden art. 3 lid 8 WOG bevat het verbod ‘een farmaceutische specialité of een 

farmaceutisch preparaat aan te prijzen op een wijze welke misleidend is ten aanzien van de werking 

van het geneesmiddel, waaronder begrepen de werkzaamheid ten aanzien van de [geregistreerde] 

indicaties’.210 

Met de inwerkingtreding van het Reclamebesluit wordt dit verbod algemener geformuleerd. Het 

verbod wordt ondergebracht in art. 4, waarin ook het verbod op het maken van reclame in strijd met 

de SmPC is opgenomen, en luidt dan kortweg ‘reclame mag niet misleidend zijn’.211  De toelichting op 

deze bepaling is uiterst summier. Art. 3 (reclame voor een geneesmiddel moet het rationele gebruik 

ervan bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven) 

en art. 4 worden in een gezamenlijke alinea behandeld, waarbij aan het verbod op misleidende 

reclame geen directe aandacht wordt besteed:  

‘Het gaat om het bevorderen van het rationele, doelmatige gebruik van geneesmiddelen door middel 

van een objectieve goed doordachte presentatie ervan, waarheidsgetrouw. Wat dit laatste betreft, 

past een verwijzing naar de samenvatting van de kenmerken van een geneesmiddel die bij de 

aanvraag tot inschrijving in het register moet worden verstrekt en die door [het CBG] wordt 

onderzocht, alvorens ze wordt goedgekeurd. Foute of misleidende reclame zal vermeden worden door 

bij reclame-activiteiten de hand te houden aan wat in deze samenvatting is vermeld. Art. 4 strekt 

daartoe.’212  

Uit de toelichting lijkt een structuur te kunnen worden afgeleid waarbij als hoofdregel geldt dat 

geneesmiddelenreclame objectief en waarheidsgetrouw dient te zijn, waarbij de objectiviteit en 

waarheidsgetrouwheid enerzijds worden bewaakt aan de hand van de inhoud van de SmPC, 

anderzijds aan de hand van het verbod op misleiding.  

In de Geneesmiddelenwet is gekozen voor een andere onderlinge rangschikking. Daar is het verbod 

op misleidende reclame opgenomen in lid 4 van art. 84; de drie voorgaande leden betreffen het 

verbod op het maken van reclame waarvoor geen handelsvergunning is verleend (lid 1), het maken 

van reclame in strijd met de SmPC (lid 2) en het verbod op reclame die het rationele gebruik van een 

geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken (lid 3). 

Of deze gewijzigde indeling een dieperliggende achtergrond heeft, is niet goed te achterhalen. In de 

toelichting bij het oorspronkelijk wetsontwerp is bij art. 69 (later vernummerd tot 84) alleen terug te 

vinden dat het eerste lid de inhoud bevat van art. 87 lid 1 Richtlijn 2001/83, het tweede lid de inhoud 

van art. 87 lid 2 en dat het derde en vierde lid overeenkomen met de inhoud van art. 87 lid 3, eerste 

en tweede gedachtestreepje.213 Bij de verdere behandeling van de Geneesmiddelenwet wordt geen 

                                                           
210 Stb. 1975, 519. 
211 Stb. 1994, 787. 
212 Stb. 1994, 787, p. 12-13. 
213 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 67. 
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aandacht meer besteed aan het verbod op misleiding; de bepaling geeft kennelijk geen aanleiding 

voor verdere vragen of opmerkingen.  

5.5.3 De CGR Code  

In de CGR Code is het verbod op misleidende reclame ondergebracht in hetzelfde artikel als waarin 

het vereiste is vastgelegd dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen. 

De in het kader van deze paragraaf relevante passage luidt als volgt. 

Art. 5.2.1.3 CGR Code 

De reclame dient op een zodanige wijze te geschieden dat (…) degene tot wie de aanprijzing is 

gericht op generlei wijze wordt misleid. 

Overigens komt het verbod op misleiding elders in de gedragscode terug ten aanzien van specifieke 

uitingen met betrekking tot geneesmiddelen. Zo is in art 5.2.2.8 onder a vastgelegd dat vergelijkende 

reclame niet misleidend mag zijn. Een vergelijkbaar vereiste is opgenomen in het hoofdstuk over 

informatie over receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek. Dergelijke informatie mag niet 

misleidend zijn (art. 5.7.1 onder c).  

5.5.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Er is geen jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie waarin het verbod op misleidende 

reclame voor geneesmiddelen centraal staat. In de marge van het Gintec-arrest doet het Hof wel een 

uitspraak over de onderlinge verhouding tussen Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame en 

de bepalingen in Richtlijn 2001/83 met betrekking tot misleidende reclame. Richtlijn 84/450/EEG 

bewerkstelligt een minimale harmonisatie. Lidstaten zijn op grond van art. 7 lid 3 Richtlijn 

84/450/EEG bevoegd met het oog op een verdergaande bescherming van de consument nadere 

voorschriften aan te nemen of maatregelen te treffen.214 Hieruit volgt dat de in Richtlijn 2001/83 

specifiek ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen vastgelegde voorschriften zich als een lex 

specialis verhouden ten opzichte van de algemene regeling van Richtlijn 84/450/EEG.  

Het uitgangspunt dat Richtlijn 2001/83 als lex specialis voorrang heeft boven een lex generalis zoals 

Richtlijn 84/450/EEG wordt door de A-G bevestigd in zijn conclusie bij het Damgaard-arrest.215 

5.5.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

In het kader van toezicht op naleving van het Reclamebesluit respectievelijk de Geneesmiddelenwet 

zijn er geen zaken geweest waarin overtreding van het verbod op misleiding is geconstateerd. 

Wel zijn in de loop der jaren een aantal civielrechtelijke procedures gevoerd waarin het vermeende 

misleidende karakter van reclame-uitingen voor geneesmiddelen aan de orde is geweest. De meeste 

van deze zaken hebben betrekking op misleidende vergelijkende reclame-uitingen en worden 

besproken in paragraaf 6.6.2.  

Van algemene betekenis, en daarom relevant in het kader van de onderhavige paragraaf, is de serie 

uitspraken van de civiele rechter met betrekking tot de vraag of het gebruik van de begrippen 

                                                           
214 HvJ EG 8 november 2007, C-374/05, ECLI:EU:C:2007:654, punt 31 (Gintec). 
215 Concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-421/07, ECLI:EU:C:2008:632, punt 62 (Damgaard). 
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‘generiek’ en ‘therapeutisch equivalent’ in reclame-uitingen misleidend is. Deze zaken hebben 

betrekking op de volgende casus. 

Abbott (en later diens rechtsopvolger onder algemene titel Abbvie) is houder van 

handelsvergunningen voor meerdere varianten van het geneesmiddel Lucrin (werkzame stof 

leuproreline). Astellas is houder van handelsvergunningen voor Eligard, dat eveneens als werkzame 

stof leuproreline bevat. Sandoz verkrijgt een handelsvergunning voor Leuproreline Sandoz Depot 

Sandoz op grond van de zogenoemde verkorte procedure zoals omschreven in art. 10 lid 3 Richtlijn 

2001/83. Van deze verkorte procedure kan gebruik worden gemaakt indien geen sprake is van een 

generiek geneesmiddel in de zin van art. 10 lid 2 Richtlijn 2001/83. In het kader van de verkorte 

procedure mag, evenals bij de procedure voor het aanvragen van een generieke handelsvergunning op 

grond van art. 10 lid 1 en 2 Richtlijn 2001/83, worden verwezen naar het preklinische en klinische 

dossier van een referentiegeneesmiddel (in casu Lucrin), maar moeten daarnaast nog extra 

aanvullende gegevens (zogenoemde bridging data) worden ingediend.216   

Kort samengevat gaat het geschil tussen partijen over de vraag of Sandoz in reclame-uitingen richting 

voorschrijvers en apothekers mag claimen dat Leuproreline Sandoz Depot ‘generiek’ is en 

therapeutisch uitwisselbaar is met Lucrin en Eligard. Abbott en Astellas stellen dat dit misleidend is, 

onder meer omdat het geneesmiddel van Sandoz niet voldoet aan de definitie van ‘generiek’ als 

bedoeld in art. 10 lid 1 en 2 Richtlijn 2001/83 en omdat de farmaceutische vorm, aangeboden sterkte 

en indicatiegebieden verschillen, waardoor de producten niet therapeutisch uitwisselbaar zouden zijn. 

Na wisselende uitkomsten in de procedure in kort geding217 en de bodemprocedure,218 legt het hof in 

hoger beroep de volgende uitgangspunten vast. 

‘Bij de beantwoording van de vraag of een geneesmiddelenreclame misleidend is in de zin van art. 

6:194 BW of ongeoorloofd is in de zin van artikel 6:194a BW, moet worden uitgegaan van de 

vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone 

beroepsbeoefenaar tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt, de zogeheten “maatman” (vgl. 

HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162). Tussen partijen is niet in geschil dat de mededeling 

zich richt tot de apotheker en de medisch specialist. 

Verder geldt dat de feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling nog 

niet meebrengt dat de mededeling misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling door haar 

misleidende karakter het economische gedrag van de maatman-specialist of maatman-apotheker 

beïnvloedt. Een onjuiste of onvolledige mededeling kan dan ook pas als misleidend worden 

gekwalificeerd, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de mededeling, gelezen in de context waarin 

                                                           
216 In art. 10 Richtlijn 2001/83 worden drie soorten procedures omschreven. Lid 1 en 2 betreffen de procedure 
voor het aanvragen van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel, waaronder wordt verstaan 
een geneesmiddel met dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en dezelfde 
farmaceutische vorm als het referentiegeneesmiddel waarvan biologische equivalentie is aangetoond (zie ook 
art. 42 lid 5 onder c Gnw). Art. 10 lid 3 bevat de verkorte procedure (zie ook art. 42 lid 6 Gnw). In lid 4 is de 
procedure omschreven voor het aanvragen van een handelsvergunning voor een biosimilar (zie ook art. 42 lid 7 
Gnw).  
217 Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 3 februari 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4853 (Abbott en Astellas/Sandoz). De 
voorzieningenrechter acht het gebruik van de termen ‘generiek’ en ‘therapeutisch uitwisselbaar’ in de reclame-
uiting van Sandoz niet misleidend.  
218 Rb. Zwolle-Lelystad 29 augustus 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:1648 (Abbott/Sandoz). De rechtbank acht het 
gebruik van de term ‘generiek’ niet toelaatbaar. De term ‘therapeutisch uitwisselbaar’ wordt als een 
vergelijkende claim beschouwd, die in casu onvoldoende onderbouwd is. 
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deze is geplaatst, van materieel belang is voor de beslissing van de maatman-specialist of maatman-

apotheker om het geneesmiddel voor te schrijven respectievelijk ter hand te stellen.’219 

Aan de hand van deze uitgangspunten acht het hof het gebruik van de aanduiding ‘generiek’ voor 

Leuproreline Sandoz Depot niet misleidend. Het hof wijst op het onderscheid tussen het gebruik van 

het begrip generiek geneesmiddel in het kader van de verkorte procedure als bedoeld in art. 42 lid 5, 

6 en 7 Gnw, en het gebruik van dit begrip bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen 

door medisch specialisten en apothekers. De maatman-specialist en maatman-apotheker zijn niet 

betrokken bij de verlening van geneesmiddelenvergunningen en zullen om die reden het begrip 

generiek geneesmiddel ook niet interpreteren in de strikt juridische betekenis die het woord in die 

context heeft. In de dagelijkse farmaceutische en medische praktijk wordt onderscheid gemaakt 

tussen spécialités en generieke geneesmiddelen, de gevolgde toelatingsprocedure speelt daarbij 

geen rol.220  

Het gebruik van de term ‘therapeutisch uitwisselbaar’ wordt door het hof wel misleidend geacht, 

omdat nagelaten is nader te specificeren ten opzichte van welke geregistreerde indicaties die 

uitwisselbaarheid geldt. Daardoor zouden de maatman-specialist en de maatman-apotheker ten 

onrechte kunnen overgaan tot het voorschrijven respectievelijk ter hand stellen van Leuproreline 

Sandoz voor andere dan de geregistreerde indicaties.221  

5.5.6 Jurisprudentie Codecommissie  

De jurisprudentie van de Codecommissie over het verbod op misleidende reclame is zeer omvangrijk 

en uiteenlopend. Het misleidende karakter van een reclame-uiting kan op zeer veel verschillende 

wijzen tot uitdrukking komen en betrekking hebben op vele aspecten van een geneesmiddel. Bij de 

behandeling van uitspraken van de Codecommissie met betrekking tot het verbod op misleidende 

reclame is ervoor gekozen een zekere rubricering aan te brengen. 

Misleiding kan betrekking hebben op essentiële kenmerken en/of eigenschappen van een 

geneesmiddel. Daarbij kan worden gedacht aan misleiding met betrekking tot het indicatiegebied en 

de dosering van een geneesmiddel. Ook de wijze waarop een geneesmiddel wordt aangeduid, kan 

misleidend zijn, bijvoorbeeld voor zover het de (vergoedings)status, werkzame stof of het gebruik 

van een merknaam betreft. Uitspraken met betrekking tot deze vormen van misleiding komen aan de 

orde in paragraaf 5.5.6.1.  

Een specifieke categorie uitspraken betreft misleiding in de wijze waarop studieresultaten worden 

‘vertaald’ naar een claim voor een geneesmiddel. De jurisprudentie van de Codecommissie over dit 

aspect van misleiding wordt besproken in paragraaf 5.5.6.2. 

                                                           
219 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9929, r.o. 3.12-3.13 (Sandoz/AbbVie). 
220 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9929, r.o. 3.20 (Sandoz/AbbVie). Het hof 
verwijst in dit verband naar de uitspraak van de Codecommissie over dezelfde casus (K11.004, zie par. 5.5.6.1) 
en onderschrijft het oordeel van de Codecommissie dat Sandoz door de verlening van de handelsvergunning de 
generieke status heeft verworven voor haar geneesmiddel Leuproreline Sandoz ten opzichte van het 
referentiemiddel Lucrin. 
221 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9929, r.o. 3.34 (Sandoz/AbbVie). 
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Van misleiding kan ook sprake zijn bij het selectief, onvolledig dan wel eenzijdig weergeven van 

bepaalde informatie over een geneesmiddel. De relevante uitspraken op dit gebied worden 

behandeld in paragraaf 5.5.6.3. 

Misleiding ten gevolge van de in een reclame-uiting gehanteerde formuleringen en terminologie 

komt aan bod in paragraaf 5.5.6.4. 

Jurisprudentie over misleiding vanwege de presentatie en opmaak van reclame-uitingen wordt 

besproken in paragraaf 5.5.6.5. 

Het komt met regelmaat voor dat de Codecommissie overtreding van art. 5.2.1.3 CGR Code 

constateert in combinatie met de overtreding van een of meerdere andere voorschriften van de 

gedragscode, waaronder het vereiste dat reclame niet strijdig mag zijn met de SmPC, juist en 

controleerbaar moet zijn en het rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen. In 

paragraaf 5.5.6.6 is tot slot een kort overzicht van dergelijke uitspraken opgenomen. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de CGR Code een aantal specifieke eisen stelt aan 

vergelijkende reclame. Een van deze eisen houdt in dat een vergelijking niet misleidend mag zijn (art. 

5.2.2.8 onder a). De jurisprudentie van de Codecommissie die betrekking heeft op misleidende 

vergelijkende reclame wordt behandeld in hoofdstuk 6.  

5.5.6.1 Misleiding t.a.v. essentiële kenmerken en eigenschappen van een geneesmiddel 

Uit de jurisprudentie van de CGR volgt dat misleiding betrekking kan hebben op verschillende 

aspecten en kenmerken van een geneesmiddel. Misleiding met betrekking tot het indicatiegebied 

van een geneesmiddel wordt over het algemeen als ernstig beschouwd. Dit moet mede worden 

gezien in het licht van het belang voor beroepsbeoefenaren van de SmPC en het in paragraaf 5.3 

besproken algemene vereiste dat reclame voor een geneesmiddel in overeenstemming met de SmPC 

moet zijn.  

De ratio is helder: beroepsbeoefenaren mogen niet op het verkeerde been worden gezet over het 

indicatiegebied van een geneesmiddel. Dit kan ertoe leiden dan zij bij het voorschrijven van 

geneesmiddelen verkeerde keuzes maken. De Codecommissie formuleert dit treffend in 

K04.005/K04.006, waarin ten aanzien van een onvolledige en onjuiste weergave in een reclame-

uiting van het indicatiegebied wordt opgemerkt: 

‘(…) Hierdoor kunnen beroepsbeoefenaren in belangrijke mate worden misleid in die zin dat zij zich 

onvoldoende bewust zijn van de juiste toepassingsgebieden van (...) en het product voorschrijven in 

gevallen waarvoor het niet is bedoeld en niet is toegelaten. Deze mogelijke misleiding is temeer aan 

(...) verwijtbaar nu hier een ernstige en vaak levensbedreigende aandoening resp. groep van 

aandoeningen aan de orde is en juiste en volledige productinformatie hier met name geboden is.’222 

Voorbeelden van uitspraken van de Codecommissie waarin misleiding ten aanzien van het 

indicatiegebied is geconstateerd, vormen de navolgende zaken.  

 Symbiocort is (slechts) geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van patiënten met ernstig COPD 

(FEV1 < 50% voorspeld normaal) en een anamnese van herhaalde exacerbaties, die ondanks reguliere 

therapie met langwerkende luchtwegverwijders significante symptomen hebben. Deze wezenlijke 

                                                           
222 K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.3 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline). Zie voor deze zaak ook par. 
5.3.6.1. 
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kenmerken van Symbiocort blijven in de gewraakte reclame-uitingen geheel onvermeld. 

Beroepsbeoefenaren kunnen hierdoor in belangrijke mate worden misleid.223 

 

 AstraZeneca verspreidt onder artsen een doseringsblok voor Seroquel met het opschrift ‘Nu ook 

geregistreerd voor manie’. Op de binnenzijde van de voorkaft van het blok staan afbeeldingen op ware 

grootte van de verschillende Seroquel-tabletten, een doseringstabel en de vermelding van de gebruikelijke 

effectieve dosis. De doseringstabel en de genoemde effectieve dosering hebben echter enkel betrekking 

op de indicatie voor manie, terwijl de indicatie voor schizofrenie onvermeld blijft. Misleidend en 

onvolledig.224 

 

 Een schema in een detail aid voor Raptiva suggereert dat de patiënt steeds voor Raptiva in aanmerking kan 

komen als een van de vier geneesmiddelen waarmee moet worden gestart door de patiënt is gebruikt. 

Blijkens de SmPC van Raptiva moeten meerdere van de vier genoemde middelen hebben gefaald 

respectievelijk niet verdragen zijn of gecontra-indiceerd zijn vóórdat met Raptiva mag worden begonnen. 

Misleidend.225  

 

 Eli Lilly verspreidt een brochure met de claim ‘Zyprexa helpt uw patiënt in evenwicht te houden’, zonder 

dat daarbij wordt gewezen op de belangrijke beperking ten aanzien van het gebruik van het middel als 

onderhoudsbehandeling. Op deze wijze wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het middel geschikt is 

voor alle patiënten in de onderhoudsfase, terwijl dit alleen het geval is voor patiënten die in de manische 

periode hebben gereageerd op behandeling met olanzapine. Misleidend.226 

Het feit dat verwezen wordt naar informatie over het indicatiegebied in een voetnoot of in de 

verkorte productinformatie heft het misleidende karakter niet op. Ook dit volgt uit K04.005/K04.006, 

waarin de Codecommissie als volgt oordeelt:  

‘(…) Een wezenlijk productkenmerk [zoals het indicatiegebied], waarvan kennisneming door de 

beroepsbeoefenaar van essentieel belang is, dient niet slechts in de kleine lettertjes (van de verkorte 

[SmPC]) tot uiting te komen, maar dient in duidelijke vorm een geïntegreerd deel uit te maken van de 

boodschap als zodanig, op een wijze die recht doet aan het grote belang van die productinformatie. 

Zou dit anders zijn dan wordt de beroepsbeoefenaar op het verkeerde been gezet en dat is precies wat 

hier als gevolg van de presentatie van (...) dreigt te gebeuren, met te brede en derhalve onjuiste 

toepassing van het geneesmiddel als gevolg. (…)’227 

Vergelijkbare vormen van misleiding zijn vastgesteld in de navolgende zaken, waarin de 

Codecommissie consequent als lijn hanteert dat wezenlijke informatie over (beperkingen in) het 

indicatiegebied van een geneesmiddel op zodanige wijze in een reclame-uiting moet worden vermeld 

dat een voorschrijver deze niet over het hoofd kan zien. Indien beroepsbeoefenaren niet op 

betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de essentiële gegevens over het 

indicatiegebied bestaat het risico dat zij op dit punt op het verkeerde been worden gezet en onjuiste 

beslissingen nemen. In alle onderstaande zaken bestempelt de Codecommissie dit als misleidend. 

 Roche informeert beroepsbeoefenaren per brief over de introductie van Bondronat voor de preventie van 

zogenoemde skeletal events bij patiënten met borstkanker en botmetastasen en de behandeling van door 

tumor veroorzaakte hypercalciëmie met of zonder botmetastasen. Er zijn verschillende doseringen van  

                                                           
223 K04.026, 8 februari 2005, r.o. 6.12 (GSK/AstraZeneca). 
224 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.5 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
225 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.10 (Serono/Wyeth). 
226 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.7 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
227 K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.4 (Boehringer Ingelheim/GSK). 
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Bondronat, die niet allemaal dezelfde indicatie hebben. Uit de brief blijkt onvoldoende duidelijk welke 

indicatie geldt voor Bondronat 50 mg en welke voor Bondronat 6 mg intraveneus, waardoor artsen kunnen 

worden misleid. De verschillen tussen de farmaceutische vormen (tabletten en intraveneus) en 

therapeutische indicaties zijn dermate essentieel, dat een verwijzing naar de SmPC in een voetnoot 

onvoldoende is.228 

 

 Seretide 50/500 Diskus is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD (FEV1 

< 60%). Deze essentiële informatie over Seretide wordt onderaan de uiting van GlaxoSmithKline in zeer 

kleine letters vermeld, alsmede in de verkorte productinformatie op de achterzijde van de reclame-uiting, 

eveneens in kleine letters. Een dergelijk wezenlijk productkenmerk moet volgens de Codecommissie in 

duidelijker vorm een geïntegreerd deel uitmaken van de hoofdboodschap, en ‘wel op een zodanige wijze 

dat de beroepsbeoefenaar niet op het verkeerde been wordt gezet’.229 

 

 Uit de SmPC van AirFluSal Forspiro volgt dat dit geneesmiddel uitsluitend is geregistreerd voor gebruik bij 

volwassen patiënten met COPD. Deze beperking van de populatie waarvoor het middel is geregistreerd, is 

essentieel. Die informatie dient daarom voor de beroepsbeoefenaar tot wie de uiting zich richt op een 

zodanig duidelijke wijze in de uiting zelf te worden vermeld, dat wordt voorkomen dat de voorschrijvende 

arts deze over het hoofd ziet. De enkele vermelding ervan in de verkorte productinformatie (op de 

achterzijde van het kaartje) is niet voldoende duidelijk om te voorkomen dat bij voorschrijvende artsen de 

onjuiste indruk kan ontstaan dat AirFluSal Forspiro voor alle patiënten geschikt is. Misleidend.230 

 Simbrinza is geïndiceerd voor de verlaging van verhoogde intra-oculaire druk (IOD) bij volwassen patiënten 

met openkamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie, bij wie monotherapie onvoldoende daling van de 

IOD geeft. De vergunninghouder hanteert de claim ‘Simbrinza geeft tot 37% oogdrukdaling’. Met een 

voetnoot wordt verwezen naar de SmPC. Aldus wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de oogdrukdaling 

bij alle patiënten met oculaire hypertensie of openkamerhoekglaucoom kan worden bereikt. De in de 

SmPC genoemde beperking van het indicatiegebied van Simbrinza is dermate essentieel, dat deze op 

duidelijke wijze in de reclame-uiting moet zijn opgenomen. Beroepsbeoefenaren moeten bij lezing van 

teksten in de reclame-uitingen op betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van deze beperking 

ten aanzien van het indicatiegebied.231  

 

Ook uitingen met betrekking tot de dosering van een geneesmiddel kunnen misleidend zijn.  

 

GSK stelt in een mailing met de titel ‘De Avandamet Aanpak’ dat tweemaal daags 1 tablet Avandamet 

(2/500) mag worden voorgeschreven als een patiënt op 1000 mg metformine een HbA1c>7% heeft. 

Uit de SmPC blijkt dat de maximaal getolereerde dagelijkse dosering metformine patiëntafhankelijk is. 

De maximaal toegestane dosis metformine, voor welke patiënt dan ook, bedraagt 3000 mg per dag. 

GSK betoogt dat zij met haar uiting in de mailing beoogt een voorbeeld te noemen van een regelmatig 

voorkomende maximaal verdraagbare dosering. De Codecommissie is van oordeel dat dit onvoldoende 

tot uitdrukking komt en wijst erop dat het feit dat de dosering patiëntafhankelijk is alleen in ‘kleine 

lettertjes’ bij de productinformatie is vermeld. De beroepsbeoefenaar wordt aldus op het verkeerde 

been gezet en onjuiste toepassing van het geneesmiddel wordt in de hand gewerkt.232  

                                                           
228 K05.009, 26 augustus 2005, r.o. 6.13 (Schering/Roche). 
229 K08.011, 2 december 2008, r.o. 6.8 (Boehringer Ingelheim/GSK). 
230 K15.010, 5 februari 2016, r.o. 6.5 (GSK/Sandoz). 
231 K16.005, 2 november 2016, r.o. 6.10 (Santen Oy/Alcon). 
232 K05.003, 12 mei 2005, r.o. 5.6 (Van Ballegooie/GSK). Zie ook K20.018, 7 november 2000 (Bayer/Aventis). 
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Het risico op misleiding doet zich met name ook voor als een geneesmiddel in meerdere doseringen 

verkrijgbaar is. De CGR Code kent geen bepaling op grond waarvan het verplicht is te vermelden op 

welke dosering een bepaalde claim van toepassing is. Het verbod op misleiding brengt echter met 

zich mee dat in uitingen waarin meerdere doseringen van een geneesmiddel worden vermeld, terwijl 

een bepaalde claim slechts voor een of enkele van de vermelde doseringen geldt, dit duidelijk moet 

worden gemaakt. Het risico op onjuiste beeldvorming bij beroepsbeoefenaren, inhoudende dat de 

claim ook betrekking heeft op andere doseringen, moet worden voorkomen.  

Boehringer Ingelheim claimt ‘superior stroke prevention’ voor Pradaxa. Deze superioriteitsclaim geldt 

alleen voor Pradaxa 150 mg en niet voor de voor hetzelfde indicatiegebied verkrijgbare versie Pradaxa 

110 mg. Hoewel in de uitingen wel steeds uitdrukkelijk Pradaxa 150 mg wordt vermeld, is de 

Codecommissie van mening dat onvoldoende duidelijk is op welke dosering van Pradaxa de claim van 

toepassing is. Het verbod op misleiding brengt mee dat in uitingen waarin beide voor de indicatie AF 

beschikbare doseringen van Pradaxa worden vermeld of geen onderscheid wordt gemaakt in 

beschikbare doseringen, expliciet duidelijk wordt gemaakt dat de in die uitingen gebezigde 

superioriteitsclaim uitsluitend geldt voor Pradaxa 150 mg en niet voor Pradaxa 110 mg.233 

De vormgeving van de uiting, de aanduiding van het product en de wijze waarop informatie wordt 

opgenomen in voetnoten zijn daarbij bepalend. Voorkomen moet worden dat de beroepsbeoefenaar 

deze over het hoofd ziet.  

Een en ander luistert extra nauw indien er verschillende doseringen van een geneesmiddel 

verkrijgbaar zijn, waarbij de indicatiegebieden van deze doseringen verschillen en er bovendien 

onderscheid geldt ten aanzien van de aanvangs- en onderhoudsdoseringen. Zie in dit kader onder 

meer K21.026234 en K06.003/K06.007.235  

Het beroep op het verbod op misleiding heeft ook gespeeld met betrekking tot de wijze waarop een 

vergunninghouder zijn product aanduidt dan wel de werkzame stof presenteert. K11.004 gaat over 

de vraag of het gebruik van de termen ‘generiek’ en ‘therapeutisch uitwisselbaar’ als misleidend kan 

worden aangemerkt. Een vraag die in dat concrete geval door de Codecommissie met nee is 

beantwoord.  

Sandoz heeft een handelsvergunning verkregen voor Leuproreline Sandoz depot implantaat. In brieven 

aan beroepsbeoefenaren wijst Sandoz erop dat sprake is van ‘dezelfde werkzame stof, een lagere 

dosering, een innovatieve toedieningsvorm en therapeutisch uitwisselbaar met het 

referentiepreparaat’. Ook wordt geclaimd dat het middel ‘in therapeutisch opzicht, in werkzaamheid 

en veiligheid, uitwisselbaar [is] met andere Leuproreline preparaten’. Astellas, vergunninghouder van 

de leuproreline Eligard, stelt dat dit misleidend is, onder meer omdat met het gebruik van de term 

‘generiek’ ten onrechte de suggestie gewekt wordt dat het product van Sandoz een generiek 

geneesmiddel is ten opzichte van Eligard en dat de middelen identiek zijn en op apothekersniveau 

gesubstitueerd kunnen worden. Voor Leuproreline Sandoz depot implantaat is dat volgens Astellas 

niet het geval: de sterkte, farmaceutische vorm en indicatie verschillen. 

De Codecommissie stelt vast dat de handelsvergunning voor Leuproreline Sandoz depot implantaat is 

verkregen op basis van art. 10 lid 3 Richtlijn 2001/83. Dit artikel beschrijft de procedure voor het 

aanvragen van een generieke handelsvergunning. Sandoz heeft in dit kader voor de resultaten van 

                                                           
233 K12.005, 4 september 2012, r.o. 6.6 (BMS en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
234 K21.026, 11 februari 2002, r.o. D (reconventie), ad 2 (MSD/Pfizer). 
235 K06.003/K06.007, 12 mei 2006 (MSD/Novartis). Zie voor een nadere omschrijving van deze zaak over de 
verschillende varianten van Diovan en Codiovan ook par. 5.4.6.2. 
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preklinische en klinische studies mogen verwijzen naar het referentiepreparaat Lucrin. Hieruit kan 

naar het oordeel van de Codecommissie worden afgeleid dat Sandoz de generieke status heeft 

verworven voor haar geneesmiddelen Leuproreline Sandoz depot implantaat ten opzichte van het 

referentiepreparaat Lucrin. Daaruit volgt tevens dat Sandoz haar geneesmiddelen kan vergelijken met 

andere leuproreline-preparaten, zoals Eligard. Uit de door Sandoz verworven generieke status volgt 

dat voornoemde geneesmiddelen, gelet op de indicaties, ook in therapeutisch opzicht uitwisselbaar 

zijn. Met verwijzing naar het feit dat de therapeutische indicaties zoals omschreven in de SmPC’s van 

Eligard en Leuproreline Sandoz depot implantaat vergelijkbaar zijn, komt de Codecommissie tot het 

oordeel dat de claims ‘generiek’ en ‘therapeutisch uitwisselbaar’ niet misleidend zijn.236 

Een complexe zaak over misleiding met betrekking tot de aard en samenstelling van de werkzame 

stof van een geneesmiddel is de klachtenprocedure in twee instanties tussen Vifor en Cablon.  

Beide bedrijven zijn houder van een handelsvergunning voor een geneesmiddel voor de behandeling 

van ijzerdeficiëntie (Ferinject resp. Monofer) en verwijzen in vergelijkende uitingen veelvuldig en op 

meerdere wijzen naar elkaars producten. Een van de klachten van Vifor (in conventie) betreft het 

verwijt dat Cablon artsen misleidt over de moleculaire samenstelling van Monofer door te verbergen 

dat de werkzame stof een (afgeleide van) dextraan is. De Codecommissie valt bij de beoordeling van 

deze klacht terug op de SmPC en de EPAR van Monofer en stelt vast dat daaruit niet kan worden 

afgeleid dat de werkzame stof van Monofer (isomaltoside 1000) als een dextraan of een afgeleide 

daarvan dient te worden aangemerkt. Het enkele feit dat dextraan-I als bouwsteen voor de werkzame 

stof wordt gebruikt, doet daar naar het oordeel van de Codecommissie niet aan af.  

In hoger beroep haakt de Commissie van Beroep primair aan bij de vraag of Cablon met (onder meer) 

de claim ‘Monofer is een geheel nieuwe lineaire chemische structuur’ en het direct onder de 

productnaam Monofer vermelden van de tekst ‘isomaltoside 1000 (Unbranched Linear 

Oligosaccharides)’ het klinisch misleidende beeld opwekt dat bewezen is dat Monofer door de lineaire 

onvertakte structuur van isomaltoside 1000 geen dextraancomplex bevat, waardoor 

beroepsbeoefenaren op het verkeerde been worden gezet.  

De Commissie van Beroep verplaatst zich in de gedachtewereld van de voorschrijver en acht het op 

zich denkbaar dat de gemiddelde beroepsbeoefenaar zich de vraag stelt of Monofer dextraan bevat. 

Niet aannemelijk is echter dat de voorschrijver – bewust of onbewust en zonder nader onderzoek op 

basis van de vermelding dat Monofer een nieuwe lineaire chemische structuur heeft en dat het een 

unbranched linear oligosaccharide is – ervan uit zal gaan dat hij met een dextraan-vrij ijzerpreparaat 

van doen heeft. Daarbij gaat de Commissie van Beroep er tevens van uit dat de gemiddelde 

beroepsbeoefenaar zich niet uitsluitend zal laten leiden door de in de reclame-uiting gebruikte claims 

en terminologie, maar zich bij het voorschrijven van ijzerpreparaten zal oriënteren aan de hand van 

de SmPC, protocollen, richtlijnen of andere deugdelijke informatie. De claims worden niet misleidend 

geacht.237 

                                                           
236 K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.4 (Astellas/Sandoz). Tegen deze uitspraak is beroep aangetekend (B11.004, 10 
oktober 2011 (Sandoz/Astellas). Dit beroep heeft betrekking op de onderbouwing van (vergelijkende) claims en 
verwijzing naar data-on-file. Over de casus is tussen partijen ook tot in hoogste ressort geprocedeerd voor de 
civiele rechter. Zie Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 3 februari 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4853; Rb. Zwolle-Lelystad 
29 augustus 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:1648; Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, 
ECLI:NL:GHARL:2013:9929. Zie ook par. 5.5.5 en par. 6.7.7.5. 
237 K11.006/K11.008, 30 november 2011, r.o. 9.8 e.v. (Vifor/Cablon); B11.006/B11.008, 6 maart 2011, r.o. 5.4.1 

e.v. (Vifor/ Cablon). Aangezien de Commissie van Beroep tot het oordeel komt dat Vifor niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat de claims bij beroepsbeoefenaren de suggestie (kunnen) wekken dat Monofer geen dextraan of 
een afgeleide van dextraan bevat, strandt het hoger beroep reeds in dit stadium en komt de Commissie van 



292 
 

Ook een mededeling over de octrooibescherming van een geneesmiddel kan misleidend zijn. 

De mededeling in een brief aan oogartsen dat ‘het patent op Travatan en DuoTrav, geconserveerd met 

Polyquad, geldt tot 2029’ is misleidend, aangezien is vastgesteld dat er geen octrooi is verleend voor 

Travatan en DuoTrav geconserveerd met Polyquad tot 2029.238  

Het niet op eenduidige wijze gebruiken van de merknaam van een geneesmiddel kan een overtreding 

van het verbod op misleidende reclame opleveren. 

Boehringer Ingelheim brengt twee varianten van Spiriva in de handel: Spiriva 18 mg, een 

inhalatiepoeder in harde capsules, en Spiriva Respimat 2,5 mg, een oplossing voor inhalatie. Beide 

middelen hebben als werkzame stof tiotropium en zijn geregistreerd als een bronchusverwijder voor 

de onderhoudsbehandeling van COPD. Spiriva 18 mg wordt toegediend door middel van een 

droogpoederinhalator (de Handihaler); de dosisafgifte is daarbij afhankelijk van de inspiratoire 

luchtstroom van de patiënt, omdat het poeder op eigen kracht naar binnen moet worden gezogen. 

Spiriva Respimat is een inhalatievloeistof, die wordt toegediend door een soft-mist inhalator (de 

Respimat) die actief een spraywolk creëert, waardoor de dosisafgifte niet afhankelijk is van de 

respiratoire luchtstroom van de patiënt; de oplossing komt op eigen kracht vrij en moet worden 

ingeademd. Boehringer Ingelheim gebruikt in reclame-uitingen claims die zijn gebaseerd op studies die 

zijn uitgevoerd met Spiriva-inhalatiepoeder, toegediend met de Handihaler. 

De Codecommissie acht de wijze waarop Boehringer Ingelheim de claims hanteert om meerdere 

redenen misleidend. In de eerste plaats kunnen de opmaak en de wijze van presentatie van de claims 

bij beroepsbeoefenaren de indruk wekken dat zij niet alleen gelden voor Spiriva-inhalatiepoeder, 

maar ook voor Spiriva Respimat-inhalatievloeistof. De toelichting in voetnoten en op andere plaatsen 

bij de uiting is zodanig dat er een gerede kans is dat de beroepsbeoefenaar alleen de reclametekst 

leest en de nadere informatie over de studies waarop deze tekst is gebaseerd over het hoofd ziet. 

Daarbij is Boehringer Ingelheim niet eenduidig in het gebruik van de aanduiding Spiriva. In sommige 

uitingen wordt die naam gebruikt als merknaam voor de werkzame stof tiotropium, terwijl er in 

andere uitsluitend Spiriva-inhalatiepoeder mee is bedoeld. Ook worden in de claims afbeeldingen 

getoond van beide middelen met zowel de Handihaler als de Respimat. Dit alles wekt verwarring en 

is misleidend.239 

                                                           
Beroep niet meer toe aan de beoordeling van de vraag of Cablon erin is geslaagd om aan te tonen dat Monofer 
geen dextraan(complex) is. De Codecommissie heeft daar wel over geoordeeld. In zoverre verbetert de 
Commissie van Beroep de gronden waarop de uitspraak van de Codecommissie berust. Aan het oordeel van de 
Codecommissie komt door deze verbetering geen rechtskracht toe. Complicerende factor in deze zaken is 
verder dat partijen over en weer een groot aantal uitspraken over elkaars producten hebben gedaan, hetgeen 
ertoe leidt dat de Codecommissie onder meer het verbod aan Cablon oplegt om in vergelijkende uitingen de 
kwalificatie ‘vertakte polysaccharide’ of dextran/dextraan’ voor Ferinject (het middel van Vifor) te gebruiken. 
Tevens wordt het Cablon verboden in haar uitingen naar Ferinject te verwijzen zonder daarbij te vermelden dat 
Ferinject dextraan-vrij is. Vifor wordt in reconventie (onder meer) verboden naar Monofer te verwijzen als een 
dextraan of een dextraan bevattende werkzame stof. De aan beide partijen opgelegde bevelen blijven in hoger 
beroep in stand. De stelling van Cablon dat elke farmaceutische onderneming de vrijheid toekomt om binnen 
de grenzen van de wet en reclameregels zelf de inhoud van haar commerciële boodschap te bepalen, wordt 
door de Commissie van Beroep onderschreven. De Commissie van Beroep plaatst het door de Codecommissie 
aan Cablon opgelegde bevel in de context van het feit dat Cablon in strijd heeft gehandeld met de gedragscode. 
De strekking van het bevel is niet zo ruim als Cablon beweert. Het bevel moet worden gelezen tegen de 
achtergrond van de overwegingen waar het op steunt (B11.006/B11.008, 6 maart 2011, r.o. 5.8).  
238 K13.006, 15 oktober 2013, r.o. 6.2 (MSD/Alcon). 
239 K11.007, 8 december 2007, r.o. 6.4.2 (Novartis/Boehringer Ingelheim en Pfizer). 



293 
 

In K05.003 is sprake van misleiding ten aanzien van de vergoedingsstatus van een geneesmiddel. 

In een mailing aan artsen staat vermeld dat Avandamet volledig wordt vergoed. Van vergoeding is 

echter alleen sprake indien voldaan is aan de in bijlage 2 bij de Regeling Farmaceutische Hulp gestelde 

voorwaarden. Deze voorwaarden komen erop neer dat vergoeding alleen plaatsvindt ‘in combinatie 

met een sulfonylureumderivaat (SU) of metformine voor een verzekerde die lijdt aan diabetes mellitus 

type 2 en die niet behandeld kan worden met een combinatie van een SU en metformine’. 

De Codecommissie concludeert dat richting voorschrijvers ten onrechte de indruk wordt gewekt dat 

Avandamet te allen tijde en in alle gevallen zonder beperkingen wordt vergoed. Hierdoor loopt de 

patiënt het risico pas achteraf te ontdekken dat Avandamet niet aan hem wordt vergoed, een risico 

dat onnodig wordt vergroot doordat de vergunninghouder hierover onvolledige informatie 

verstrekt.240 

Ook een prijsvergelijking kan misleidend zijn. Zie in dit kader B21.027241 en K11.004.242 

5.5.6.2 Misleiding t.g.v. de wijze van presentatie van studieresultaten  

Aan claims met betrekking tot geneesmiddelen worden in het kader van de CGR Code hoge eisen 

gesteld. Op grond van art. 5.2.2.3 CGR Code dienen claims accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in 

hun onderdelen juist en controleerbaar te zijn.243 Het vereiste van juist en controleerbaar brengt mee 

dat claims moeten kunnen worden onderbouwd, en studies spelen daarbij een zeer belangrijke rol. 

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat de wijze waarop studieresultaten naar een 

claim worden ‘vertaald’ zeer nauw luistert. Indien daarbij niet de benodigde nauwkeurigheid en 

nuancering wordt betracht, kan dit leiden tot overtreding van het verbod op misleidende reclame. 

Zie in dat kader bijvoorbeeld K08.006, waarin een claim veel stelliger is geformuleerd dan de 

studieresultaten zoals door de onderzoekers zelf weergegeven. Dit is misleidend. 

Serono hanteert de claim ‘64% Relapse rate reduction’ in reclame-uitingen voor Rebif. De 

Codecommissie constateert dat de onderzoekers van de studie waar deze claim op is gebaseerd niet 

zo stellig zijn in hun bevindingen als Serono met de claim doet voorkomen. De onderzoekers maken in 

de publicatie diverse relativerende kanttekeningen bij de interpretatie van de tussentijdse resultaten. 

Zo vermelden zij dat een studieduur van 48 weken niet lang genoeg was om de klinische 

werkzaamheid van Rebif adequaat te beoordelen, zij het dat de gevonden relapse rates veelbelovend 

werden geacht. De stelligheid die besloten ligt in de reclame-uiting van Serono steekt daar volgens de 

Codecommissie schril bij af. Deze uiting wijkt aldus wezenlijk af van de bevindingen van onderzoekers 

en is reeds daardoor misleidend.244 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor indien de conclusies van een studie als ‘hard’ en 

‘onweersproken’ worden gepresenteerd, terwijl in het tijdschrift waarin de studie is gepubliceerd 

ook kritiek op (de opzet van) dat onderzoek en derhalve ook op de uitkomsten daarvan wordt geuit.  

                                                           
240 K05.003, 12 mei 2005, r.o. 5.7 (Van Ballegooije/GSK). 
241 B21.027, 10 juni 2002, r.o. 4.4.4 (Janssen-Cilag/Byk). Zie voor een nadere toelichting op deze zaak par. 
6.7.8.3. 
242 K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.10 (Astellas/Sandoz). Weliswaar acht de Codecommissie de stelling dat generieke 
geneesmiddelen in beginsel goedkoper zijn juist, maar in casu is gebleken dat de prijs van het generieke 
geneesmiddel hoger is dan de prijs (apotheekinkoopprijs) van het spécialité. Onjuist en misleidend.  
243 Zie over de eisen die aan de onderbouwing van claims worden gesteld ook par. 6.7.7. 
244 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.5 (Bayer/Serono). 
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Naar aanleiding van de publicatie ‘Evidence-studie’ in het tijdschrift Neurology stuurt Serono een brief 

aan beroepsbeoefenaren. In deze brief wordt gesteld dat in de Evidence-studie de effectiviteit en de 

veiligheid van Rebif en Avonex zijn vergeleken en wordt vervolgens de algemene conclusie van de 

auteurs met betrekking tot de superioriteit van Rebif geciteerd. De Codecommissie rekent het Serono 

aan dat daarbij niet wordt verwezen naar MS-gerelateerde publicaties in hetzelfde nummer van 

Neurology, waarin serieuze kritiek op de opzet van de Evidence-studie wordt geuit. De berichtgeving 

aan de beroepsbeoefenaren is onvolledig en derhalve misleidend.245  

Deze uitspraak is in hoger beroep bekrachtigd. De Commissie van Beroep geeft daarbij aan dat een 

eenduidige richtlijn over wat er in welk geval aan verwijzingen naar of vermeldingen van 

andersluidende wetenschappelijke publicaties dient plaats te vinden, niet te geven is. Dit moet van 

geval tot geval worden bepaald, waarbij veel afhangt van de wijze van presentatie van de 

onderzoeken waar de reclame-uiting op steunt. In dit geval weegt zwaar dat de conclusies van de 

Evidence-studie als ‘hard’ en onweersproken zijn gepresenteerd, terwijl op de opzet van het 

onderzoek (en dus ook op de conclusies) in dezelfde uitgave van het tijdschrift serieuze kritiek is 

geuit.246 

Van een te ongenuanceerde weergave van studieresultaten is sprake in K14.006. De 

vergunninghouder hanteert de claim ‘Klein aantal patiënten stopt therapie door bijwerkingen’. Uit de 

onderliggende studies blijkt dat het stakingspercentage als gevolg van bijwerkingen in de ene studie 

10,9% bedraagt en in de andere studie 16%. De Codecommissie acht dit misleidend; noch het 

stakingspercentage van 10,9%, noch het percentage van 16% valt als klein aan te merken.247 

Een andere belangrijke lijn in de jurisprudentie van de Codecommissie is dat bij de weergave van 

studieresultaten geen ‘cherrypicking’ mag plaatsvinden. Het is niet zo dat alle bekende informatie 

omtrent de werking van een middel in een claim of een reclame-uiting moet worden opgenomen. 

Het verbod van misleiding vormt de maatstaf aan de hand waarvan wordt beoordeeld welke 

informatie in de reclame-uiting mag dan wel moet staan en wat daaruit mag worden weggelaten. 

Boehringer Ingelheim vermeldt in reclame-uitingen wel dat uit de RELY-studie blijkt dat bij 

behandeling met Pradaxa 150 mg, in vergelijking met warfarine, 59% minder intracraniële bloedingen 

zijn opgetreden, maar vermeldt niet dat het totale aantal ernstige bloedingen bij Pradaxa 150 mg niet 

significant minder was dan bij behandeling met warfarine en dat bij Pradaxa 150 mg zelfs iets meer 

gastro-intestinale bloedingen optraden dan bij warfarine. 

Bij de beoordeling van deze specifieke casus toetst de Codecommissie met name aan de vraag of 

bepaalde informatie een onderscheidend, keuzebepalend criterium vormt voor beroepsbeoefenaren.  

De Codecommissie hanteert in deze casus als uitgangspunt dat het risico van het optreden van 

bloedingen inherent is aan het gebruik van antistollingsmiddelen en bekend mag worden 

verondersteld bij iedere beroepsbeoefenaar. Van de categorie ernstige bloedingen zijn de 

intracraniële bloedingen het meest ernstig, omdat ingrijpen bij het optreden van een dergelijke 

bloeding meestal niet goed mogelijk is en een dergelijke bloeding vrijwel altijd blijvende ernstige 

gevolgen heeft en in ongeveer de helft van de gevallen leidt tot de dood. Het feit dat uit de RELY- 

studie blijkt dat het aantal intracraniële bloedingen bij behandeling met Pradaxa 150 mg 59% lager 

was dan bij behandeling met warfarine is voor de beroepspraktijk dus zeer relevante informatie.  

                                                           
245 K02.014, 25 februari 2003, r.o. 6.9 (Biogen/Serono). 
246 B02.014, 8 mei 2003, r.o. 4.3.3 (Serono/Biogen).  
247 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.18-6.19 (Merck/Genzyme). 
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Gastro-intestinale bloedingen kunnen weliswaar levensbedreigend zijn, maar zijn in het algemeen 

goed behandelbaar en leiden veel minder vaak dan intracraniële bloedingen tot ernstige blijvende 

invaliditeit of de dood. Het feit dat Boehringer Ingelheim in de uiting niet vermeldt dat Pradaxa 150 mg 

zich ten aanzien van het optreden van gastro-intestinale bloedingen in negatieve zin van warfarine 

onderscheidt, wordt niet als misleidend bestempeld. Aangenomen mag worden dat het hogere risico 

op gastro-intestinale bloedingen bij behandeling met Pradaxa 150 mg ten opzichte van warfarine voor 

een arts geen reden is om warfarine te prefereren boven Pradaxa 150 mg, omdat het voordeel van 

Pradaxa 150 mg ten opzichte van warfarine waar het gaat om de geringere kans op intracraniële 

bloedingen zwaarder weegt.  

Wat betreft het totale aantal ernstige bloedingen laat de RELY-studie geen significant verschil zien 

tussen Pradaxa 150 mg en warfarine. Dat betekent dat het totale aantal ernstige bloedingen geen 

onderscheidend criterium is: de keuze van de arts voor het ene of het andere middel zal niet worden 

beïnvloed door deze informatie, omdat de middelen in dat opzicht vergelijkbaar zijn. Het niet 

vermelden van deze informatie is naar het oordeel van de Codecommissie daarom niet in strijd met art 

4.3 CGR Code (oud). Deze conclusie wordt in hoger beroep bekrachtigd.248  

De Codecommissie is verder zeer kritisch ten aanzien van het op misleidende wijze weergeven van 

studieresultaten als zodanig. Zo mogen onderzoeksresultaten die slechts voor één subgroep zijn 

gevonden niet op zodanige wijze en/of in zodanige bewoordingen worden gepresenteerd dat de 

schijn wordt gewekt alsof deze resultaten op alle deelnemers aan het onderzoek betrekking hebben.  

Bij de opzet van de mede door Servier gefinancierde Progress-studie is uitgegaan van twee 

behandelgroepen, die vervolgens nog een keer zijn gesplitst in twee subgroepen: enkelvoudige en 

meervoudige therapie. De onderzoeksresultaten verschillen per behandelgroep en subgroep. Servier 

(vergunninghouder van Coversyl) presenteert de uitkomsten van de studie in een brochure en 

vermeldt daarin onder andere ‘Beroertes - 28%’ en ‘Myocard infarcten - 38%’. Daarbij wordt de indruk 

gewekt dat deze uitkomsten ook gelden voor de enkelvoudige therapie met Coversyl, terwijl de 

aangeprezen onderzoeksresultaten uitsluitend betrekking hebben op de combinatiebehandeling. 

Misleidend.249 

Van een vergelijkbare casuïstiek is sprake in K08.001, waarin ten onrechte de suggestie wordt gewekt 

dat bepaalde studieresultaten uitsluitend betrekking hebben op het gecombineerde gebruik van 

twee werkzame stoffen, terwijl deze resultaten ook verkregen zijn bij het afzonderlijke gebruik van 

de betreffende stoffen.  

In een reclame-uiting voor Seretide presenteert GSK een zelf vervaardigde grafiek ‘Effect Seretide 

gedurende 3 jaar op longfunctie’, gebaseerd op het TORCH II-onderzoek. De grafiek in de TORCH II-

publicatie zelf vermeldt de gevonden resultaten voor drie onderzoeksarmen, terwijl in de grafiek in de 

reclame-uiting alleen die voor de combinatie (Seretide 50/500 Diskus) zijn overgenomen. GSK wekt 

aldus ten onrechte de suggestie dat deze uitkomst uitsluitend voor haar product geldt. Dit klemt te 

meer nu de TORCH II-studie met zoveel woorden concludeert dat de vertraging van de achteruitgang 

van COPD niet alleen voor de combinatie is gevonden, maar evenzeer voor de componenten 

afzonderlijk. Misleidend.250 

                                                           
248 K12.005, 4 september 2012, r.o. 6.16-6.22 (BMS en Pfizer/Boehringer Ingelheim); B12.005/12.02, 10 
december 2012 (BMS en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
249 K02.002, 16 mei 2002, r.o. D (Aventis/Servier). 
250 K08.011, 2 december 2008, r.o. 6.9 (Boehringer Ingelheim/GSK). 
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Ook de suggestie dat onderzoek zou zijn uitgevoerd met bepaalde geneesmiddelen terwijl dit in 

werkelijkheid heeft plaatsgevonden met placebo’s, wordt als misleidend aangemerkt.  

ProStrakan verspreidt onder beroepsbeoefenaren een brief over Abstral (sublinguaal fentanylcitraat). 

In de brief wordt melding gemaakt van een studie naar de praktische aspecten van het gebruik van 

drie verschillende toedieningsvormen van fentanyl, te weten het gebruiksgemak van de verpakking, de 

wijze van toediening en de smaak. Daartoe kregen de patiënten placebo’s van een tablet voor 

sublinguaal gebruik, een tablet voor buccaal gebruik en van een neusspray. De placebo in de vorm van 

de tablet voor sublinguaal gebruik scoorde op de onderzochte punten het best. De Codecommissie 

heeft kritiek op de wijze waarop de resultaten van de studie in de brief worden verwoord. Zo wordt er 

niet gesproken over met placebo bereikte resultaten, maar wordt gerefereerd aan onder meer 

‘sublinguaal fentanylcitraat’. Doordat ook de namen worden genoemd van de merkgeneesmiddelen 

waarvan de placebo’s in het onderzoek zijn gebruikt, wordt de indruk gewekt dat de 

onderzoeksresultaten ook gelden voor die merkgeneesmiddelen. Voorts wordt ten onrechte de indruk 

gewekt dat patiënten in algemene zin een voorkeur hebben voor Abstral. Bovendien komt 

onvoldoende tot uiting dat de gebleken voorkeur van patiënten voor de sublinguale tablet uitsluitend 

de drie praktische gebruiksaspecten betreft. Misleidend.251 

Van misleiding is ook sprake als een claim wordt onderbouwd met een studie die niet is uitgevoerd 

binnen een studiepopulatie waarvoor het middel is geïndiceerd.  

MSD onderbouwt claims voor Janumet met een studie die niet is uitgevoerd binnen een 

patiëntenpopulatie waarvoor Janumet is geïndiceerd. De uitkomsten van de studie zijn het resultaat 

van behandeling met sitagliptine/metformine als startmedicatie, terwijl Junamet volgens de SmPC niet 

als startmedicatie is geïndiceerd.  

Het feit dat bij de beschrijving van de studie in de reclame-uiting op dit punt met een rode tekst een 

voorbehoud is gemaakt, laat onverlet dat de Codecommissie de claim als misleidend aanmerkt. 

Onvoldoende wordt voorkomen dat onduidelijkheid bij beroepsbeoefenaren kan komen te bestaan 

over de interpretatie van de tekst. Volgens de Codecommissie bestaat de mogelijkheid dat 

beroepsbeoefenaren de behaalde studieresultaten uit de betreffende studie niettemin en 

ongeclausuleerd aan Janumet zullen toeschrijven en daarmee op het verkeerde been worden 

gezet.252  

Een vergelijkbare situatie doet zich voor indien voor de onderbouwing van claims voor een 

zogenoemde line extension van een geneesmiddel resultaten worden gebruikt van studies waarbij 

het oorspronkelijke geneesmiddel is gebruikt, zeker in het geval dat de beide geneesmiddelen 

therapeutisch niet zonder meer uitwisselbaar zijn. 

Voor de verkrijging van de registratie van Spiriva Respimat zijn zelfstandige klinische studies naar de 

werkzaamheid en het veiligheidsprofiel uitgevoerd. De verschillen in de wijze van toediening van 

Spiriva Respimat en het eerder in de handel gebrachte Spiriva leiden ertoe dat voor een individuele 

patiënt het ene middel meer geschikt kan zijn dan het andere; de middelen zijn in die zin dan ook niet 

zonder meer therapeutisch uitwisselbaar. De middelen zijn derhalve niet zodanig identiek dat 

studieresultaten die zijn behaald met Spiriva tevens kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van 

claims voor Spiriva Respimat.253  

                                                           
251 K14.008, 28 oktober 2014, r.o. 6.1-6.7 (Takeda/Prostrakan). 
252 K08.014, 9 februari 2009, r.o. 6.5.3 (Novartis/MSD). 
253 K11.007, 8 december 2011, r.o. 6.4.3 (Novartis/Boehringer Ingelheim en Pfizer). 
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Onvolledige informatie over de duur van een studie en het stadium waarin de resultaten zijn 

verkregen, kan ook misleidend zijn. Zo is het feit dat een claim gebaseerd is op tussentijdse 

resultaten van een studie dermate wezenlijk dat dit duidelijk uit de uiting moeten blijken. 

Bij de presentatie van de claim ‘64% Relapse rate reductie’ wordt ten onrechte niet vermeld dat deze 

claim is gebaseerd op tussentijdse resultaten na een studieduur van 48 weken in plaats van een 

studieduur van 2 jaar. Een dergelijk wezenlijk element had volgens de Codecommissie duidelijk uit de 

uiting moeten blijken.254 

Misleidend is eveneens de suggestie dat onderzoeksresultaten zijn behaald met een andere 

populatie dan daadwerkelijk het geval is. Zo wordt het in K15.005 misleidend geacht dat niet wordt 

vermeld dat de studieresultaten waarmee een claim wordt onderbouwd zijn behaald bij patiënten 

met diabetes type 1 en ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de resultaten uit de studies ook 

bij patiënten met diabetes type 2 zijn behaald.255 

Hetzelfde geldt voor het maken van een vergelijking tussen twee studies die niet vergelijkbaar zijn. 

Het in een mailing op een prominente wijze maken van een vergelijking tussen twee studies met 

vermelding in zeer kleine letters dat deze beide studies niet met elkaar vergeleken kunnen worden, is 

in hoge mate misleidend, mede in aanmerking genomen dat veel lezers slechts vlug en vluchtig 

kennisnemen van de inhoud van de mailing.256 

5.5.6.3 Misleiding t.g.v. selectieve, onvolledige of eenzijdige weergave van gegevens 

Misleiding kan zich ook voordoen doordat in een reclame-uiting bepaalde gegevens worden 

weggelaten, onvolledig zijn of eenzijdig worden gepresenteerd. Voorbeelden van onvolledige en 

daardoor misleidende informatie met betrekking tot het indicatiegebied van een geneesmiddel zijn 

in paragraaf 5.5.6.1 reeds genoemd. Echter ook het achterwege laten van andere essentiële 

gegevens uit de productinformatie kan in relatie tot een bepaalde claim misleidend zijn. 

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat een advertentie voor Lantus met de claim 

‘Significant minder nachtelijke hypoglykemieën ten opzichte van NPH-insuline’. De verkorte 

productinformatie en referenties staan achter in het tijdschrift afgedrukt.  

Naar het oordeel van de Codecommissie blijft een essentieel onderdeel van de productinformatie 

van Lantus, te weten de omstandigheid dat meer hypoglykemieën in de vroege ochtend kunnen 

worden verwacht, in de advertentietekst onbenoemd. Hierdoor gaat van de claim de misleidende 

suggestie uit dat het aantal hypoglykemieën in totaal minder is dan bij gebruik van een ander 

geneesmiddel. Dit is niet juist, het gaat om een verschuiving van het tijdstip waarop de 

hypoglykemieën plaatsvinden, namelijk van de nacht naar de vroege ochtend. Dit laatste blijkt niet 

uit de tekst van de advertentie en is misleidend.257 

Ook het selectief en/of eenzijdig benadrukken van eigenschappen van een geneesmiddel kan 

misleidend zijn.  

                                                           
254 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.6 (Bayer/Serono).  
255 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.7 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). Nog bonter is K20.018, 7 november 2000 
(Bayer/Aventis), waarin de suggestie wordt gewekt dat in een reclame-uiting gebruikte grafieken resultaten 
weergeven van onderzoek met mensen, terwijl dit niet het geval is.  
256 K21.026, 11 februari 2002 (MSD/Pfizer). 
257 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.5 (Novo Nordisk/Aventis). 
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GSK verspreidt onder beroepsbeoefenaren een apparaat voor de meting van longvolumestroom. Op 

dit apparaat is een sticker aangebracht waarop symbolen zijn weergegeven die verwijzen naar onder 

meer de Diskus en de Turbuhaler, poederinhalatoren van GSK en AstraZeneca. Vast staat dat de 

effectiviteit van inhalatiepreparaten afhankelijk is van meerdere factoren, waaronder de 

eigenschappen van die preparaten zelf, de longdepositie en de eigenschappen van de inhalator. In het 

staafdiagram op de sticker vestigt GSK de aandacht uitsluitend op één van die factoren, namelijk een 

gunstige eigenschap van de Diskus-inhalator. 

De Codecommissie constateert dat door deze statistische benadering en verwerking van gegevens 

een te eenzijdig beeld ontstaat, waarvan het effect ‘verbluffend’ is. Door de selectieve presentatie 

van gegevens wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het gebruik van de Diskus, in vergelijking met 

de Turbuhaler, altijd optimaal is en het gebruik van de Turbuhaler slechts optimaal of verantwoord is 

voor een bepaalde groep patiënten.258 

5.5.6.4 Misleiding t.g.v. formuleringen en terminologie 

De wijze waarop claims worden geformuleerd, kan ook misleidend zijn. Wat zich veelal wreekt, is dat 

bij de formulering voor reclamedoeleinden wordt gezocht naar korte, krachtige oneliners, terwijl de 

werkelijkheid genuanceerder ligt. Een voorbeeld van een te algemeen geformuleerde en daardoor 

misleidende claim is te vinden in K13.011. 

Astellas claimt dat bij Xtandi het gebruik van corticosteroïden niet nodig is. De claim is naar het 

oordeel van de Codecommissie echter te algemeen geformuleerd en daardoor misleidend. Wat 

bedoeld wordt, is dat co-medicatie met steroïden niet vereist is om het klinisch effect te bereiken. De 

gebruikte formulering kan echter zo worden gelezen en begrepen dat Xtandi het gebruik van steroïden 

overbodig maakt, maar dat is geenszins het geval. Juist ook in de patiëntengroep waarvoor Xtandi 

geïndiceerd is, kan om allerlei andere – niet met het gebruik van Xtandi verband houdende – redenen 

het gebruik van steroïden nodig zijn. Bovendien heeft in de klinische fase 3-studie circa de helft van de 

met Xtandi behandelde patiënten wel degelijk ook steroïden gebruikt.259 

De Codecommissie komt ook met regelmaat tot de conclusie dat algemene pay-offs in een reclame-

uiting over een geneesmiddel met betrekking tot het ziektebeeld waar dat middel voor geïndiceerd 

is, te algemeen en te verstrekkend zijn. De totale context van de uiting en de overige claims die 

daarin worden gehanteerd, spelen daarbij een rol. Een aantal voorbeelden. 

 GSK hanteert in een campagne voor Seretide de centrale claim ‘Totale astmacontrole’. De Codecommissie 

overweegt dat het begrip ‘totale controle’ van astma als zodanig een begrip is dat een legitieme en 

voldoende onderbouwde rol kan spelen in de reclame-uitingen. Uit studies volgt dat er criteria zijn die een 

duidelijke invulling gegeven aan dit begrip, waardoor het voor beroepsbeoefenaren mogelijk is aan de 

hand van nauwkeurig omschreven parameters te toetsen of een gegeven situatie aan de definitie van 

totale controle voldoet. De uitdrukkingen ‘met Seretide totale astmacontrole mogelijk’ en ‘totale 

astmacontrole met Seretide’ wekken echter ten onrechte de suggestie dat bij gebruik van Seretide ook 

daadwerkelijk totale controle wordt bereikt. Aangezien totale controle volgens de studie waar GSK zich op 

beroept slechts in een beperkt aantal gevallen wordt bereikt, acht de Codecommissie deze claims te 

suggestief en daardoor misleidend.260  

 

                                                           
258 K21.020, 12 december 2001, r.o. D (AstraZeneca/GSK).  
259 K13.011, 6 maart 2014, r.o. 6.6 (Janssen-Cilag/Astellas). 
260 K04.019, 6 december 2004, r.o. 6.3-6.8 (AstraZeneca/GSK). 
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 De claim ‘Power to control COPD’, door AstraZeneca gehanteerd in een campagne voor Symbicort, is te 

verstrekkend en wekt ten onrechte de suggestie dat bij gebruik van Symbicort de ziekte COPD ook 

daadwerkelijk onder controle kan worden gekregen. De toevoegingen ‘Reduce exacerbations. Improve life’ 

en de bulletpoints reductie van exacerbaties, reductie van orale steroïdkuren en verbetering van de 

kwaliteit van leven doen hier niet aan af, de claim is misleidend.261 

 

 De claim ‘Stop psoriasis*’ in een reclame-uiting voor Enbrel suggereert dat de ziekte psoriasis genezen kan 

worden. Deze suggestie wordt versterkt door de tekst behorende bij de asterisk, die luidt: ‘Ondersteunt 

het streven naar effectieve behandelingen die psoriasis kunnen stoppen’. Het is algemeen 

wetenschappelijk aanvaard dat de ziekte plaque-psoriasis niet genezen kan worden en dat ook de 

symptomen van plaque-psoriasis niet kunnen worden gestopt, omdat deze na het staken van de 

behandeling na verloop van tijd terugkeren. Door de toepassing van geneesmiddelen kunnen de 

symptomen slechts voor een bepaalde periode worden uitgesteld. Misleidend.262 

 

 De claim ‘Laat MS het leven van uw patiënt niet bepalen’, gebruikt in een reclame-uiting voor Aubagio, 

suggereert dat MS het leven van patiënten niet meer bepaalt door het dagelijks slikken van één tablet 

Aubagio. Deze suggestie wordt versterkt door de tekst onder deze claim: ‘Introductie Aubagio’ en ‘De 

eenmaal daagse orale behandeling’. De suggestie dat symptomen van patiënten met MS zodanig te 

verhelpen zijn en dat MS het leven van de patiënt daardoor niet meer bepaalt, is onjuist, omdat MS altijd – 

ook met behandeling van Aubagio – het leven van de patiënt blijft bepalen. Het is algemeen 

wetenschappelijk aanvaard dat de ziekte MS niet genezen kan worden. Door de toepassing van 

geneesmiddelen kunnen de symptomen slechts voor een deel worden beïnvloed en voor een bepaalde 

periode. Misleidend.263 

 

 Bayer gebruikt in een mailing de claim ‘Simply protecting more patients’ voor Xarelto en geeft als 

rechtvaardiging hiervoor de uitbreiding van de therapeutische indicaties van het middel. De 

Codecommissie stelt vast dat deze uitbreiding van indicaties in de mailing niet met zoveel woorden wordt 

genoemd en is van oordeel dat beroepsbeoefenaren de claim eerder in verband zullen brengen met 

eigenschappen van Xarelto die elders in de mailing onder de aandacht worden gebracht, waaronder de 

claims ‘21% minder CVA’s en systemische embolie t.o.v. coumarine’ en ‘32% minder symptomatisch 

recidief VTE t.o.v. enoxaparine/coumarine’. Hierdoor kan bij deze beroepsbeoefenaren de suggestie 

worden gewekt dat Xarelto wat betreft de genoemde eigenschappen bij meer patiënten effectief is dan de 

bestaande medicatie, hetgeen misleidend is.264  

 De claim ‘Preserve their vision’ suggereert dat het gezichtsvermogen van de patiënt op een bepaald niveau 

wordt behouden. De claim wordt gebruikt voor oogdrukverlagende medicatie voor glaucoom. Daarom 

moet onder gezichtsvermogen niet alleen de gezichtsscherpte, maar ook het gezichtsveld worden 

verstaan. Door behandeling met Simbrinza en/of DuoTrav wordt de gezichtsvelduitval niet op een bepaald 

niveau behouden; de geneesmiddelen kunnen uitsluitend de progressie van de ziekte vertragen door 

middel van het verlagen van de intra-oculaire druk. Misleidend.265  

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de Codecommissie ook kritisch is ten aanzien van het gebruik van 

spreekwoorden en gezegden in reclame-uitingen over geneesmiddelen. Waar spreekwoorden en 

                                                           
261 K04.026, 8 februari 2005, r.o. 6.11 (GSK/AstraZeneca).  
262 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.3 (Serono/Wyeth). In dezelfde zaak wordt eveneens misleidend 
geacht de claim ‘Wij adviseren Enbrel als eerst keus’.  
263 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.7 (Merck/Genzyme). 
264 K12.001, 11 mei 2012, r.o. 6.6 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
265 K16.005, 2 november 2016, r.o. 6.14 (Santen Oy/Alcon).  
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gezegden in het dagelijks taalgebruik uitdrukking kunnen geven aan treffende beeldspraak of 

boerenwijsheid, zijn zij in de context van geneesmiddelenreclame snel te ongenuanceerd of multi-

interpretabel.  

 

 Abbott voert een campagne voor Enbrel rondom de gezegden ‘Waarom wakker liggen van neutraliserende 

antilichamen?’ en ‘Men moet zijn bed maken, zoals men slaapt’. De Codecommissie oordeelt dat dit bij de 

gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar de suggestie kan wekken dat hij niet wakker hoeft te liggen – en 

daarmee zich geen zorgen hoeft te maken – wanneer Enbrel door hem wordt voorgeschreven, omdat 

Enbrel geen neutraliserende antilichamen bevat, hetgeen misleidend en niet wetenschappelijk 

onderbouwd is. Het spreekwoord ‘Men moet zijn bed maken, zoals men slapen wil’, inhoudende dat 

iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, kan – gelet op de totaliteit van de reclame-uiting – bij 

de gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar de indruk wekken dat een behandeling met Enbrel, zonder 

neutraliserende antilichamen, geen problemen oplevert en dat de beroepsbeoefenaar voor de gevolgen 

van een behandeling met TNF-blokkers die wel neutraliserende antilichamen bevatten verantwoordelijk is. 

Ook dit is onjuist en misleidend.266 

 

 In een reclame-uiting van Novartis wordt vermeld ‘Diovan/Co-Diovan, Briljant een-tweetje’. Novartis geeft 

aan dat hiermee wordt bedoeld adressanten te wijzen op de mogelijkheid om via een antwoordkaart twee 

leerboeken over hartfalen op te vragen; de tekst ‘Briljant een-tweetje’ slaat op de combinatie van deze 

twee boeken. De Codecommissie acht de kans groot dat de lezer die tekst niet zal koppelen aan de 

combinatie van de boeken maar juist aan de boven aan de pagina genoemde producten ‘Diovan’ en ‘Co-

Diovan’, en beschouwt de uiting op dit punt als misleidend.267 

Ook korte claims met betrekking tot eigenschappen van een geneesmiddel kunnen problemen 

opleveren. Zo is er veel te doen geweest over het gebruik van de begrippen ‘snel’ en ‘snelwerkend’, 

die met name in reclame-uitingen voor pijnstillende geneesmiddelen om begrijpelijke redenen 

aanlokkelijk zijn om te gebruiken. Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat het van 

groot belang is dat het voor beroepsbeoefenaren duidelijk is waar de claim ‘snel’ betrekking op 

heeft. Zo maakt het bijvoorbeeld een groot verschil of gerefereerd wordt aan de snelheid waarmee 

een geneesmiddel oplost of aan de snelheid waarmee een bepaalt effect intreedt. 

Sandoz claimt voor Morfinesulfaat Sandoz-tabletten dat deze ‘snelwerkend’ zijn. De Codecommissie 

gaat ervan uit dat beroepsbeoefenaren uit deze claim afleiden dat het klinisch effect van het 

geneesmiddel, in casu het pijnstillend effect, op snelle wijze wordt bereikt. Dit is iets anders dan het 

begrip ‘directe afgifte’, waarmee alleen wordt aangegeven dat de werkzame stof na inname in één 

keer volledig beschikbaar komt. Het feit dat een geneesmiddel een hoge oplossnelheid heeft, zegt op 

zichzelf niets over de snelheid waarmee het pijnstillend effect intreedt. Farmacokinetisch kan aan een 

hoge oplossnelheid niet per definitie de gevolgtrekking worden verbonden dat daarmee ook het 

gewenste pijnstillend effect snel intreedt. Ook de SmPC biedt onvoldoende aanknopingspunten. 

Weliswaar volgt uit de therapeutische indicatie dat het middel geschikt is voor de behandeling van 

ernstige pijn die acute behandeling met opioïden noodzakelijk maakt, maar daarmee is niet gezegd dat 

de morfinesulfaattabletten van Sandoz in vergelijking met andere snelwerkende opioïden qua snelheid 

waarmee het klinisch effect intreedt een soortgelijke werking hebben. Misleidend.268 

                                                           
266 K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.12 (Abbott/Pfizer). In de totaliteit van de uiting zijn beide claims door de 
Codecommissie ook als vergelijkend en daarmee niet onderbouwd aangemerkt. 
267 K05.006/05.010, 13 januari 2006, r.o. 7.11 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS).  
268 K13.003, 6 juni 2013, r.o. 6.13 (Goor/Sandoz).  



301 
 

Anders liggen de feiten in K14.008. 

Een door Prostrakan aan voorschrijvers gestuurde brief over Abstral bevat de zin: ‘Graag nodigen wij u 

uit door middel van bijgevoegde placebo tabletten Abstral zelf te ervaren “hoe snel snel is”.’ De 

Codecommissie wijst erop dat deze zin volgt direct na de vermelding van het onderzoeksresultaat dat 

de sublinguale tablet snel oplost. Op de brief zijn twee placebotabletten geplakt. Daarmee is 

voldoende duidelijk dat het woord ‘snel’ hier uitsluitend betrekking heeft op het snel oplossen van de 

tabletten. Niet misleidend.269  

Probleem met het gebruik van termen als ‘snelwerkend’ is ook dat ‘snel’ een rekbaar begrip is. De 

Codecommissie wijst er in de uitspraak over de claim dat Morfinesulfaat Sandoz-tabletten 

‘snelwerkend’ zijn op dat iedere indicatie over het mogelijke tijdsverloop tussen inname en merkbaar 

effect ontbreekt. Het woord ‘snelwerkend’ kan daardoor bij beroepsbeoefenaren tot wie de uiting 

zich richt de indruk wekken dat Morfinesulfaat tabletten, wat betreft de snelheid waarmee het 

beoogde effect intreedt, gelijkwaardig zijn aan andere tot de groep opioïden behorende 

geneesmiddelen. Indien dit niet wetenschappelijk kan worden aangetoond, is sprake van misleiding. 

In het onderhavige geval wijst de Codecommissie erop dat, gezien de ernst van de therapeutische 

indicatie, bij beroepsbeoefenaren en patiënten geen misverstand mag bestaan over de vraag of het 

middel geschikt is voor de snelst mogelijke bestrijding van ernstige pijn. Dit vereist extra 

zorgvuldigheid.270 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van claims met betrekking tot de werkingssnelheid van 

een geneesmiddel speelt ook de totaliteit van de reclame-uiting, waaronder de opmaak, het 

beeldgebruik, het kleurgebruik en de lettergrootte, een rol. Dit blijkt uit een door Takeda 

aangespannen klachtenprocedure over een advertentie van Grünenthal voor Recivit. In een eerste 

zaak wordt de claim ‘Recivit geeft significante pijnverlichting ten opzichte van placebo vanaf 6 

minuten’ misleidend geacht. In een aangepaste versie van de advertentie hanteert Grünenthal onder 

meer de claim  ‘Recivit: vanaf 6 minuten een statistisch significant verschil in pijnverlichting t.o.v. 

placebo’, hetgeen wel toelaatbaar wordt geacht. Met name het beeldgebruik in deze aangepaste 

advertentie maakt volgens de Codecommissie dat beroepsbeoefenaren niet op het verkeerde been 

worden gezet. 

In K14.007 oordeelt de Codecommissie over de claim ‘Recivit geeft significante pijnverlichting ten 

opzichte van placebo vanaf 6 minuten’. Bij de gemiddelde beroepsbeoefenaar, die deze claim leest 

vanuit het perspectief van zijn patiënt met doorbraakpijn, zal dit de suggestie wekken dat de patiënt 

na 6 minuten een significante, veelbetekenende, pijnverlichting ervaart. Uit onderzoek blijkt dat de 

toename van de pain relief ten opzichte van placebo 25% bedraagt. Hieruit kan niet worden 

geconcludeerd dat de pijnvermindering van de patiënten die met Recivit zijn behandeld is aan te 

merken als significant in de zin van ‘veelbetekenend’. Van een effectieve pijnreductie is volgens de 

richtlijnen sprake bij een klinisch relevante reductie van pijn met 30%. Daarbij komt de omstandigheid 

dat in beginsel bij alle oromucosale fentanyl bevattende middelen ongeveer na 15 minuten effectieve 

pijnverlichting optreedt. Misleidend.271 

De aangepaste uiting bevat claims als ‘Voor patiënten met doorbraakpijn bij kanker telt elke minuut’, 

‘snel’, ‘every minute counts’ en ‘Recivit: vanaf 6 minuten een statistisch significant verschil in 

pijnverlichting t.o.v. placebo’. In K15.001 betoogt Takeda dat ook deze aangepaste versie van de uiting 

                                                           
269 K14.008, 28 oktober 2014, r.o. 5.6 (Takeda/Prostrakan).  
270 K13.003, 6 juni 2013, r.o. 6.13 (Goor/Sandoz). 
271 K14.007, 10 oktober 2014, r.o. 6.6.1-6.6.3 (Takeda/Grünenthal).  
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misleidend is, omdat de claim dat Recivit binnen 6 minuten tot relevante pijnverlichting leidt niet is 

onderbouwd en de misleidende indruk wordt versterkt door de prominente en opvallend grote 

vermelding van ‘6 minuten’ en ‘pijnverlichting’ in de opvallende kleur groen. De Codecommissie volgt 

Takeda dit keer niet en oordeelt dat – gelet op de totaliteit van de aangepaste versie, waaronder 

begrepen de opmaak, het beeldgebruik, het kleurgebruik en de lettergrootte van het getal ‘6’ – niet de 

indruk wordt gewekt dat Recivit vanaf 6 minuten een voor de patiënt relevante verlichting van pijn 

geeft. Bovendien kan de werkzame stof fentanyl volgens de SmPC zeer snel worden opgenomen door 

het mondslijmvlies. Recivit behoort daardoor tot de groep van beschikbare snelwerkende opioïden, 

hetgeen de claim ‘snel’ juist doet zijn. Ook de claims ‘Every minute counts’ en ‘Voor patiënten met 

doorbraakpijn bij kanker telt elke minuut’ zijn juist. Het beeldgebruik in de onderhavige advertentie 

wekt evenmin de suggestie dat Recivit vanaf 6 minuten klinisch relevante pijnverlichting geeft dan wel 

dat de beroepsbeoefenaar op het verkeerde been wordt gezet waard.272 

Ook over de vraag of een geneesmiddel mag worden aangeduid als ‘nieuw’ of ‘nieuwe generatie’ 

heeft de Codecommissie zich een aantal keren gebogen. In 2002 hanteert de Codecommissie als 

uitgangspunt dat de claim ‘een nieuwe generatie’ een ingrijpende vernieuwing veronderstelt ten 

opzichte van de reeds bestaande geneesmiddelen in hetzelfde indicatiegebied.  

De claim ‘Een nieuwe generatie gepegyleerd interferon’ veronderstelt en suggereert een ingrijpende 

vernieuwing van peg-interferon in de vorm van alfa 2a ten opzichte van het reeds bestaande peg-

interferon. Deze suggestie is onjuist en misleidend; van een ingrijpende vernieuwing van peg-

interferon is geen sprake.273  

In K15.005 werkt de Codecommissie dit uitgangspunt verder uit: van een dergelijke ingrijpende 

vernieuwing is sprake als het nieuwe geneesmiddel voldoet aan een of meer van de volgende 

kenmerken:  

 

1. het heeft een ander werkingsmechanisme dan reeds in de handel zijnde andere geneesmiddelen 

in hetzelfde indicatiegebied; 

2. het is significant effectiever dan andere middelen, en/of  

3. het heeft significant minder of andere bijwerkingen bij identieke effectiviteit dan andere 

middelen.  

 

Deze casus heeft betrekking op de door Sanofi-Aventis voor het nieuwe geneesmiddel Toujeo gehanteerde 

claim ‘Een nieuwe generatie basale insuline’. Uit de literatuur en studies is onvoldoende aannemelijk 

geworden dat Toujeo ten opzichte van alle reeds bestaande geneesmiddelen in het indicatiegebied zorgt 

voor een ingrijpende vernieuwing. Het feit dat Toujeo in wetenschappelijke publicaties wordt aangeduid 

als de ‘next generation’ maakt dit niet anders.274  

In hoger beroep wijst de Commissie van Beroep erop dat de woorden ‘nieuwe generatie’ of ‘next 

generation’ in de context van een wetenschappelijke publicatie over de ontwikkeling van basale 

insulines een heel andere betekenis en lading hebben dan in een reclame-uiting. Indien in een 

wetenschappelijke publicatie de laatst ontwikkelde geneesmiddelen, die bepaalde 

gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen hebben, als groep worden aangeduid als ‘nieuwe 

                                                           
272 K15.001, 16 maart 2015, r.o. 6.6.2-6.6.5 (Takeda/Grünenthal). 
273 K02.008, 3 oktober 2002, r.o. 32 (Schering-Plough/Roche). 
274 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.4.3 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
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generatie’, wil dat nog niet zeggen dat daarmee sprake is van een claim die voldoet aan de regels 

voor onderbouwing volgens de CGR Code.275 

Dat de context van de uiting van groot belang is, blijkt uit onderstaande uitspraken, waarin het 

gebruik van het begrip ‘nieuw’ niet misleidend is geacht. 

 

 ‘de nieuwe behandeloptie’ in K15.010: Uit het geheel van de uiting volgt dat het woord ‘behandeloptie’ 

slechts aangeeft dat er een keuzemogelijkheid is toegevoegd aan het reeds bekende arsenaal van 

behandelmogelijkheden bij astma en COPD. Er wordt niet geclaimd dat er een ingrijpend vernieuwde 

behandeling is geïntroduceerd en het is feitelijk juist dat de inhalator waar de uiting betrekking op heeft 

nieuw is ten opzichte van reeds bestaande inhalatoren.276 

 

 ‘innovatie’ en ‘nieuw tijdperk’ in K06.004/K06.006: Niet alleen is het betreffende geneesmiddel de eerste 

biological die in Europa is geregistreerd voor de indicatie matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis, 

maar het bevat ook een nieuw werkingsmechanisme.277 

Ook bij claims ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van een geneesmiddel maken de 

formulering en context veel uit.  

 Bayer maakt bezwaar tegen het gebruik van de claim ‘bekend langetermijn veiligheidsprofiel’ voor 

Pradaxa, omdat hiermee wordt gesuggereerd dat het middel in alle opzichten veilig is. De Codecommissie 

stelt vast dat het woord ‘veiligheidsprofiel’ niets anders betekent dan: beschrijving van de 

veiligheidsaspecten van het middel. De mededeling dat Pradaxa een bekend veiligheidsprofiel heeft, 

betekent slechts dat een wetenschappelijke beschrijving van de veiligheidsaspecten van het middel 

beschikbaar is. In die mededeling ligt geen informatie of suggestie besloten met betrekking tot de mate 

van veiligheid, laat staan dat die mededeling aldus zou kunnen worden verstaan dat Pradaxa in alle 

opzichten veilig is. Geen misleiding.278 

 

 Eli Lilly gebruikt in reclamecampagnes voor Viagra de claim ‘bewezen betrouwbaar’. Met deze claim wordt 

bij de ontvanger van de reclame de indruk gewekt dat Viagra in alle omstandigheden veilig en effectief is 

voor iedereen, hetgeen niet overeenstemt met de SmPC. Daarin staat dat bepaalde patiëntengroepen niet 

met Viagra kunnen worden behandeld.279 

Aan de Codecommissie is meerdere keren de vraag voorgelegd of het gebruik van in de wetenschap 

en geneesmiddelenwereld bekend veronderstelde begrippen als ‘non-inferieur’, ‘evidence based’ en 

‘significant’ onder omstandigheden tot misleiding kan leiden. De Codecommissie kijkt daarbij zowel 

                                                           
275 B15.005/B15.02, 15 februari 2016, r.o. 4.10 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
276 K15.010, 5 februari 2016, r.o. 6.4 (GSK/Sandoz).  
277 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.7 (Serono/Wyeth). 
278 K09.013, 3 februari 2010, r.o. 6.3 (Bayer/Boehringer Ingelheim). In deze zaak is door Bayer ook bezwaar 

gemaakt tegen het enkele gebruik van de term ‘langetermijn’. Volgens Bayer blijkt uit voorbeelden (Softenon, 
Vioxx) dat soms pas jaren nadat een geneesmiddel op de markt is gebracht, bekend wordt dat het in bepaalde 
opzichten toch niet veilig is. Het onderzoek naar Pradaxa waarnaar in de claim wordt verwezen, duurt 
gemiddeld 24 maanden. De Codecommissie haakt echter aan bij de context waarin de term ‘langetermijn’ 
wordt gebruikt. Zo wordt Pradaxa binnen de geregistreerde indicatie voorgeschreven voor maximaal 35 dagen. 
De Codecommissie is van oordeel dat de betreffende term niet als misleidend kan worden aangemerkt (r.o. 
6.4.1-6.4.3). In K14.003 acht de Codecommissie de kop ‘Veiligheid’ boven een tekst wel misleidend vanwege 
het feit dat deze tekst niet over veiligheid maar over de verdraagzaamheid van een geneesmiddel gaat 
(K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.13.1 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics)). 
279 K03.023, 6 februari 2004, r.o. 6.3 (Pfizer/Eli Lilly). 
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naar de letterlijke betekenis van deze begrippen in relatie tot de claim, als naar de wijze waarop deze 

begrippen door beroepsbeoefenaren zullen worden geïnterpreteerd. 

 ‘evidence based’: Pfizer maakt een rechtstreekse vergelijking tussen Lipitor en Zocor, en beroept zich 

daarbij op een aantal studies. Bij een afbeelding van een stapel tijdschriften is de claim ‘evidence based’ 

geplaatst. De woorden evidence based zijn ontleend aan het grondbegrip ‘evidence based medicine’, dat 

staat voor een methode van klinisch handelen, waarbij de individuele ervaring van de behandelaar is 

gecombineerd met de resultaten van het beste klinisch onderzoek. Dit begrip omvat aanzienlijk meer dan 

alleen het klinisch bewijs van een claim betreffende een geneesmiddel. Het gebruik van de term evidence 

based in combinatie met de claims dat Lipitor resulteert in regressie of dat switchen naar Lipitor succesvol 

is, is misleidend.280  

 ‘non-inferior’: Sanofi-Aventis claimt voor Toujeo ‘Effectieve HbA1c verlaging, non-inferior t.o.v. Lantus’. De 

Codecommissie gaat ervan uit dat de gemiddelde beroepsbeoefenaar bekend zal zijn met het begrip ‘non-

inferior’. De claim wordt letterlijk opgevat, in die zin dat Toujeo op het punt van effectieve HbA1c- 

verlaging niet minder c.q. slechter is dan Lantus. Deze uitleg wordt door de SmPC van Toujeo en een 

tweetal studies voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Niet misleidend.281 

 

 ‘significant’: Allergy Therapeutics Netherlands claimt in een reclame-uiting voor Pollinex dat ‘[d]eze studie 

[aantoont] dat 93% van de patiënten al in het eerste jaar significante klachtenreductie ondervindt’. Het 

gebruik van de term ‘significant’ wekt hier ten onrechte de indruk dat in het onderzoek statistisch 

significant is vastgesteld dat 93% van de patiënten al in het eerste jaar significante klachtenreductie 

ondervindt. Het verweer dat significant hier moet worden gelezen als ‘betekenisvol’ en niet als ‘statistisch 

significant’ gaat niet op. De Codecommissie acht de kans groot dat beroepsbeoefenaren de term in deze 

context zullen opvatten als ‘statistisch significant’. Misleidend.282 

 

 ‘significant’: Grünenthal claimt dat Recivit een ‘significante pijnverlichting geeft ten opzichte van placebo 

vanaf 6 minuten’. De Codecommissie geeft aan dat het woord ‘significant’ voor tweeërlei uitleg vatbaar is; 

‘veelbetekenend’ en ‘verantwoorde conclusies toelatend, statistisch significant’. De claim dient in beide 

betekenissen juist te zijn. Het probleem in deze zaak zit met name in de eerste betekenis. Significant in de 

zin van ‘veelbetekenend’ zal naar het oordeel van de Codecommissie bij de gemiddelde 

beroepsbeoefenaar, die de claim leest vanuit het perspectief van zijn patiënt met doorbraakpijn, de 

suggestie wekken dat de patiënt na 6 minuten een significante, veelbetekenende, pijnverlichting ervaart. 

Uit onderzoek blijkt dat de toename van de pain relief ten opzichte van een placebo 25% bedraagt. Hieruit 

kan niet worden geconcludeerd dat de pijnvermindering van de patiënten die met Recivit zijn behandeld is 

aan te merken als significant in de zin van ‘veelbetekenend’. Van een effectieve pijnreductie is volgens de 

richtlijnen sprake bij een klinisch relevante reductie van pijn met 30%. Daar komt bij de omstandigheid dat 

in beginsel bij alle oromucosale fentanyl bevattende middelen ongeveer na 15 minuten effectieve 

pijnverlichting optreedt. Misleidend.283  

                                                           
280 K21.026, 11 februari 2002, r.o. D (Merck Sharpe & Dohme/Pfizer). 
281 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.5.2 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
282 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.12 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
283 K14.007, 10 oktober 2014, r.o. 6.6.1-6.6.2 (Takeda/Grünenthal). Een aangepaste versie van deze reclame-

uiting voor Recivit met de claims ‘snel’, ‘every minute counts’ en/of ‘voor patiënten met doorbraakpijn bij 
kanker telt elke minuut’ wordt door de Codecommissie niet misleidend geacht. Gelet op de totaliteit van de 
advertentie oordeelt de Codecommissie dat nu niet de suggestie wordt gewekt dat Recivit vanaf 6 minuten 
relevante verlichting van pijn geeft. De Codecommissie stelt vast dat de claim ‘snel’ betrekking heeft op de 
werkzame stof van Recivit, die zeer snel door het mondslijmvlies kan worden opgenomen, hetgeen feitelijk 
juist is (K15.001, 16 maart 2015, r.o. 6.6.3 (Takeda/Grünenthal)). 
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Voorbeelden van algemene claims die door de Codecommissie/Commissie van Beroep niet 

misleidend zijn geacht: 

 ‘ready to use’, ‘minder handelingen’, ‘snel en simpel’: Schering-Plough brengt PegIntron op de markt, eerst 

in een klassieke toedieningsvorm (poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie), later als een 

voorgevulde pen. In een brochure claimt Schering-Plough voor PegIntron Pen ‘Toediening voor de patiënt 

wordt een stuk sneller en eenvoudiger’. Dit is niet misleidend; door het verminderd aantal 

voorbereidingshandelingen en de eenvoudiger aard van de resterende handelingen is de toediening door 

middel van PegIntron Pen voor de patiënt daadwerkelijk een stuk sneller en eenvoudiger dan toediening 

van PegIntron door middel van de klassieke methode. Ook de claim ‘(…) nieuw ready to use systeem voor 

dosering op maat’ is niet misleidend. De patiënt moet nog steeds een aantal voorbereidende handelingen 

verrichten, maar deze zijn gering en eenvoudig van aard. Hetzelfde geldt voor de claims ‘Klik-Draai-Prik’, 

‘minder handelingen’ en ‘snel en simpel’.284   

 

 ‘adding value to life’: Novartis gebruikt de claim ‘Adding Value to life’ en beschouwt dit als een 

woordspeling op de resultaten van de studie waarmee de overige claims in de uiting worden onderbouwd, 

de zogenoemde Value-studie. Deze claim heeft geen specifiek inhoudelijke betekenis. Geen misleiding.285 

 

 ‘een evenwichtige basis, 24 uur per dag’: Deze claim heeft geen specifiek inhoudelijke betekenis. Hetzelfde 

geldt voor de claim ‘Het is tijd voor Lantus. Altijd’; deze claim geeft slechts aan dat de patiënt op ieder 

tijdstip van de dag met Lantus kan beginnen. De Codecommissie acht de kans nihil dat een 

beroepsbeoefenaar de claim zal opvatten in de zin dat Lantus te allen tijde voor 100% succesvol is bij 

iedere patiënt, temeer nu de claim iedere inhoudelijke betekenis mist.286 

 

 ‘eenvoudig te combineren met de routine van elke dag’: In de context van de uiting heeft deze claim 

uitsluitend betrekking op ‘De eenmaal daagse orale behandeling’. De stelling dat een eenmaal daagse orale 

inname van een kleine tablet goed te combineren is met de routine van elke dag is naar het oordeel van de 

Codecommissie op zichzelf juist en niet misleidend.287  

 

 ‘ticket voor toekomst’: Het gebruik van deze titel in een reclame-uiting voor Lipitor gaat niet gepaard met 

enige andere uiting die zou kunnen suggereren dat met het begrip toekomst in dit verband wordt gedoeld 

op een langer leven. De titel is zeer algemeen geformuleerd en het begrip toekomst kan bijvoorbeeld 

evenzeer betrekking hebben op de kwaliteit van leven, welke kwaliteit mede tot uiting pleegt te komen in 

een verminderde kans op ischaemische gebeurtenissen of incidentie van klachten in het algemeen.288 

 

 ‘baanbrekende publicatie’, ‘baanbrekend lange termijn onderzoek’, ‘die van grote invloed kunnen zijn op 

de behandeling van mensen met schizofrenie’: Het onderzoek waaraan wordt gerefereerd, is volgens 

algemeen aanvaarde wetenschappelijke normen uitgevoerd en het is het eerste onderzoek waarbij het 

risico van relapse is onderzocht in een rechtstreekse vergelijking tussen het gebruik van haloperidol en het 

gebruik van Risperdal en waarbij een significant verschil is geconstateerd. In zoverre zou het onderzoek als 

baanbrekend kunnen worden beschouwd. Het feit dat er kritiek op het onderzoek is geuit, doet daar op 

zichzelf niet aan af.289 

                                                           
284 B02.013/03.02, 14 juli 2003, r.o. 4.1.3.1 (Roche/Schering-Plough). 
285 K05.006/05.010, 13 januari 2006, r.o. 7.13 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS). 
286 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.10 (Novo Nordisk/Aventis). 
287 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.9 (Merck/Genzyme). 
288 K02.006, 3 september 2002, r.o. 6.1 (AstraZeneca/Pfizer). 
289 K02.007, 17 september 2002, r.o. 36-37 (Eli Lilly/Janssen-Cilag en Organon).  
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5.5.6.5 Misleiding t.g.v. de presentatie en opmaak van een uiting  

Ook de lay-out van een reclame-uiting en de wijze van presentatie van een claim kunnen maken dat 

sprake is van misleiding in de zin van art. 5.2.1.3 CGR Code. De Codecommissie kijkt daarbij kritisch 

naar de totaliteit van de uiting, de wijze waarop deze is ingedeeld en de strekking die aldus aan een 

bepaalde claim kan worden gegeven.  

In een reclame-uiting voor Ferinject is onder de bullet point ‘Gunstige veiligheid-effectiviteit ratio’ de 

claim opgenomen ‘Als enige I.V. ijzer niet gecontra-indiceerd in het 1e trimester van de 

zwangerschap’. Bij de gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar kan dit de suggestie wekken dat 

behandeling met Ferinject tijdens het eerste trimester van de zwangerschap veilig is, terwijl uit de 

SmPC van Ferinject volgt dat geen gegevens over het gebruik van Ferinject bij zwangere vrouwen 

bekend zijn. Ook vermeldt de SmPC dat Ferinject niet tijdens de zwangerschap gebruikt dient te 

worden indien dit niet strikt noodzakelijk is en dat wordt geadviseerd de behandeling met Ferinject 

tijdens de zwangerschap te beperken tot het tweede en derde trimester.290 

Het accentueren van bepaalde delen van een claim kan maken dat deze in zijn totaliteit bezien 

misleidend is.  

Bristol-Myers Squibb gebruikt in een advertentie voor Opdivo (nivolumab) de vetgedrukte claim ‘en 

werden minder therapiegerelateerde bijwerkingen geconstateerd’, die wordt gevolgd door de niet vet 

gedrukte toevoeging: ‘11,7% therapiegerelateerde graad 3/4 bijwerkingen vs 17,6% met dacarbazine’. 

De claim in zijn totaliteit, het vet en niet-vet gedrukte deel tezamen, is in overeenstemming met de 

studieresultaten. Dit geldt niet voor het vetgedrukte deel alleen; uit de studie volgt namelijk dat de 

frequentie van het optreden van alle therapiegerelateerde bijwerkingen, graad 1 tot en met 4, in beide 

patiëntengroepen gelijk is. Alleen de graad 3 en 4 therapiegerelateerde bijwerkingen komen in de 

nivolumab groep minder vaak voor, ernstigere bijwerkingen komen in beide groepen weer evenveel 

voor. Dit maakt dat de vermelding dat het graad 3 en 4 bijwerkingen betreft, een essentieel onderdeel 

is van de claim. Door deze informatie niet vetgedrukt maar in een gewoon lettertype weer te geven, 

wordt de suggestie gewekt dat deze toevoeging van minder belang is. Zo kan bij beroepsbeoefenaren 

de indruk ontstaan dat er bij nivolumab overall minder bijwerkingen optreden dan bij dacarbazine. 

Misleidend.291  

In reclame-uitingen opgenomen afbeeldingen kunnen eveneens een misleidend beeld van een 

geneesmiddel geven. 

Onbrez Breezhaler is een droogpoederinhalator. De dosisafgifte van de werkzame stof komt niet 

alleen door een mechanisme in de inhaltor vrij, maar is mede afhankelijk van de inademing van de 

patiënt. In een reclame-uiting staat een afbeelding van de Onbrez Breezhaler waaruit een spraywolk 

komt die eindigt in een springende leeuw. Door het onderlinge nauwe verband tussen de afbeelding 

van de inhalator en de spraywolk met de springende leeuw wordt de suggestie gewekt dat de Onbrez 

Breezhaler zelf actief een spraywolk werkzame stof voortbrengt. Hierdoor kan bij de gemiddeld 

oplettende beroepsbeoefenaar ten onrechte de indruk ontstaan dat de Onbrez Breezhaler geen 

droogpoederinhalator is, maar een mistinhalator. Het gebruikte beeld is sterk en indringend; juist 

daarom is een grote mate van zorgvuldigheid op zijn plaats teneinde misverstand bij de ontvanger van 

de reclameboodschap zoveel mogelijk te vermijden. Misleidend.292 

                                                           
290 K13.002, 20 juni 2013 (Vifor). Deze uitspraak is het gevolg van het verzet dat door Vifor is aangetekend 
tegen de eerdere uitspraak van de Codecommissie in K13.002, 25 april 2013 (Pharmacosmos en Cablon/Vifor). 
291 K15.007, 5 november 2015, r.o. 6.5-6.11 (MSD/Bristol-Myers Squibb). 
292 K10.004, 17 september 2010, r.o. 6.4.2-6.4.3 (Boehringer Ingelheim/Novartis). Niet misleidend acht de 
Codecommissie een schematische afbeelding van moleculen in combinatie met de claims ‘Een nieuwe, 
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De visuele weergave van studieresultaten luistert nauw en kan ertoe leiden dat een grafiek als 

misleidend wordt aangemerkt. 

Op de voorzijde van een brochure voor artsen staan twee auto’s afgebeeld, met aan de linkerkant van 

de weg één benzinepomp en aan de rechterkant van de weg twee benzinepompen. Uit de 

bijbehorende tekst blijkt dat de links afgebeelde auto voor het afleggen van 1000 km 40 liter benzine 

nodig (kosten € 50) heeft en de auto rechts 70 liter benzine (kosten € 88). Deze afbeelding suggereert 

in de context van de uiting dat minder eenheden Lantus dan eenheden Levemir nodig zijn om een 

goede glykemische controle te bereiken. De claim wordt binnen in de folder onderbouwd met een 

grafiek ‘Effectiviteit’, waarin de resultaten van de vier non-inferioriteitstudies zijn opgenomen. Slechts 

in een van deze vier studies zijn significante verschillen aangetoond in het aantal gebruikte units 

insuline. De cijfers die worden gebruikt bij de afbeelding op de voorzijde zijn afkomstig uit een studie 

waarin geen significante verschillen blijken. De afbeelding van de auto’s en de grafiek kunnen bij de 

gemiddelde goed geïnformeerde arts ten onrechte de suggestie wekken dat minder eenheden Lantus 

dan eenheden Levemir nodig zijn om een goede glykemische controle te bereiken. Misleidend.293 

5.5.6.6 Overtreding van het verbod op misleiding in combinatie met andere overtredingen  

Zoals aangegeven, komt het met regelmaat voor dat de Codecommissie een overtreding van het 

verbod op misleiding constateert in combinatie met de overtreding van een ander voorschrift van de 

gedragscode. In sommige gevallen ligt dit voor de hand. Als een reclame-uiting niet juist is – en dus 

sprake is van overtreding van art. 5.2.2.3 CGR Code – zal hier veelal ook een misleidend effect van 

uitgaan. Ter illustratie een aantal voorbeelden van uitspraken waarin de Codecommissie een uiting 

niet juist en tevens misleidend acht. 

 Abbott claimt voor Reductil: ‘het resultaat is een hoge therapietrouw’. Deze claim wordt in de uiting 

voorafgegaan door de mededeling ‘Reductil wordt eenmaal daags gedoseerd en geeft zelden diarree 

(<1%)>. De patiënt voelt zich door Reductil gesteund, niet gestraft.’ De Codecommissie wil nog wel 

aannemen dat een lage dosering en het ontbreken van de bijwerking diarree een gunstige invloed kunnen 

hebben op de therapietrouw, maar daarmee is nog niet gezegd dat deze factoren ook daadwerkelijk tot 

een hoge therapietrouw leiden. Hierop zijn vele andere factoren mede van invloed, waaronder de 

aanwezigheid van andere bijwerkingen, de gesteldheid van de patiënt, enz. Door uitsluitend de aandacht 

te vestigen op de hiervoor genoemde factoren wekt Abbott de indruk dat deze factoren, onafhankelijk van 

andere factoren, tot een hoge therapietrouw zouden leiden. Deze indruk wordt niet bevestigd door de 

door Abbott aangehaalde onderzoeken. De uiting is onjuist en misleidend.294 

 

 AstraZeneca stuurt een mailing aan huisartsen over Crestor en verwijst daarin naar het Groninger 

Transmuraal Formularium (GTF). In de mailing wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat De Proeftuin 

Farmacie Groningen (PFG) in het formularium bepaalde Europese behandelrichtlijnen adviseert en het 

gebruik van Crestor daarbij aanraadt. Crestor is echter niet opgenomen in het formularium. Evenmin wordt 

het gebruik van de genoemde behandelrichtlijnen geadviseerd; deze richtlijnen zijn slechts een van de 

bronnen waarop het formularium is gebaseerd. Niet juist en misleidend.295 

 

                                                           
compacte formulering van insuline glargine’ en ‘Het volume van insuline glargine is gereduceerd tot 1/3’ in 
K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.6.1-6.6.3 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
293 K11.001, 17 maart 2011, r.o. 6.4-6.12 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
294 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). 
295 K05.004, 24 juni 2005, r.o. 5.2 (Stichting De Proeftuin Farmacie Groningen/AstraZeneca). De Codecommissie 
constateert in dezelfde zaak dat AstraZeneca ook de eisen ten aanzien van citaten van publicaties en 
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 Astellas claimt dat met betrekking tot Xtandi ‘Geen extra monitoring vereist’ is. Uit de SmPC blijkt dat in 

bepaalde gevallen vanwege het gebruik van Xtandi wel aanvullende monitoring nodig is. Zo wordt 

gewaarschuwd voor het risico op insulten bij toediening aan patiënten met een voorgeschiedenis van 

insulten of andere predisponerende factoren. Verder is extra voorzichtigheid geboden bij bepaalde 

patiëntgroepen. In de paragraaf over interacties met andere geneesmiddelen wordt een groot aantal 

geneesmiddelen genoemd waarvan de werking door Xtandi wordt beïnvloed. Bij patiënten die een of meer 

van die middelen gebruiken zal dus, wanneer zij daarnaast Xtandi gaan gebruiken, ook ‘extra’ monitoring 

noodzakelijk zijn. Onjuist en misleidend.296 

 

 In een advertentie staat een foto van een in acute nood verkerende en ernstig benauwd uitziende COPD-

patiënt in een vacuüm getrokken doorzichtige plastic zak met daarnaast claims als ‘Veel patiënten met 

COPD starten de dag met weinig lucht’, ‘geef ze meer lucht met 1dd Seebri Breezhaler (…)’ en ‘Significante 

longfunctieverbetering vanaf 5 minuten na de 1e dosis, aanhoudende werking gedurende 24 uur’. De 

Codecommissie oordeelt dat dit bij de gemiddelde beroepsbeoefenaar de indruk zal wekken dat Seebri 

binnen vijf minuten de ernstige benauwdheid van de COPD-patiënt oplost. Uit de context van de reclame-

uiting blijkt onvoldoende dat de claim ‘Significante longfunctieverbetering vanaf 5 minuten na de 1e dosis, 

aanhoudende werking gedurende 24 uur’ uitsluitend en alleen slaat op het effect op een 

longfunctiewaarde (FEV1) en dat deze FEV1-waarde geen direct verband heeft met symptomen zoals 

ernstige benauwdheid. Bovendien kan het indringende beeld van de in de ochtend al in acute nood 

verkerende COPD-patiënt in combinatie met voornoemde claim de onjuiste indruk wekken dat Seebri is 

geregistreerd als rescue medicatie. Onjuist en misleidend.297 

Een voorbeeld van een uitspraak waarin wordt vastgesteld dat een uiting geen onjuistheden bevat en 

dus ook niet misleidend is, vormt B14.002. 

MSD, houder van de handelsvergunningen voor Januvia en Janumet, stuurt een folder aan huisartsen 

met de titel ‘De patiënt centraal in NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (…) & Position statement 

ADA/EASD (…)’ Op de eerste twee pagina’s van de folder is de behandeling van diabetespatiënten 

omschreven aan de hand van vijf tabellen uit de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2. Daarbij is 

voor de behandeling met zogenoemde DPP-4 remmers (zoals Januvia en Janumet) niet meer dan een 

marginale rol weggelegd. Op pagina drie en vier wordt de behandeling van diabetespatiënten 

beschreven aan de hand van de internationale Position statement ADA/EASD. In de Position statement 

zijn DPP-4 remmers wel onderdeel van het reguliere stappenplan voor de medicamenteuze 

behandeling van diabetes, als mogelijke tweede stap in de behandeling in combinatie met 

metformine. 

De Commissie van Beroep constateert dat de uiting er weliswaar toe kan leiden dat huisartsen hun 

patiënten zullen behandelen volgens een andere richtlijn dan de NHG-standaard, met wellicht 

frequenter gebruik van DPP-4 remmers, maar zij worden daarbij niet misleid. Niet gebleken is dat de 

                                                           
bronvermelding heeft overtreden en komt tot het slotoordeel dat het handelen van AstraZeneca laakbaar is. 
Het is een van de weinige uitspraken waarin de Codecommissie een berisping oplegt. 
296 K13.011, 6 maart 2014, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/Astellas). 
297 K13.012, 4 maart 2014, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/Novartis); B13.012/B14.01, 13 juni 2014, r.o. 4.2.3 
(Novartis/Boehringer Ingelheim). In eerste aanleg zijn op vergelijkbare gronden ook claims van Novartis voor 
Ultibo als ‘snel intredend effect binnen 5 minuten, aanhoudende werking gedurende 24 uur’ misleidend 
geacht, zeker nu deze claim wordt gecombineerd met uitingen als ‘Verbetert de longfunctie’, ‘Vermindert 
symptomen’, ‘Reduceert exacerbaties’. Hierdoor kan bij de gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar de 
indruk worden gewekt dat Ultibro een snel effect binnen vijf minuten heeft ten aanzien van de verbetering van 
de longfunctie, vermindering van symptomen en reductie van exacerbaties. Deze suggestie is onjuist en 
misleidend, aldus de Codecommissie (r.o. 6.10). 
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beschrijving van de NHG-standaard of de Position statement in de folder feitelijke onjuistheden 

bevat. Evenmin is gebleken dat er specifieke veiligheidsrisico’s zijn, die in de folder vermeld hadden 

moeten worden. De Commissie van Beroep erkent dat in het algemeen terughoudendheid past bij 

het voorschrijven van relatief nieuwe (en dure) geneesmiddelen waarvan de langetermijneffecten 

(noodzakelijkerwijs) nog niet bekend zijn, en waarvoor alternatieven beschikbaar zijn waarvan die 

effecten wel bekend zijn, maar huisartsen mogen worden geacht deze afweging in de behandeling 

van individuele patiënten zelf te kunnen maken.298  

Het komt met regelmaat voor dat de Codecommissie een combinatie constateert van de overtreding 

van art. 5.2.1.3 en 5.2.2.3 CGR. Omdat een claim onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd 

(overtreding van art. 5.2.2.3), is deze tevens misleidend. Enkele voorbeelden. 

 In een advertentie van Pfizer voor het geneesmiddel Enbrel wordt een sportief geklede vrouw in 

verschillende fasen van haar leven – van jong naar oud – afgebeeld met de boodschap ‘Het gaat om jaren, 

niet om maanden!’. De afbeelding draagt de boodschap uit dat Enbrel op zeer lange termijn ook veilig en 

effectief werkt. Deze boodschap wordt versterkt door de bijbehorende tekst. Deze claim is echter op geen 

enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd en is misleidend.299 

 

 Abbott claimt voor het obesitas-geneesmiddel Reductil ‘langdurig gewichtsverlies’. De claim wordt in een 

detail aid onder meer ondersteund met de mededeling ‘behandeling overgewicht is gericht op lange 

termijn’ en een grafiek waarin het verloop van lichaamsgewicht bij gebruik van Reductil over een periode 

van 24 maanden wordt weergegeven. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat Reductil een langdurige 

werking heeft die langer is dan een jaar, dus ook nadat de behandeling na 1 jaar wordt gestaakt. Deze 

indruk wordt niet met wetenschappelijke gegevens onderbouwd en is dan ook misleidend.300 

 

 Zie verder bijvoorbeeld K21.026,301 K03.015,302 K08.008,303 K12.006304 en K13.009.305 

Voorbeelden van uitspraken waarin de Codecommissie misleiding vaststelt in combinatie met strijd 

met het vereiste dat reclame het rationele gebruik van een geneesmiddel moet bevorderen, zijn te 

vinden in onder andere K06.003/K06.007,306 K07.011307 en K14.003.308  

  

                                                           
298 B14.02, 18 augustus 2014, r.o. 4.11-4.14 (Van der Linde/MSD). De Codecommissie concludeert in eerste 

aanleg dat de folder niet kan worden aangemerkt als geneesmiddelenreclame, vanwege onder meer het 
ontbreken van de vermelding van merknamen en werkzame stoffen van geneesmiddelen en het feit dat in de 
uiting geen claims vermeld worden die een aanprijzend karakter hebben. Mede gelet op de context en de 
totaliteit van de uiting komt de Codecommissie tot het oordeel dat de folder geen aanprijzend karakter heeft 
en aldus niet is aan te merken als reclame in de zin van de gedragscode (K14.001, 10 april 2014, r.o. 6.3-6.4 
(Van der Linde/MSD)). De Commissie van Beroep verklaart het beroep van Van der Linde op dit punt gegrond 
en toetst de uiting wel aan de reclameregels.  
299 K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.14-6.15 (Abbott/Pfizer).  
300 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). 
301 K21.026, 11 februari 2002, r.o. D (MSD/Pfizer). 
302 K03.015, 28 oktober 2003, r.o. 6.10-6.11 (Pfizer/AstraZeneca). 
303 K08.008, 25 juli 2008, r.o. 6.5-6.6 (Oei/Artu).  
304 K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.7-6.10 (Abbott/Pfizer). 
305 K13.009, 11 februari 2014, r.o. 6.13 (Novartis/Ipsen). 
306 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.5.1-9.5.4 (MSD/Novartis). 
307 K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.7 (Novartis/MSD). 
308 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.10.2 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
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5.6 Het verbod op publieksreclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen  

5.6.1 Richtlijn 2001/83 

Het verbod op het maken van publieksreclame voor bepaalde categorieën geneesmiddelen is 

opgenomen in art. 88 Richtlijn 2001/83. De integrale tekst van dit artikel luidt als volgt. 

 

 Art. 88 Richtlijn 2001/83  

 

1. De lidstaten verbieden publieksreclame voor geneesmiddelen: 

 

a. die overeenkomstig titel VI uitsluitend op medisch recept mogen worden geleverd, 

b. die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale 

verdragen zoals die van de Verenigde Naties van 1961 en 1971, bevatten. 

 

2. Publieksreclame mag worden gemaakt voor geneesmiddelen die qua samenstelling en 

doel zijn bedoeld en ontwikkeld om zo nodig met het advies van de apotheker maar 

zonder diagnose, voorschrift of toezicht van een arts te worden gebruikt. 

 

3. De lidstaten kunnen verbieden dat op hun grondgebied publieksreclame wordt 

gemaakt voor geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen. 

 

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor door het bedrijfsleven gevoerde 

inentingscampagnes die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn 

goedgekeurd. 

 

5. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt onverminderd art. 14 van Richtlijn 89/552/EEG. 

 

6. De lidstaten verbieden dat geneesmiddelen door het bedrijfsleven rechtstreeks aan het 

publiek worden verstrekt voor verkoopbevorderende doeleinden. 

Het verbod op het maken van reclame voor bepaalde categorieën geneesmiddelen in de richting van 

het publiek heeft van meet af aan in de Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame gestaan. 

Ook de Reclamerichtlijn bevatte een met art. 88 Richtlijn 2001/83 vergelijkbare bepaling, en wel in 

art. 3.  

In de considerans van de Europese richtlijnen wordt opvallend weinig aandacht besteed aan het 

verbod op publieksreclame. Zowel in de considerans van de Reclamerichtlijn als in die van Richtlijn 

2001/83 wordt verwezen naar het in Richtlijn 89/552/EEG inzake de uitoefening van televisie-

omroepactiviteiten opgenomen verbod van televisiereclame voor geneesmiddelen die alleen op 

doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn.309 ‘Dit beginsel dient te worden veralgemeend door het ook voor 

                                                           
309 Dit verbod is vastgelegd in art. 14 Richtlijn 89/552/EEG (PbEG 1989, L 298/23): ‘Televisiereclame voor 
geneesmiddelen en medische behandelingen die in de Lidstaat onder wiens bevoegdheid de televisie-
omroeporganisatie valt, alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, is verboden.’  
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andere media te laten gelden’, aldus punt 3 van de considerans van de Reclamerichtlijn, die in punt 

44 van de considerans van Richtlijn 2001/83 onverkort is overgenomen. 

Voor het overige wordt noch in de considerans van de Reclamerichtlijn, noch in die van Richtlijn 

2001/83 ingegaan op het verbod op publieksreclame in algemene zin en de ratio daarvan. In beide 

richtlijnen wordt in de considerans in gelijke bewoordingen gewezen op het feit dat buitensporige en 

in ondoordachte vorm gebrachte publieksreclame voor geneesmiddelen die zonder medisch recept 

kunnen worden afgeleverd, van invloed kan zijn op de volksgezondheid.310 Deze formulering verwijst 

echter nadrukkelijk naar geneesmiddelen die niet receptplichtig zijn en vormt de rechtvaardiging 

voor het stellen van bepaalde vereisten aan reclame richting het publiek voor vrij verkrijgbare 

geneesmiddelen.  

Uit de formulering van art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 volgt dat het verbod op publieksreclame zich 

richt op twee categorieën geneesmiddelen, te weten: 

a. geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept mogen worden geleverd, en 

b. geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten.311 

 

Bij de omschrijving van de eerste categorie geneesmiddelen wordt in art. 88 verwezen naar titel VI 

van Richtlijn 2001/83 over de indeling van geneesmiddelen. Deze titel opent met art. 70, dat 

aangeeft dat geneesmiddelen in twee categorieën kunnen worden ingedeeld: geneesmiddelen die 

aan een medisch recept zijn onderworpen en geneesmiddelen die dat niet zijn.312 De indeling van 

geneesmiddelen in deze categorieën geschiedt door de bevoegde registratieautoriteiten in het kader 

van de verlening van de handelsvergunning. De criteria aan de hand waarvan deze indeling 

plaatsvindt, zijn vastgelegd in art. 71: receptplichtig zijn geneesmiddelen die 

 ook bij normaal gebruik direct of indirect gevaar kunnen opleveren indien zij zonder toezicht van 

een arts worden gebruikt, of  

                                                           
310 Considerans Reclamerichtlijn, punt 4, en considerans Richtlijn 2001/83, punt 45. 
311 Art. 3 lid 1 Reclamerichtlijn bevat naast de twee in art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 genoemde categorieën 

geneesmiddelen ook nog een derde categorie: te weten geneesmiddelen waarvoor overeenkomstig art. 3 lid 2 
geen publieksreclame kan worden gemaakt. De strekking van deze bepaling is niet geheel helder, in elk geval 
qua formulering niet. Art. 3 lid 2 Reclamerichtlijn bevat geen omschrijving van geneesmiddelen waarvoor geen 
publieksreclame gemaakt mag worden, maar is juist positief geformuleerd en bepaalt dat publieksreclame kan 
worden gemaakt voor geneesmiddelen die qua samenstelling en opzet zijn bedoeld en ontwikkeld om 
eventueel met het advies van de apotheker maar zonder diagnose, voorschrift of toezicht van een arts te 
worden gebruikt. In een tweede alinea is hieraan toegevoegd dat een aantal therapeutische indicaties niet mag 
worden vermeld in publieksreclame. Het betreft de therapeutische indicaties tuberculose, seksueel 
overdraagbare ziekten, andere ernstige infectieziekten, kanker en andere tumorziekten, chronische 
slapeloosheid, diabetes en andere stofwisselingsziekten. Uit de formulering van art. 3 lid 2 volgt niet op 
voorhand dat voor geneesmiddelen met de genoemde indicaties geen publieksreclame mag worden gemaakt, 
er staat slechts dat deze indicaties niet in reclame gericht op het publiek mogen worden genoemd. Overigens 
zullen vrijwel alle geneesmiddelen met deze therapeutische indicaties aan de receptplicht onderhevig zijn. In 
art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 is de derde toevoeging niet overgenomen en beperkt het verbod tot het maken 
van publieksreclame zich tot geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept mogen worden geleverd en 
geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale verdragen 
bevatten. 
312 Art. 70 lid 2 staat een nadere indeling in subcategorieën toe van geneesmiddelen die alleen op medisch 
recept mogen worden afgeleverd in. Deze nadere indeling, die in de Geneesmiddelenwet niet is doorgevoerd, 
is voor dit onderzoek niet relevant.  
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 vaak en in zeer ruime mate onder abnormale omstandigheden worden gebruikt, waardoor de 

gezondheid direct of indirect in gevaar kan komen, of  

 substanties of bereidingen op basis van dergelijke substanties bevatten waarvan de werking 

en/of bijwerkingen nader bestudeerd moeten worden, of  

 door een arts worden voorgeschreven om parenteraal te worden toegediend. 

 
Geneesmiddelen die niet aan een van deze criteria voldoen, zijn niet aan de receptplicht 

onderworpen (art. 72). Uit de aard van de criteria volgt dat de wetgever met deze indeling heeft 

beoogd de patiënt te beschermen tegen bepaalde risico’s van het gebruik van geneesmiddelen 

zonder tussenkomst van een daartoe gekwalificeerde zorgverlener. De beoordeling van de vraag of 

geneesmiddelen direct of indirect gevaar voor de gezondheid van de patiënt kunnen opleveren, dan 

wel substanties bevatten waarvan de werking of bijwerkingen nog nader moeten worden 

bestudeerd, is aan de registratieautoriteiten. Door dergelijke geneesmiddelen onderhevig te maken 

aan de receptplicht wordt gewaarborgd dat zij uitsluitend binnen het bereik van een patiënt kunnen 

komen op voorschrift (en dus na raadpleging) van een arts of een andere beroepsbeoefenaar die 

daartoe wettelijk bevoegd is.  

Het verbod op publieksreclame voor receptplichtig geneesmiddelen kan worden gezien als een 

voortzetting van deze bescherming van de patiënt. Hoewel dat niet met zoveel woorden uit de tekst 

van de richtlijn zelf blijkt, wordt het kennelijk onwenselijk geacht dat de verkoop van 

geneesmiddelen waarvan is vastgesteld dat zij dusdanig grote risico’s met zich mee kunnen brengen 

dat beslissing tot aankoop daartoe niet kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een bevoegde 

beroepsbeoefenaar, in de richting van patiënten wordt bevorderd.  

Helemaal sluitend is deze redenering niet. Juist voor geneesmiddelen die alleen op recept 

verkrijgbaar zijn, geldt dat het de voorschrijver is die de keuze voor een product bepaalt. 

Verkoopbevordering in de richting van de patiënt ligt daarmee minder voor de hand; de patiënt zelf 

verkeert immers niet in een positie waarin hij kan besluiten tot de (keuze voor de) aanschaf van een 

specifiek middel. Voor de terhandstelling daarvan is immers een recept van een beroepsbeoefenaar 

vereist. Desondanks heeft de wetgever het kennelijk toch nodig geacht de patiënt te beschermen 

tegen de blootstelling aan uitingen over receptplichtige geneesmiddelen met een aanprijzend 

karakter. Een overweging hiervoor zou kunnen zijn dat men ‘pull marketing’ – het door middel van 

reclame-activiteiten dusdanig bewerken van patiënten dat zij voorschrijvers zullen vragen een 

bepaald geneesmiddel voor te schrijven – door farmaceutische bedrijven wil voorkomen. In dat geval 

wordt de voorschrijver niet rechtstreeks beïnvloed door de vergunninghouder, maar indirect, via de 

‘vragende’ patiënt. Een andere overweging zou kunnen zijn dat de kennis van het publiek in 

algemene zin te beperkt wordt geacht om reclame-uitingen over de werking van de meer risicovolle 

(en dus receptplichtige) geneesmiddelen op hun juiste merites te beoordelen. Dit veronderstelt een 

algemeen belang bij het tegengaan van de te rooskleurige beeldvorming over de effecten van deze 

geneesmiddelen.  

De tweede categorie geneesmiddelen waar het verbod van art. 88 lid 1 op van toepassing is, betreft 

geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale 

verdragen zoals die van de Verenigde Naties van 1961 en 1971 bevatten. Gerefereerd wordt aan het 
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Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 1961313 en het Verdrag van Wenen 

van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen.314 Beide verdragen bevatten vier lijsten met 

stoffen. In het Enkelvoudig Verdrag is de volgende indeling gehanteerd. Lijst I bevat stoffen die, al 

dan niet na bewerking, zeer verslavend zijn en waarvan het risico op misbruik groot is. Lijst II bevat 

stoffen die in verhouding tot de stoffen in lijst I minder verslavend zijn en waarvan het risico op 

misbruik kleiner is. Lijst III betreft toepassingen die bestemd zijn voor medisch gebruik en die op een 

dusdanige wijze zijn samengesteld dat de potentieel verslavende stof niet eenvoudig geëxtraheerd 

kan worden. Lijst IV vormt een selectie van de stoffen van lijst I die als bijzonder schadelijk worden 

beschouwd en waarvan aangenomen wordt dat het gebruik in de medische praktijk zeldzaam is. Het 

Verdrag inzake psychotrope stoffen hanteert een gelijksoortige indeling. 

Art. 88 lid 3 Richtlijn 2001/83 geeft de vrijheid aan lidstaten publieksreclame te verbieden voor een 

derde categorie geneesmiddelen, te weten geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking 

komen. Of hier daadwerkelijk sprake is van een aanvulling ten opzichte van de in art. 88 lid 1 Richtlijn 

2001/83 genoemde categorieën geneesmiddelen zal in overwegende mate afhangen van de 

reikwijdte van het vergoedingsstelsel in een specifieke lidstaat en met name van de vraag of dat 

stelsel überhaupt voorziet in de vergoeding van vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Ten aanzien van de 

vergoeding van receptplichtige geneesmiddelen voegt de aan de lidstaten toegekende mogelijkheid 

van art. 88 lid 3 niets toe. Voor die categorie geneesmiddelen is publieksreclame op grond van art. 88 

lid 1 hoe dan ook verboden, ongeacht hun vergoedingenstatus.  

Richtlijn 2001/83 kent twee uitzonderingen op het verbod op publieksreclame. De eerste 

uitzondering betreft ‘geneesmiddelen die qua samenstelling en doel zijn bedoeld en ontwikkeld om 

zo nodig met het advies van de apotheker maar zonder diagnose, voorschrift of toezicht van een arts 

te worden gebruikt’ (art. 88 lid 2).315 Deze formulering roept vragen op. Titel VI over de indeling van 

geneesmiddelen kent uitsluitend het onderscheid tussen receptplichtige geneesmiddelen en niet-

receptplichtige geneesmiddelen. Wat derhalve wordt verstaan onder geneesmiddelen die bedoeld 

zijn om ‘zonder diagnose’ of ‘zonder toezicht’ van een arts te worden gebruikt, volgt niet uit de 

richtlijn. Ook blijft in het midden wat wordt verstaan onder geneesmiddelen die bedoeld zijn om ‘zo 

nodig met het advies van de apotheker te worden gebruikt’. Uit de formulering volgt in elk geval dat 

volledig vrij verkrijgbare geneesmiddelen niet onder het reclameverbod vallen. Dit volgt echter ook al 

rechtstreeks uit art. 88 lid 1. Kennelijk wordt gedoeld op geneesmiddelen waarvoor geen receptplicht 

geldt, maar die op grond van nationale wetgeving alleen ter hand mogen worden gesteld door 

bijvoorbeeld de apotheker of drogist. Echter, ook deze geneesmiddelen zijn op grond van de 

formulering van art. 88 lid 1 al rechtstreeks uitgezonderd van het verbod, ze vallen immers niet 

onder de receptplicht.  

De tweede uitzondering betreft art. 88 lid 4, op grond waarvan ‘door het bedrijfsleven gevoerde 

inentingscampagnes die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn goedgekeurd’ zijn 

                                                           
313 De Engelse tekst van het verdrag is oorspronkelijk onder de titel ‘Single Convention on Narcotic Drugs’ 
gepubliceerd in Trb. 1962/30. De vertaling is gepubliceerd in Trb. 1963/81. Het verdrag is in werking getreden 
op 15 augustus 1965, zie Trb. 1965/136, en gewijzigd volgens Trb. 1980/184 en Trb. 1987/90. 
314 Trb. 1989/129. Het verdrag is in werking getreden op 7 december 1993, zie Trb. 1993/139. 
315 Deze tekst is vrijwel letterlijk overgenomen uit de Reclamerichtlijn, waarin in art. 3 lid 2, eerste alinea, is 
bepaald dat ‘[p]ublieksreclame kan [cursivering MdB] worden gemaakt voor geneesmiddelen die qua 
samenstelling en opzet zijn bedoeld en ontwikkeld om eventueel met het advies van de apotheker maar zonder 
diagnose, voorschrift of toezicht van een arts te worden gebruikt.’ 
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uitgezonderd van het verbod op publieksreclame. Ook deze formulering is voor meerderlei uitleg 

vatbaar. Geldt de uitzondering voor de door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 

inentingscampagnes als zodanig, voor de in het kader van deze inentingscampagnes gebruikte 

geneesmiddelen of voor voorlichtingscampagnes over inentingsprogramma’s die door bedrijven 

worden uitgevoerd en door de autoriteiten zijn goedgekeurd? 

In het eerste geval is het de vraag of gesproken kan worden van geneesmiddelenreclame. Indien 

campagne wordt gevoerd voor een inentingsprogramma waarvoor meerdere vaccins beschikbaar 

zijn, is dit niet het geval. Dit ligt anders als er slechts één vaccin beschikbaar is of voor het 

overheidsprogramma geselecteerd is; stimulering tot deelname aan het inentingsprogramma staat 

dan automatisch gelijk aan de verkoopbevordering van dat ene vaccin. Of fabrikanten in het kader 

van door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde inentingscampagnes ook specifiek reclame mogen 

maken voor hun vaccin volgt niet uit de tekst, maar lijkt onwaarschijnlijk. Alle vaccins zijn 

receptplichtig, niet in te zien valt waarom voor die geneesmiddelen wel publieksreclame gemaakt 

zou mogen worden en voor andere receptplichtige geneesmiddelen niet. De meest voor de hand 

liggende interpretatie van deze uitzondering lijkt dan ook dat de Europese wetgever campagnes die 

gericht zijn op het vergroten van deelname aan vaccinatieprogramma’s van de overheid als zodanig 

niet op grond van de algemene regels voor geneesmiddelenreclame onmogelijk wil maken of wil 

beperken.  

In art. 88 lid 5 Richtlijn 2001/83 is ten overvloede vastgelegd dat het in art. 88 lid 1 vervatte verbod 

op publieksreclame geldt onverminderd het in art. 14 van Richtlijn 89/552/EEG opgenomen verbod 

op het maken van televisiereclame voor geneesmiddelen die alleen op doktersvoorschrift 

verkrijgbaar zijn. Juridisch-technisch gezien is deze bepaling overbodig. Uit het algemene verbod op 

publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen volgt reeds dat ook publieksreclame voor deze 

categorie geneesmiddelen op televisie niet is toegestaan.  

5.6.2 De Geneesmiddelenwet  

 

De Geneesmiddelenwet kent zowel een definitie van het begrip ‘publieksreclame’ als een verbod tot 

het maken van publieksreclame voor bepaalde categorieën geneesmiddelen. 

Publieksreclame is als volgt gedefinieerd:  

Art. 1 lid 1 onder ijij Gnw  

Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop 

zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82, 

onder a, is bestemd.  

Het verbod op publieksreclame is verankerd in art. 85: 

Art. 85 Gnw  

Publieksreclame is verboden voor geneesmiddelen die: 

a. uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld; 

b. zonder recept ter hand mogen worden gesteld en middelen bevatten als bedoeld in lijst I of 

II van de Opiumwet. 
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Een uitzondering op het verbod op publieksreclame is opgenomen in art. 90. 

Art. 90 Gnw  

De verboden, bedoeld in art. 85, 88, onder d, en 89, onder g, gelden niet voor publieksreclame 

ter bevordering van deelname aan het vaccinatieprogramma, bedoeld in art. 4a lid 1 van de 

Wet publieke gezondheid. 

De definitie van ‘publieksreclame’ is nieuw in de wetgeving opgenomen bij de inwerkingtreding van 

de Geneesmiddelenwet. Het Reclamebesluit kent alleen een algemene definitie van het begrip 

‘reclame’.316 Over de aanleiding tot het opnemen van een afzonderlijke definitie voor 

publieksreclame valt in de parlementaire geschiedenis van de Geneesmiddelenwet niets terug te 

vinden.  

Voor de reikwijdte en interpretatie van de begrippen ‘reclame’ en ‘publieksreclame’ in meer 

algemene zin wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Volledigheidshalve wordt hier herhaald dat ultimo 

2016 onder beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82 Gnw worden verstaan: 

 artsen 

 apothekers; 

 tandartsen; 

 verloskundigen; 

 verpleegkundig specialisten acute zorg bij somatische aandoeningen; 

 verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen; 

 verpleegkundig specialisten preventieve zorg bij somatische aandoeningen; 

 verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

 verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg; 

 diabetesverpleegkundigen (met aantekening voorschrijfbevoegdheid BIG-register); 

 longverpleegkundigen (met aantekening voorschrijfbevoegdheid BIG-register); 

 oncologieverpleegkundigen (met aantekening voorschrijfbevoegdheid BIG-register). 

Reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk 

(ook) bestemd is voor anderen dan deze beroepsbeoefenaren wordt dus beschouwd als 

publieksreclame en is op grond van art. 85 Gnw verboden indien het geneesmiddelen betreft die 

a. uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld; 

b. zonder recept ter hand mogen worden gesteld en middelen bevatten als bedoeld in lijst I of II van 

de Opiumwet. 

Art. 85 onder a Gnw betreft de implementatie van art. 88 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83. Het 

aanknopingspunt voor de indeling met betrekking tot de terhandstelling vormt art. 56 Gnw. Bij het 

verlenen van een handelsvergunning neemt het CBG een besluit over de afleverstatus van het 

betreffende geneesmiddel. De Geneesmiddelenwet maakt onderscheid tussen de volgende 

categorieën: UR, UA, UAD en AV. Deze categorieën zijn nader gedefinieerd in art. 1 Gnw.317 Van deze 

vier categorieën geldt alleen voor UR-geneesmiddelen dat zij uitsluitend op recept ter hand mogen 

worden gesteld. Daarmee vallen UR-geneesmiddelen onder het verbod van art. 85 onder a Gnw. 

                                                           
316 Art. 1 lid 1 onder a resp. art. 5 Reclamebesluit. 
317 Zie voor een nadere uitleg over deze begrippen par. 2.3.3. 
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Voor de overige drie categorieën geneesmiddelen mag wel reclame richting het publiek worden 

gemaakt.  

Art. 85 onder b Gnw betreft de implementatie van art. 88 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83: 

publieksreclame is verboden voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn en middelen 

bevatten die voorkomen op lijst I of II van de Opiumwet. Alvorens op de strekking en reikwijdte van 

dit verbod in te gaan, is het interessant te constateren dat dit verbod in het Reclamebesluit niet 

voorkomt. Het verbod op publieksreclame, dat in het Reclamebesluit voor het eerst in Nederlandse 

wetgeving is vastgelegd,318 luidt als volgt: 

Art. 5 Reclamebesluit  

Tot het publiek gerichte reclame is verboden voor:  

a. geneesmiddelen die uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd; 

b. geneesmiddelen die door apothekers of apotheekhoudende artsen, of onder hun toezicht, 

zijn bereid in hun apotheken.  

In de nota van toelichting bij het Reclamebesluit wordt geen enkel woord gewijd aan het feit dat het 

in de Reclamerichtlijn opgenomen verbod op publieksreclame voor ‘geneesmiddelen die psychotrope 

stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale verdragen bevatten’ in het besluit 

niet voorkomt. Een verklaring voor het ontbreken van een dergelijk verbod in het Reclamebesluit lijkt 

dat de wetgever het destijds niet nodig heeft geacht dit in wetgeving voor geneesmiddelenreclame 

op te nemen, omdat het maken van reclame voor bedoelde geneesmiddelen reeds op grond van art. 

3b lid 1 van de Opiumwet was verboden.319 Dit artikel luidt als volgt:  

Art. 3b Opiumwet 

1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of 

verstrekking van een middel als bedoeld in art. 2 of art. 3 te bevorderen, is verboden. 

 

2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het 

kader van medische of wetenschappelijke voorlichting. 

Art. 2 Opiumwet betreft het verbod op een aantal handelingen met betrekking tot middelen die zijn 

opgenomen in lijst I bij de Opiumwet. Art. 3 Opiumwet betreft het verbod op een aantal handelingen 

met betrekking tot middelen die zijn opgenomen in lijst II bij de Opiumwet.320 Het in art. 3b lid 1 

Opiumwet opgenomen verbod op het maken van reclame voor op lijst I en lijst II voorkomende 

                                                           
318 In de toelichting bij het Reclamebesluit wordt opgemerkt dat het verbod op publieksreclame voor UR-
geneesmiddelen ‘al langer in praktijk wordt gebracht op basis van onderlinge afspraken tussen de 
farmaceutische bedrijfstak en organisaties van de reclame- en uitgeversbranche, de omroep daaronder 
begrepen’ (Stb. 1994, 787, p. 13). 
319 De Opiumwet dateert uit 1928 en is sedertdien meerdere malen gewijzigd. De huidige versie van de wet 
verbiedt het bezit van bepaalde middelen die vermeld staan op lijst l en ll. Het vervaardigen, bereiden, 
bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van op deze lijsten vermelde middelen is 
ook verboden. Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel. 
Artsen en/of apothekers dienen in dergelijke gevallen administratieve handelingen te verrichten om het 
gebruik te verantwoorden. Art. 3b is in 1976 aan de Opiumwet toegevoegd. 
320 De handelingen die in art. 2 en 3 Opiumwet zijn omschreven, zijn identiek en luiden: het binnen of buiten 
het grondgebied van Nederland brengen en het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, 
verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben, vervaardigen van de bedoelde middelen. 
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middelen is zeer ruim geformuleerd; het betreft elke openbaarmaking die er kennelijk op gericht is 

de verkoop, aflevering of verstrekking van deze middelen te bevorderen. 

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet waarom de wetgever er bij de invoering van de 

Geneesmiddelenwet voor gekozen heeft het verbod van art. 88 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83 nu wel 

expliciet in de geneesmiddelenwetgeving op te nemen. De formulering van het verbod in de 

Geneesmiddelenwet wijkt enigszins af van de richtlijn. Art. 85 onder b Gnw bevat een cumulatief 

vereiste; het verbod op publieksreclame heeft betrekking op geneesmiddelen die zonder recept ter 

hand mogen worden gesteld en stoffen bevatten die voorkomen op lijst I of II Opiumwet. A contrario 

volgt hieruit dat reclame voor receptplichtige geneesmiddelen met stoffen die ook onder de Opium-

wetgeving vallen richting beroepsbeoefenaren wel is toegestaan. 

Deze constatering leidt tot de conclusie dat de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet op dit punt niet 

met elkaar in overeenstemming zijn. Waar de Geneesmiddelenwet op grond van de a-contrario-

redenering reclame richting beroepsbeoefenaren voor geneesmiddelen die op lijst I of II 

voorkomende stoffen bevatten toestaat, behelst art. 3b lid 1 Opiumwet een algemeen verbod op 

reclame voor die stoffen. Art. 3b lid 1 verbiedt immers ‘elke openbaarmaking’ die kennelijk gericht is 

op de verkoop, aflevering of verstrekking van een middel dat stoffen bevat die voorkomen op lijst I of 

lijst II. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de doelgroep tot wie de reclame is gericht; 

alleen de openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting is op grond 

van art. 3b lid 2 toegestaan. Vanwege het reeds eerder geconstateerde gebrek aan enige toelichting 

op dit punt valt niet vast te stellen of de wetgever deze tegenstrijdigheid bewust heeft gecreëerd en 

de recentere Geneesmiddelenwet zich in dit opzicht als lex specialis tot de Opiumwet verhoudt dan 

wel sprake is van een onoplettendheid. De consequenties dienen niet te worden onderschat. Met 

name lijst I bevat een aantal stoffen die in gangbare groepen geneesmiddelen worden gebruikt. Te 

denken valt aan opiaten, waaronder codeïne, fentanyl, hydromorfon, morfine, oxycodon, pethidine 

en stoffen die worden gebruikt in geneesmiddelen voor ADHD, zoals methylfenidaat en 

dexamfetamine.  

Voor de volledigheid nog een kort woord over een categorie geneesmiddelen die in het 

Reclamebesluit wel onder het verbod op publieksreclame is opgenomen, maar in art. 85 Gnw niet 

meer terugkomt. Het betreft art. 5 onder b Reclamebesluit, op grond waarvan publieksreclame voor 

geneesmiddelen die door apothekers of apotheekhoudende artsen, of onder hun toezicht, zijn bereid 

in hun apotheken, is verboden. Vanwege het eerder geconstateerde gebrek aan toelichting op dit 

punt in de parlementaire geschiedenis van de Geneesmiddelenwet kan alleen maar worden gegist 

naar de reden waarom deze bepaling niet in de Geneesmiddelenwet is overgenomen. Een verklaring 

kan gelegen zijn in het feit dat de Geneesmiddelenwet – in tegenstelling tot het Reclamebesluit – een 

verbod kent op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is 

afgegeven. Geneesmiddelen die door of in opdracht van een apotheker of een apotheekhoudende 

huisarts in diens apotheek op kleine schaal worden bereid en ter hand worden gesteld, zijn op grond 

van art. 40 lid 3 onder a Gnw uitgezonderd van de verplichte handelsvergunning. Consequentie is 

echter wel dat reclame op grond van art. 84 lid 1 Gnw in het geheel niet is toegestaan, noch in de 

richting van beroepsbeoefenaren, noch in de richting van het publiek. Een afzonderlijk verbod op het 
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maken van publieksreclame, zoals in het Reclamebesluit is opgenomen in art. 5 onder b, lijkt 

daarmee overbodig.321 

De Geneesmiddelenwet bevat één uitzondering op het verbod van art. 85 Gnw en die is terug te 

vinden in art. 90 Gnw, waarin is bepaald dat het verbod op publieksreclame niet geldt voor 

publieksreclame ter bevordering van deelname aan een vaccinatieprogramma bedoeld in art. 4a lid 1 

van de Wet publieke gezondheid.322 In de toelichting op deze uitzondering wordt gewezen op het feit 

dat het vanuit het belang van de volksgezondheid mogelijk moet zijn dat mensen worden 

aangespoord deel te nemen aan een inentingscampagne. Onderkend wordt dat het niet 

waarschijnlijk is dat in de oproep tot deelname aan zo’n campagne een aanduiding van het te 

gebruiken vaccin wordt genoemd, maar het is niet uit te sluiten. In sommige gevallen kan het volgens 

de wetgever zelfs aangewezen zijn het juist wel te doen. Omdat alle vaccins UR-geneesmiddelen zijn 

en het kan voorkomen dat er in het vaccin een stof zit die dat op een van de lijsten van de Opiumwet 

voorkomt, zou dan sprake zijn van verboden publieksreclame. Dit wordt onwenselijk geacht, vandaar 

de uitzondering als bedoeld in art. 95.323  

Tot slot kan worden vastgesteld dat de Nederlandse wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de in 

art. 88 lid 3 Richtlijn 2001/83 geboden mogelijkheid om publieksreclame voor geneesmiddelen die 

voor vergoeding in aanmerking komen, te verbieden. Voor de praktijk heeft dit overigens weinig 

consequenties, er is in Nederland slechts nog een zeer beperkt aantal niet-receptplichtige 

geneesmiddelen dat in het kader van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed.  

5.6.3 De CGR Code  

De CGR Code bevat een definitie van het begrip ‘publieksreclame’, die als volgt luidt. 

Art. 3 lid 1 onder b CGR Code  

publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop 

zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren is bestemd. 

De definitie in de CGR Code van beroepsbeoefenaren komt inhoudelijk overeen met het bepaalde in 

art. 82 Gnw. 324 Dit betekent dus ook dat onder ‘publiek’ in de CGR Code dus dezelfde doelgroep 

wordt verstaan als het geval is onder de Geneesmiddelenwet. 

Het verbod op publieksreclame is niet als zelfstandige bepaling in de CGR Code opgenomen. Volstaan 

wordt met een algemene schakelbepaling naar de Code Publieksreclame. Deze schakelbepaling luidt 

als volgt. 

                                                           
321 In de toelichting op art. 5 Reclamebesluit wordt nog wel opgemerkt dat publieksreclame voor 
geneesmiddelen die uitsluitend in apotheken zonder recept verkrijgbaar zijn niet onder het reclameverbod valt. 
Er wordt op gewezen dat geheel vrij verkrijgbare geneesmiddelen aan zodanige eisen dienen te voldoen dat de 
consument ze zonder tussenkomst van een arts of apotheker op eigen gezag kan gebruiken; publieksreclame 
voor deze geneesmiddelen is uitdrukkelijk toelaatbaar (Stb. 1994, 787, p. 13). 
322 In de oorspronkelijk tekst van art. 90 Gnw wordt gerefereerd aan nationale vaccinatieprogramma’s waarop 
aanspraak bestaat krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Met het intrekken van die wet per 1 
januari 2015 en de verankering van het Rijksvaccinatieprogramma per diezelfde datum in de Wet publieke 
gezondheid is art. 90 Gnw aangepast (Stb. 2014, 494).  
323 Kamerstukken II 2003-2004, 29 358, nr. 3, p. 69. 
324 Zie hierover meer uitgebreid par. 4.4.3.7-4.4.3.8. 
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Art. 5.6 CGR Code  

1. Code Publieksreclame voor geneesmiddelen  

Onverminderd het bepaalde in deze gedragscode in het algemeen en het bepaalde in art. 

5.4.3 in het bijzonder, wordt bij publieksreclame de Code Publieksreclame voor 

Geneesmiddelen in acht genomen. Deze Code vormt een integraal onderdeel van deze 

Gedragscode en wordt ook aangeduid als CPG. 

 

2. Publieksreclame en sponsoring  

Vergunninghouders onthouden zich van sponsoring van activiteiten van derden, indien de 

tegenprestatie van die derden geheel of ten dele bestaat uit publieksreclame voor 

geneesmiddelen, waarvan in of krachtens de Wet is bepaald dat deze uitsluitend op recept 

mogen worden afgeleverd.  

In de toelichting op art. 5.6.1 CGR Code is vermeld dat de Code Publieksreclame voor 

Geneesmiddelen een integraal vormt onderdeel van de CGR Code. Daarbij wordt verwezen naar het 

in art. 3 Code Publieksreclame opgenomen verbod op publieksreclame, dat als volgt luidt: 

Art. 3 Code Publieksreclame 

Publieksreclame is ontoelaatbaar voor geneesmiddelen die: 

a. uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld; 

b. zonder recept ter hand mogen worden gesteld en middelen bevatten als bedoeld in Lijst I 

of II van de Opiumwet 

De toelichting op art. 3 Code Publieksreclame is zeer beknopt. Gewezen wordt op het feit dat op 

grond van de Geneesmiddelenwet voor alle niet-receptplichtige geneesmiddelen publieksreclame 

gemaakt mag worden, ongeacht de verkrijgbaarheid. Dit geldt dus zowel voor UAD- en AV-

geneesmiddelen als voor UA-geneesmiddelen. Uit de toelichting volgt verder dat art. 3 onder b aan 

de gedragscode is toegevoegd ‘in navolging van de Geneesmiddelenwet’. Het gaat om 

‘uitzonderingsgevallen, zoals hoestdrank met codeïne’. 

Op zichzelf is het bijzonder dat een zo fundamenteel onderdeel van de voorschriften met betrekking 

tot geneesmiddelenreclame als het verbod op publieksreclame geen zelfstandige plaats in de CGR 

Code zelf heeft gekregen. In feite valt deze kernbepaling slechts op indirecte wijze uit de CGR Code af 

te leiden. Juridisch-technisch gezien is er echter geen probleem. Doordat de Code Publieksreclame 

integraal onderdeel is van de CGR Code, zijn alle partijen die zich verplicht hebben tot naleving van 

die gedragscode gehouden aan het verbod, dat qua formulering overeenstemt met art. 85 Gnw. Een 

interessante vraag is nog wel waar de bevoegdheid tot aanpassing van de Code Publieksreclame ligt. 

Indien deze bijvoorbeeld volledig bij het bestuur van de stichting KOAG berust, zou dat in elk geval in 

theorie kunnen betekenen dat het verbod op publieksreclame wordt aangepast zonder dat het 

bestuur van de CGR hierbij betrokken is. 
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5.6.4 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  

Er is één uitspraak van het Europese Hof van Justitie die de interpretatie art. 88 lid 1 Richtlijn 

2001/83 raakt. Het betreft het arrest MSD/Merckle uit 2011.325 De casus heeft betrekking op een 

Duitse website van Merck Sharp & Dohme, waarop dit bedrijf de verpakking, de therapeutische 

indicatie en de bijsluiter van de receptplichtige geneesmiddelen Vioxx, Fosamax en Singulair 

weergeeft. De website is niet met een wachtwoord beveiligd, en dus voor iedereen vrij toegankelijk. 

De bij het Hof voorliggende vraag is of art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 van toepassing is indien uitingen 

over receptplichtige geneesmiddelen, die geen andere informatie bevatten dan de in het kader van 

een handelsvergunning door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde mededelingen (zoals de 

verpakking en bijsluiter), op een voor het publiek vrij toegankelijke website zijn geplaatst. Een 

belangrijk deel van het arrest gaat over de vraag of er sprake is van reclame of informatie.326 Met 

betrekking tot het verbod op publieksreclame als zodanig bevat de zaak ook een aantal interessante 

aspecten. 

Deze zijn onder meer terug te vinden in de conclusie van de A-G, waarin het verbod wordt 

omschreven als ‘het resultaat van een afwegingsproces van de wetgever’. De A-G wijst erop dat het 

fundamentele verbod van publieksreclame voor geneesmiddelen vanuit het oogpunt van 

wetgevingsbeleid wordt verklaard door de bescherming van de volksgezondheid tegen de gevaren 

van een buitensporige en ondoordachte reclame voor patiënten.  

‘(…) Dit blijkt uitdrukkelijk uit punt 45 van de considerans van richtlijn 2001/83, waarin wordt vermeld 

dat reclame voor geneesmiddelen zonder medisch recept bij wijze van uitzondering is toegestaan, zij 

het onder de voorwaarde dat deze aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet. Voor receptplichtige 

geneesmiddelen geldt deze uitzondering op het reclameverbod niet, zodat voor deze categorie 

geneesmiddelen van een absoluut reclameverbod moet worden uitgegaan. Zo’n absoluut 

reclameverbod moet de door reclame uitgelokte zelfmedicatie van patiënten voorkomen, gelet op de 

gevaren voor de gezondheid die in de regel verbonden zijn aan het gebruik van alleen op recept 

verkrijgbare geneesmiddelen. (…)’327 

Uit de toevoeging van art. 88 bis aan Richtlijn 2001/83 in 2004 blijkt volgens de A-G echter ook de 

noodzaak van kwalitatief verantwoorde, objectieve, betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte 

informatie over geneesmiddelen en andere therapieën. Deze bepaling moet in samenhang met 

punt 40 van de considerans van Richtlijn 2001/83 worden gelezen, waarin wordt verklaard dat ‘[d]e 

voorschriften inzake de voorlichting van patiënten (…) de gebruikers een hoog beschermingsniveau 

[moeten] bieden, dat wil zeggen dat zij aan de hand van volledige en begrijpelijke informatie een juist 

gebruik van de geneesmiddelen mogelijk moeten maken.’328 

De A-G concludeert op grond hiervan dat  

‘(…) de Uniewetgever enerzijds de bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het recht op 

informatie van de consument en het recht op vrije meningsuiting van de geneesmiddelenfabrikant 

met elkaar in overeenstemming wil brengen door uitsluitend die informatie over het product te 

                                                           
325 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275 (MSD/Merckle). 
326 Vanuit deze invalshoek wordt deze zaak ook uitvoerig behandeld in par. 4.3.4 in het kader van de definitie 
van het begrip ‘reclame’. In de onderhavige paragraaf wordt derhalve volstaan met de bespreking van de 
elementen van dit arrest voor zover relevant voor het verbod op publieksreclame. 
327 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, ECLI:EU:C:2010:712, punt 57 (MSD/Merckle). 
328 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, ECLI:EU:C:2010:712, punt 58 (MSD/Merckle). 
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verbieden die op grond van haar specifieke kenmerken schadelijk voor het publiek is. Het 

reclameverbod blijkt derhalve uiteindelijk het resultaat te zijn van een afwegingsproces van de 

wetgever tussen grondrechtelijk beschermde situaties, hetgeen bij de uitlegging van art. 88, lid 1 van 

richtlijn 2001/83 in aanmerking moet worden genomen.’329 

De A-G besteedt ook aandacht aan het feit dat het kenmerk van receptplichtige geneesmiddelen is 

dat zij uitsluitend door patiënten kunnen worden aangeschaft als een bevoegde voorschrijver 

daartoe een recept heeft afgegeven en dus reclame in de richting van patiënten niet kan leiden tot 

rechtstreekse aanschaf.  

‘(…) Op het eerste gezicht lijkt een verbod van reclame ten aanzien van receptplichtige 

geneesmiddelen gerechtvaardigd, aangezien een onjuist gebruik van deze middelen zodanig ernstige 

gevolgen voor de gezondheid van de consument kan hebben, dat de strikte verplichting om deze 

middelen alleen op recept en via een apotheek te verstrekken noodzakelijk lijkt. Anderzijds is juist bij 

dit soort geneesmiddelen het gevaar van zelfmedicatie waarschijnlijk veel kleiner dan bij vrij 

verkrijgbare middelen, omdat eerstgenoemde middelen – althans op legale wijze – niet kunnen 

worden verkregen zonder eerst naar de dokter en apotheek te gaan en niet zonder het daarmee 

gepaard gaande advies en onderzoek. Eventuele door de reclame gewekte interesse zou daarom niet 

direct in een koopbeslissing kunnen worden omgezet. (…)’330 

Ook het verschaffen van extra voorlichting aan patiënten hoeft volgens dat A-G niet per se een 

verkoopbevorderend effect te hebben. Het consumentengedrag kan namelijk in tweeërlei opzicht 

worden beïnvloed.  

‘(…) Enerzijds kan de patiënt, doordat hij van te voren de bijsluiter via internet heeft gelezen, bezwaar 

maken tegen het voorschrijven van een bepaald geneesmiddel vanwege de eventuele risico’s en 

bijwerkingen. In zoverre zou de publicatie zelfs verkoopremmend werken. Anderzijds kan de 

informatie op het internet ertoe leiden dat een patiënt zijn arts op een bepaald in aanmerking komend 

middel attendeert, waardoor dit middel nu juist kan worden voorgeschreven. Desalniettemin moet 

echter in beginsel ervan worden uitgegaan dat een arts beter geïnformeerd is over eventuele 

geneesmiddelen dan zijn patiënt. (…) En ten slotte blijft de uiteindelijke beslissing over het 

voorschrijven altijd bij de arts. Informatie op het internet kan derhalve alleen indirect het koopgedrag 

beïnvloeden en wel alleen via de arts die het product aan een kritisch onderzoek moet onderwerpen 

en op grond van zijn beroepsopleiding daartoe ook in staat is.  

Reeds daarom is de informatie ongeschikt om de verkoop te verhogen. De hieraan tegenovergestelde 

opvatting, die ervan uitgaat dat de arts zich niet aan de verlangens van zijn patiënt om een bepaald 

geneesmiddel voor te schrijven kan onttrekken en hem om die reden tot de positie van louter een 

bemiddelaar tussen patiënt en het farmaceutisch bedrijf degradeert, doet geenszins recht aan diens 

centrale rol in het gezondheidsstelsel. Afgezien hiervan is het voor artsen in alle lidstaten verboden 

ongeschikte geneesmiddelen voor te schrijven dan wel misbruik van geneesmiddelen te bevorderen. 

Voor hen gelden (...) verplichtingen uit hoofde van het strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, 

beroepsrecht en sociaal recht, die een behoorlijk handelen moeten waarborgen.’331 

Het Hof constateert dat art. 88 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83 zonder uitzondering elke 

publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen verbiedt.332 Op de achtergronden bij dit 

                                                           
329 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, ECLI:EU:C:2010:712, punt 59 (MSD/Merckle). 
330 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, ECLI:EU:C:2010:712, punt 97 (MSD/Merckle). 
331 Concl. A-G Trstenjak, C-316/09, ECLI:EU:C:2010:712, punten 99-100 (MSD/Merckle). 
332 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 25 (MSD/Merckle).  
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verbod wordt niet rechtstreeks ingegaan; het Hof legt de focus in de uitspraak met name op de 

beantwoording van de vraag wanneer sprake is van reclame dan wel van informatie. Over de 

beschikbaarheid van informatie over receptplichtige geneesmiddelen, ook indien deze afkomstig is 

van de fabrikant, en het belang daarvan voor de patiënt overweegt het Hof het volgende:  

‘Het is evenwel niet uitgesloten dat een fabrikant in bepaalde omstandigheden informatie betreffende 

zijn geneesmiddelen bekendmaakt in het kader van zijn algemene communicatiebeleid, teneinde aan 

de belanghebbende patiënten objectief juiste gegevens te verschaffen en de gezondheidsrisico’s die 

met zelfmedicatie zonder raadpleging van de bijsluiter gepaard gaan, tot een minimum te beperken. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bijsluiter van het geneesmiddel dat de patiënt gebruikt, 

is zoekgeraakt. Een farmaceutische onderneming kan informatie over haar geneesmiddelen overigens 

ook bekendmaken omdat zij wil tegemoetkomen aan de wens van het publiek om te worden ingelicht 

of omdat zij de transparantie van haar onderneming wil benadrukken.’333 

In het geval dat dergelijke informatie receptplichtige geneesmiddelen betreft, zal dit doorgaans niet 

rechtstreeks tot een aankoopbeslissing kunnen leiden; de eindbeslissing over het door de patiënt te 

gebruiken geneesmiddel komt nog steeds toe aan de behandelende arts, aldus het Hof.  

‘Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat een verzoek van een geïnformeerde patiënt de arts ertoe 

brengt een ander geneesmiddel voor te schrijven dan hetgeen hij aanvankelijk wilde voorschrijven en 

dat de feitelijke informatie bijgevolg, al is het maar in zeer geringe mate, aan de stijging van de 

verkoopcijfers bijdraagt. Een dergelijke mogelijkheid volstaat evenwel niet om tot de conclusie te 

komen dat het de fabrikant van het geneesmiddel erom te doen is de afzet te bevorderen. Bovendien 

vormt zij in beginsel geen bijzonder gevaar voor de gezondheid van de patiënt, wanneer de arts meent 

dat zowel het ene als het andere geneesmiddel kan worden voorgeschreven. Evenmin kan zij de 

objectiviteit aantasten waarvan de arts, zoals in punt 50 van de considerans van richtlijn 2001/83 in 

herinnering wordt gebracht, blijk moet geven wanneer hij een bepaalde patiënt een geneesmiddel 

voorschrijft. De voorschrijvende arts mag volgens de beroepsregels een bepaald geneesmiddel immers 

niet voorschrijven wanneer het niet geschikt is voor de therapeutische behandeling van zijn patiënt 

(…)’334  

Een vroegtijdige, dus reeds vóór een medisch onderzoek, toegang van de patiënt tot objectieve 

informatie uit betrouwbare bronnen kan volgens het Hof in voorkomend geval bovendien bijdragen 

aan het voorschrijven van een geschikte behandeling en leiden tot een meer vruchtbare dialoog 

tussen de arts en de geïnformeerde patiënt. 

Het Hof komt tot de slotconclusie dat het door het verbod van reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen nagestreefde doel van gezondheidsbescherming er niet toe lijkt te leiden dat de 

verstrekking van informatie over dergelijke geneesmiddelen op de website van de fabrikant als 

verboden reclame in de zin van art. 88 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83 moet worden aangemerkt 

indien deze informatie enkel een getrouwe weergave omvat van de verpakking van het 

geneesmiddel en een letterlijke en onverkorte weergave van de bijsluiter of van de SmPC en niet 

gepaard gaat met enig bijkomend element dat voor een kwalificatie als reclame pleit. Ingeval de 

fabrikant de informatie over dit geneesmiddel daarentegen geselecteerd of gewijzigd heeft, moet 

                                                           
333 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 35 (MSD/Merckle). 
334 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 37 (MSD/Merckle). 
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voor een andere kwalificatie worden geopteerd, wanneer alleen reclamedoeleinden deze 

bewerkingen van de informatie kunnen verklaren.335  

5.6.5 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

De jurisprudentie over het wettelijk verbod op publieksreclame valt strikt genomen uiteen in de 

periode waarin art. 5 Reclamebesluit van toepassing is (1994-2007) en de periode na 1 juli 2007, 

waarin art. 85 Gnw van kracht is. Inhoudelijk komen deze bepalingen overeen, in die zin dat zij beide 

een gelijkluidend verbod bevatten op publieksreclame voor geneesmiddelen die alleen op recept 

mogen worden afgeleverd. Aangezien alle jurisprudentie op dit onderdeel van het reclameverbod 

betrekking heeft, wordt in deze paragraaf geen nader onderscheid gemaakt tussen het verbod van 

art. 5 onder a Reclamebesluit en het verbod van art. 85 onder a Gnw, tenzij hier nadrukkelijk 

aanleiding toe is. 

Bij de jurisprudentie over het verbod op publieksreclame zijn uiteraard ook de interpretatie van het 

begrip ‘reclame’ en de afbakening van de begrippen ‘beroepsbeoefenaar’ en ‘publiek’ relevant. Deze 

definities als zodanig worden uitvoerig behandeld in de paragrafen 4.3 en 4.4. Hoewel het 

onvermijdelijk is dat in de onderhavige paragraaf jurisprudentie aan de orde komt die ook reeds in 

hoofdstuk 4 is besproken, zullen onnodige doublures zoveel mogelijk worden vermeden. In deze 

paragraaf ligt het accent hoofdzakelijk op de verschillende vormen van publieksreclame die zich in de 

praktijk voordoen en de beoordeling daarvan door de toezichthouder in het kader van de 

reclameregels. Bij de bespreking van de jurisprudentie wordt de volgende rubricering gehanteerd: 

1. reclame van vergunninghouders van UR-geneesmiddelen, die daadwerkelijk gericht is op het 

grote publiek; 

2. reclame van vergunninghouders van UR-geneesmiddelen, die (mede) gericht is op zorgverleners 

die geen voorschrijfbevoegdheid hebben en dus als ‘publiek’ worden beschouwd;  

3. reclame met betrekking tot UR-geneesmiddelen richting het publiek, afkomstig van andere 

partijen dan de vergunninghouder van het betreffende geneesmiddel. 

De paragraaf wordt afgesloten met een categorie overige jurisprudentie met betrekking tot het 

verbod op publieksreclame.  

5.6.5.1 Jurisprudentie m.b.t. uitingen van vergunninghouders gericht op het publiek 

Onder deze categorie valt in de eerste plaats de serie uitspraken van de strafrechter uit het begin van 

deze eeuw over bewustwordingscampagnes van een aantal farmaceutische bedrijven. Het betreft de 

jurisprudentie over de spotjes van GSK over stoppen met roken, de advertenties van Roche over 

obesitas en de spotjes van Novartis over schimmelnagels. Deze jurisprudentie is uitgebreid 

besproken in paragraaf 4.3.5.1.336 Voor de huidige stand van zaken is deze jurisprudentie van 

ondergeschikt belang, in die zin dat volledig uitgekristalliseerd is dat uitingen waarin noch direct noch 

                                                           
335 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punten 43-44 (MSD/Merckle). 
336 Rb. Utrecht 6 juli 2000, ECLI:NL:KTGUTR:2000:AA6443 (Glaxo Wellcome); Rb. Utrecht 27 oktober 2000, 
ECLI:NL:RBUTR:2000:AA7952 (Glaxo Wellcome); HR 15 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE6870, (Glaxo 
Wellcome); Rb. Utrecht 4 mei 2000, ECLI:NL:KTGUTR:2000:AA5856 (Roche); Rb. Utrecht 27 oktober 2000, 
16/163516-99 (Roche); Rb. Arnhem 15 mei 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AE2541 (Novartis); Hof Arnhem 18 juni 
2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AG1761 (Novartis). 
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indirect naar geneesmiddelen wordt verwezen buiten de reikwijdte van de Geneesmiddelenwet 

vallen. Op deze plaats wordt dan ook volstaan met een verwijzing naar paragraaf 4.3.5.1.  

In de navolgende reeks boetezaken is geen sprake van symptoomreclame, maar van uitingen door 

vergunninghouders op voor het publiek toegankelijke websites, waarop UR-geneesmiddelen met 

naam en toenaam worden genoemd. Daarbij gaat het deels om websites waarin de productnaam van 

het betreffende geneesmiddel in de domeinnaam is verwerkt.  

Boetezaak 34: Een vergunninghouder van een receptplichtig geneesmiddel voor ADHD beheert een aantal 

websites die bestemd zijn voor (ouders van) kinderen en volwassenen met ADHD. IGZ merkt een aantal 

uitingen op deze websites aan als reclame en constateert overtreding van art. 85 onder a Gnw. Het 

aanprijzende karakter van de uitingen blijkt onder meer uit het feit dat: 

 het op de websites vermelde overzicht van de binnen het indicatiegebied beschikbare 

geneesmiddelen niet volledig is en dat het geneesmiddel van de vergunninghouder in het overzicht 

steeds als eerste wordt vermeld; 

 er selectief wordt doorgelinkt naar websites met gebruikersinformatie over geneesmiddelen, namelijk 

alleen naar de website van het product van de vergunninghouder; 

 de op de websites opgenomen patiëntenbijsluiter niet overeenkomt met de door het CBG 

goedgekeurde tekst, en 

 materialen kunnen worden gedownload die ook door artsenbezoekers in gesprekken met 

beroepsbeoefenaren worden gebruikt en waarin met positieve bewoordingen over het betreffende 

geneesmiddel wordt gesproken.337 

Boetezaak 101: Een vergunninghouder van een aantal anticonceptiemiddelen heeft een website over een 

specifiek, receptplichtig anticonceptiemiddel en een website waarop in meer algemene zin aandacht wordt 

besteed aan geneesmiddelen voor anticonceptie. IGZ constateert dat de websites claims bevatten over de 

werkzaamheid van het UR-geneesmiddel van de vergunninghouder. Het verkoopbevorderende karakter 

blijkt verder uit het feit dat de websites beeldmateriaal van lachende jonge vrouwen bevatten, waardoor 

een positief beeld van het gebruik van het UR-geneesmiddel wordt gegeven terwijl een verwijzing naar het 

risico op veneuze trombose ontbreekt. Tevens is vastgesteld dat de websites onvolledige en niet-actuele 

informatie over het tromboserisico bevatten; er wordt verwezen naar verouderde bijsluiters. Beide 

websites zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Overtreding art. 85 onder a Gnw.338  

Boetezaak 106: De houder van een aantal handelsvergunningen voor anticonceptiemiddelen heeft 

meerdere websites, waaronder www.eerstepil.nl en www.anticonceptie.nl, die voor het publiek 

toegankelijk zijn. IGZ stelt vast dat deze websites aanprijzende elementen bevatten. Zo is op de website 

ten aanzien van twee anticonceptiemiddelen de in de SmPC opgenomen waarschuwing voor het 

verhoogde risico op veneuze trombo-embolie weggelaten, waardoor een positiever beeld wordt 

uitgedragen dan op grond van de SmPC is gerechtvaardigd. Onder het opschrift ‘Anticonceptie en acne’ 

wordt eenzijdig verwezen naar de anticonceptiemiddelen van de vergunninghouder en wordt gebruik van 

de tweedegeneratiecombinatiepil afgewezen, terwijl dit niet in overeenstemming is met de NHG-

behandelstandaard Acne en acne bij een aantal van de geneesmiddelen van de vergunninghouder 

genoemd wordt als frequent voorkomende bijwerking. Door selectief te verwijzen naar positieve 

eigenschappen van de eigen geneesmiddelen wordt reclame gemaakt richting publiek. Overtreding art. 85 

onder a Gnw.339 

                                                           
337 Boetezaak 34, boetebesluit 19 augustus 2011. 
338 Boetezaak 101, boetebesluit 20 februari 2014, beslissing op bezwaar 12 augustus 2014. 
339 Boetezaak 106, boetebesluit 28 mei 2014, beslissing op bezwaar 27 januari 2015; Rb. Noord-Holland 3 
september 2015, HAA 15/1155. 

http://www.eerstepil.nl/
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Uit deze boetezaken volgt een onverkort streng boetebeleid van de Minister van VWS ten aanzien 

van aanprijzende aspecten met betrekking tot UR-geneesmiddelen op websites van 

vergunninghouders die voor het publiek toegankelijk zijn. Het gebruik van een productnaam in de 

naam van een website lijkt als zodanig geen probleem; in geen van de zaken wordt hier een 

opmerking over gemaakt. Het opnemen van claims, selectieve verwijzingen, het achterwege laten 

van waarschuwingen ten aanzien van bijwerkingen, het gebruik van bepaald beeldmateriaal, de 

volgorde waarin geneesmiddelen worden opgesomd: het zijn allemaal factoren die ertoe kunnen 

leiden dat (een onderdeel van) een website als wervend wordt aangemerkt. Vergunninghouders die 

zich hier schuldig aan maken, worden zonder uitzondering beboet; boetes die in bezwaar- en 

beroepsprocedures zonder enige uitzondering zijn bekrachtigd.  

Interessante jurisprudentie doet zich verder voor met betrekking tot krantenartikelen over UR-

geneesmiddelen, die gebaseerd zijn op persberichten die in opdracht van de vergunninghouder van 

dat geneesmiddel tot stand zijn gekomen. 

Boetezaak 131: Op de voorpagina van een landelijk dagblad verschijnt een artikel over de introductie 

van een nieuwe poederinhalator, waarin positieve uitlatingen worden gedaan over de resultaten die 

door gebruik van de nieuwe inhalator en het bijbehorende UR-geneesmiddel kunnen worden behaald. 

Rond dezelfde datum verschijnen twitterberichten en een positief item over het nieuwe geneesmiddel 

op de website van het dagblad. IGZ verricht naar aanleiding hiervan onderzoek bij de 

vergunninghouder van het betreffende geneesmiddel en constateert dat in diens opdracht een 

persbericht is opgesteld door een communicatiebureau. Dit persbericht is door het 

communicatiebureau verspreid via ANP Pers Support. Uit mailwisseling tussen dit 

communicatiebureau en een journalist van het dagblad blijkt dat het persbericht actief aan de krant is 

aangeboden.340  

Uit deze zaak blijkt dat een vergunninghouder die opdracht geeft tot het opstellen en verspreiden 

van een persbericht verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen hiervan. Zo wordt het de 

vergunninghouder in kwestie aangerekend dat hij geen maatregelen heeft getroffen om overtreding 

van het verbod op publieksreclame te voorkomen, hetgeen redelijkerwijs wel op zijn weg had 

gelegen. Ten aanzien van het krantenartikel wordt geconstateerd dat dit weliswaar is geschreven 

door een journalist, maar dat de inhoud grotendeels overeenkomt met het persbericht dat in 

opdracht van de vergunninghouder is geschreven en verspreid. Dit maakt de vergunninghouder 

medeverantwoordelijk. In deze zaak speelt overigens wel mee dat het betreffende persbericht ook 

op de website van de vergunninghouder is verschenen en de vergunninghouder zelf ook een 

introductiebrief en persmap met wervende aspecten over het nieuwe product heeft verspreid onder 

stakeholders. Deze stakeholders kunnen niet worden bestempeld als beroepsbeoefenaar in de zin 

van de Geneesmiddelenwet.  

Een enigszins vergelijkbare casuïstiek doet zich voor in boetezaak 136, waarin eveneens naar 

aanleiding van een persbericht een artikel met positieve uitlatingen over een receptplichtig 

geneesmiddel in een dagblad verschijnt.341  

In deze zaak is door de twee vergunninghouders die het communicatiebureau opdracht geven tot het 

opstellen van een persbericht uitdrukkelijk bedongen de geldende wetgeving en interne procedures na 

                                                           
340 Boetezaak 131, boetebesluit 11 december 2014, beslissing op bezwaar 8 mei 2015.  
341 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2015, beslissing op bezwaar 20 september 2016. 
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te leven en bij verzending van het persbericht een strikte scheiding aan te houden tussen de vakmedia 

en de lekenmedia.  

Het feit dat het communicatiebureau zich niet aan de opdracht houdt om het persbericht alleen aan 

de vakpers toe te zenden, wordt het bureau aangerekend. Door de afspraken met de opdrachtgevers 

te negeren en het persbericht toch aan de lekenpers te sturen, heeft het bureau welbewust het risico 

genomen dat het bericht langs deze weg toch het publiek zou bereiken. Daarbij speelt mee dat er 

diverse malen actief contact met de krant is gezocht om publicatie te stimuleren. De verzending van 

het persbericht komt hiermee voor rekening en risico van het communicatiebureau. De betrokken 

vergunninghouders gaan vrijuit. 

Ook in de twee inspectierapporten over de introductie van nieuwe geneesmiddelen zijn problemen 

gesignaleerd met betrekking tot persberichten over de introductie van nieuwe UR- geneesmiddelen. 

In het rapport over de introductie van de Seebri en Ultibor Breezhaler constateert IGZ dat Novartis 

opdracht heeft gegeven tot het opstellen en verspreiden van persberichten. Deze persberichten 

bevatten aanprijzende elementen over de twee UR-geneesmiddelen, waarover vervolgens op de 

website van een landelijk dagblad wordt bericht. Hiermee maakt Novartis reclame die zich – via de 

journaliste van het landelijk dagblad – richt tot het publiek. IGZ constateert een overtreding van art. 

85 onder a Gnw. Er wordt echter geen bestuurlijke boete opgelegd maar een corrigerende maatregel 

aangekondigd.342 Tot een vergelijkbare conclusie komt IGZ ten aanzien van de verzending door een 

communicatiebureau in opdracht van GSK van een voor de vakmedia bestemd persbericht over de 

introductie van Anoro en Relvar Ellipta naar op consumenten gerichte media.343  

Dat inhoudelijke en/of financiële betrokkenheid van een vergunninghouder leidt tot 

verantwoordelijkheid volgt ook uit boetezaak 25. Deze zaak heeft betrekking op een interview met 

een medisch specialist over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker in een voor de wachtkamer van 

artsen bestemd tijdschrift.  

Het betreft een interview met een medisch specialist die groot voorstander is van het inenten van meisjes 

en jonge vrouwen tegen baarmoederhalskanker. In dit artikel wordt gerefereerd aan het feit dat 

recentelijk nieuwe, met naam genoemde, vaccins tegen deze vorm van kanker beschikbaar zijn gekomen 

waarbij het ene vaccin positief wordt afgezet ten opzichte van het andere vaccin. Uit e-mailverkeer tussen 

het communicatiebureau dat het tijdschrift uitgeeft en de vergunninghouder van het ‘voordeliger’ 

gepositioneerde vaccin blijkt dat laatstgenoemde inhoudelijke en financiële bemoeienis met het artikel 

heeft gehad. Op grond daarvan acht de minister de vergunninghouder medeverantwoordelijk voor de in 

het voor patiënten bestemde wachtkamerblad gemaakte reclame.344 

Een op zichzelf staand geval van overtreding van het verbod van art. 85 onder a Gnw wegens het 

maken van reclame voor een UR-geneesmiddel richting het publiek tot slot is de in paragraaf 4.3.5.2 

besproken casus van de door Janssen-Cilag uitgebrachte cd-rom met spreekbeurtmateriaal.  

                                                           
342 IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Seebri- en Ultibro Breezhaler 
door Novartis 2016, p. 12. 
343 IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Anoro en Relvar Ellipta door 
GlaxoSmithKline 2016, p. 9. 
344 Boetezaak 25, boetebesluit 20 mei 2011. Overigens wordt de medisch specialist die het interview geeft 
aanvankelijk zelf ook beboet wegens het maken van publieksreclame voor hetzelfde vaccin tijdens een 
patiënteninformatieavond in het ziekenhuis waar hij werkzaam is (boetezaak 14, boetebesluit 20 mei 2011). 
Wegens overtreding van het zorgvuldigheidsbeginsel komt deze boete in de beslissing op bezwaar te vervallen. 
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Boetezaak 46: Janssen ontwikkelt een cd-rom over het ziektebeeld ADHD met materialen die door 

kinderen kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een spreekbeurt over dit onderwerp. De cd-rom 

wordt verspreid onder artsen, die deze aan hun patiënten kunnen overhandigen, en kan bij de 

klantenservice van Janssen worden opgevraagd. Een van de items op de cd-rom betreft een artikel uit NRC 

Handelsblad, waarin een arts aan het woord komt die een aantal uitspraken doet over de medicamenteuze 

behandeling van ADHD en daarbij Concerta, het receptplichtige geneesmiddel van Janssen, een paar keer 

positief positioneert ten opzichte van het concurrerende geneesmiddel Ritalin. Door het artikel met deze 

aanprijzende opmerkingen op te nemen op de cd-rom, maakt Janssen deze als het ware tot de zijne en 

worden zij aan Janssen toegerekend. Omdat de cd-rom bedoeld is voor patiënten en hun familieleden 

constateert IGZ een overtreding van art. 85 onder a Gnw.345  

5.6.5.2 Jurisprudentie m.b.t. reclame die (mede) gericht is op zorgverleners die geen 
voorschrijfbevoegdheid hebben  

Een deel van de uitspraken uit deze categorie dateert uit het zeer prille begin van het 

reclametoezicht door IGZ en betreft de in paragraaf 4.4.3.5 besproken reclame-uitingen voor UR-

geneesmiddelen in het tijdschrift Arts & Auto en in het Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten. 

Ten aanzien van een advertentie voor een UR-geneesmiddel in het tijdschrift Arts & Auto constateert 

rechter dat dit tijdschrift bedoeld is voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Artsen en niet 

voor iedereen te koop is. Hoewel een beperkte groep buitengewone leden van de vereniging geen 

beroepsbeoefenaar in de zin van de reclamewetgeving is, oordeelt de rechter dat geen sprake is van 

overtreding van het verbod op publieksreclame. Deze beperkte groep buitengewone leden kan 

volgens de rechter namelijk niet worden aangemerkt als publiek.346  

Ten aanzien van advertenties voor een receptplichtig obesitas-geneesmiddel in het Nederlands 

Tijdschrift voor Diëtisten stelt de rechter vast dat de lezers van dit tijdschrift niet kunnen worden 

beschouwd als ‘het brede publiek’. Diëtisten zijn weliswaar geen beroepsbeoefenaar in de zin van de 

reclamewetgeving, maar zij vallen wel onder de Wet BIG en vormen een zeer specifieke paramedische 

beroepsgroep die nauw gelieerd is aan die beroepsbeoefenaren. Bovendien is het tijdschrift niet voor 

iedereen te koop. Geen overtreding van het verbod op publieksreclame.347  

De relevantie van deze jurisprudentie is ten gevolge van latere ontwikkelingen nihil. Uit de uitspraak 

van de Hoge Raad in 2003 over de zogenoemde obesitasdag van Roche volgt dat in het kader van de 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame onderscheid wordt gemaakt tussen slechts twee groepen 

adressanten: beroepsbeoefenaren en publiek.348 Eenieder die niet behoort tot de categorie 

zorgverleners die in het kader van de reclamewetgeving is aangemerkt als beroepsbeoefenaar wordt 

beschouwd als publiek, een tussencategorie is er niet. 

Deze lijn wordt bevestigd in boetezaak 1. In deze boetezaak, die uitvoerig beschreven is in paragraaf 

4.3.5.2, legt de Minister van VWS een boete op aan ApotheekZorg wegens het verlenen van 

gastvrijheid aan MS-verpleegkundigen tijdens een bijeenkomst waar tevens reclame wordt gemaakt 

voor een UR-geneesmiddel. De bestuursrechter erkent dat MS-verpleegkundigen een centrale rol 

                                                           
345 Boetezaak 47, boetebesluit 6 januari 2012, beslissing op bezwaar 11 december 2012; Rb. Zeeland-West-
Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350 (Janssen-Cilag).  
346 Rb. Utrecht 9 december 1999, 159801-99.  
347 Ktg. Utrecht, 17 mei 2002, 153378-02/153260-02. 
348 HR 25 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AM0244, r.o. 3.10.2-3.10.3. Zie ook Hof Arnhem 28 november 
2002, rolnummer 21-000526-02; Rb. Lelystad 13 februari 2002, ECLI:NL:RBZWO:2002:AD9244; Rb. Lelystad 13 
februari 2002, ECLI:NL:RBZWO:2002:AD9245. 
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spelen in de behandeling en begeleiding van patiënten met MS en dat deze verpleegkundigen uit 

hoofde van hun functie in nauw contact staan met voorschrijvers en invloed kunnen uitoefenen op 

het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen. Vast staat echter dat deze beroepsgroep geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft op grond van art. 36 lid 14 Wet BIG en derhalve niet kan worden 

aangemerkt aan beroepsbeoefenaar.349  

Het strikte onderscheid tussen beroepsbeoefenaar en publiek levert in de praktijk de meeste 

problemen op bij bijeenkomsten waaraan wordt deelgenomen door zowel beroepsbeoefenaren als 

deelnemers die als publiek worden beschouwd. Deze laatste groep mag geen reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen ontvangen. Dat dit niet altijd helemaal goed verloopt, blijkt uit de 

navolgende boetezaken.  

Boetezaak 27: Een vergunninghouder geeft een onderzoeksbureau opdracht tot het organiseren van 

een workshop over een bepaald ziektebeeld. Naast huisartsen nemen ook praktijkondersteuners deel 

aan de workshop. Een van de presentaties tijdens de workshop wordt gehouden door een 

medewerker van het bedrijf. De Inspectie constateert dat in de daarbij gebruikte 

powerpointpresentaties reclame wordt gemaakt voor een receptplichtig geneesmiddel van de 

vergunninghouder. Als opdrachtgever wordt de vergunninghouder medeverantwoordelijk gehouden 

voor de bijeenkomst, en dus ook voor het feit dat daarbij niet-beroepsbeoefenaren aanwezig zijn 

geweest. Overtreding art. 85 onder a Gnw.350 

Boetezaak 38: Een vergunninghouder is met een stand aanwezig op een regionale bijeenkomst over 

eerstelijnszorg. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de 

eerste lijn als andere eerstelijnszorgverleners, zoals psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, 

logopedisten, POH-ers, doktersassistenten, pedicures, enz. In de stand zijn verschillende materialen 

voorhanden die aanprijzende elementen bevatten over anticonceptiemiddelen die alleen op recept 

verkrijgbaar zijn. Ook liggen er pennen en tassen met het logo van deze geneesmiddelen in de stand. 

De stand is toegankelijk voor alle deelnemers aan de bijeenkomst, dus ook voor de aanwezige niet-

beroepsbeoefenaren. Overtreding art. 85 onder a Gnw.351   

Ook wetenschappelijke verenigingen dienen bij de organisatie van hun jaarcongressen en dergelijke  

rekening te houden met het feit dat reclame voor UR-geneesmiddelen uit den boze is richting 

eventuele niet-beroepsbeoefenaren die aan deze bijeenkomsten deelnemen. Dit betekent dat grote 

zorgvuldigheid moet worden betracht bij het samenstellen van programmaboekjes, congrestassen, 

enz.  

Boetezaak 39: Een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten organiseert haar jaarlijkse 

najaarsbijeenkomst, die openstaat voor zowel medisch specialisten als andere zorgprofessionals die 

betrokken zijn bij de behandeling van patiënten binnen het betreffende ziektebeeld. Gedacht moet 

worden aan psychologen, verpleegkundigen, nurse practioners, en ook aan onderzoekers die geen 

voorschrijfbevoegdheid hebben en dus niet worden aangemerkt als beroepsbeoefenaar in de zin van 

art. 82 Gnw. In het programmaboekje van de bijeenkomst zijn advertenties opgenomen, waarvan een 

aantal betrekking heeft op receptplichtige geneesmiddelen. Dit programmaboekje wordt uitgereikt 

aan zowel de aanwezige beroepsbeoefenaren als de aanwezige niet-beroepsbeoefenaren. Als 

                                                           
349 Boetezaak 1, boetebesluit 21 januari 2011, beslissing op bezwaar 30 november 2011; Rb. Limburg 29 
november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337 (ApotheekZorg); ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 
(ApotheekZorg). 
350 Boetezaak 27, boetebesluit 17 december 2010. 
351 Boetezaak 38, boetebesluit 15 juli 2011, beslissing op bezwaar 11 februari 2013.  
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organisator van de bijeenkomst overtreedt de wetenschappelijke vereniging aldus art. 85 onder a 

Gnw.352   

Ook uit de toezichtsrapporten van IGZ over grootschalige bijeenkomsten volgt dat bij ‘gemengde 

bijeenkomsten’ overtredingen van het verbod op publieksreclame worden geconstateerd. Zie het 

rapport van het inspectiebezoek aan het ‘European Society of Cardiology Congress 2013’, waar de 

organisatie het toestaat dat een standhouder poefjes met een reclame voor een UR- geneesmiddel 

plaatst in een ruimte waar ook niet-beroepsbeoefenaren aanwezig zijn.353 Idem in het rapport van 

het inspectiebezoek aan het ‘European Cancer Congress 2013’, georganiseerd door de European 

CanCer Organisation (ECCO).354 Tijdens dit congres kunnen farmaceutische bedrijven in een speciale 

ruimte hun producten tonen. Deze ruimte is ook toegankelijk voor niet-beroepsbeoefenaren. 

In het licht van het vorengaande zal het niet verbazen dat ook tijdens een bijeenkomst die uitsluitend 

bedoeld is voor verpleegkundigen die geen voorschrijfbevoegdheid hebben, geen reclame mag 

worden gemaakt.  

Boetezaak 08: Een medewerker van een vergunninghouder houdt een presentatie tijdens een 

bijeenkomst voor gespecialiseerde verpleegkundigen die geen voorschrijfbevoegdheid hebben. In deze 

presentatie wordt veelvuldig de naam van een UR-geneesmiddel genoemd, waarbij alleen de 

voordelen van dit middel worden belicht. Overtreding art. 85 onder a Gnw.355 

5.6.5.3 Jurisprudentie m.b.t. reclame voor receptplichtige geneesmiddelen die afkomstig is 
van anderen dan de vergunninghouder  

Ook andere partijen dat de vergunninghouder van een geneesmiddel kunnen het verbod op het 

maken van publieksreclame overtreden. Uit de boetebesluiten van de Minister van VWS volgt dat de 

meest voorkomende situatie waartegen wordt opgetreden betrekking heeft op het (onrechtmatig) 

via internet aanbieden van receptplichtige geneesmiddelen aan het publiek. Vrijwel zonder 

uitzondering moet daarbij worden gedacht aan het aanbieden van erectiemiddelen of medicatie om 

te stoppen met roken. Naast een boete wegens overtreding van het verbod op publieksreclame 

wordt de aanbiedende partij meestal ook beboet voor overtreding van art. 61 Gnw, het ter hand 

stellen van een receptplichtig geneesmiddel door een onbevoegde persoon. 

 Boetezaak 33: Via een website wordt een testosterongel te koop aangeboden, die op grond van het 

toedieningscriterium wordt aangemerkt als een geneesmiddel. Het betreft een geneesmiddel dat 

uitsluitend op recept mag worden verkocht. De website, die voor het publiek toegankelijk is, bevat 

aanprijzende uitingen voor het geneesmiddel. Overtreding art. 85 onder a Gnw.356 

                                                           
352 Boetezaak 39, boetebesluit 9 december 2011. Saillant detail in deze zaak is dat over deze bijeenkomst een 
adviesaanvraag is ingediend bij de CGR en naderhand door de CGR bij de aanvrager navraag is gedaan over de 
naleving van het uitgebrachte advies. Hierop is door de aanvrager meegedeeld dat ten aanzien van het 
programmaboekje geen maatregelen (meer) zijn getroffen om eventuele overtreding van het verbod op 
publieksreclame te voorkomen. In het kader van de werkafspraken tussen IGZ en de CGR is dit door 
laatstgenoemde bij IGZ gemeld en heeft tijdens de bijeenkomst een inspectiebezoek plaatsgevonden waar 
voormelde overtreding van art. 85 Gnw is vastgesteld. 
353 IGZ-rapport European Society of Cardiology Congress 2013. 
354 IGZ-rapport European Cancer Congress 2014.  
355 Boetezaak 8, boetebesluit 21 januari 2011.  
356 Boetezaak 33, boetebesluit 1 juli 2011, beslissing op bezwaar 21 februari 2013; Rb. Zeeland-West-Brabant 
25 juni 2013, BRE 13/2278WETVV en BRE 13/2146WET. 



330 
 

 Boetezaak 138: Via een voor het publiek toegankelijke website worden receptplichtige geneesmiddelen 

om te stoppen met roken aangeboden. De website bevat medische claims en aanprijzende uitingen. 

Overtreding art. 85 onder a Gnw.357 

Vergelijkbaar: boetezaak 163,358 boetezaak 174359 en boetezaak 227.360 

5.6.5.4 Overige jurisprudentie m.b.t. het verbod op publieksreclame  

In deze categorie overige jurisprudentie tot slot nog een aantal uitspraken met betrekking tot 

publieksreclame voor UR-geneesmiddelen die niet in voormelde categorieën vallen.  

Een opvallende zaak speelt zich af in 2003. De stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening 

(DGV) vordert in kort geding het staken van het uitzenden van televisiebeelden van de US Open- 

tenniskampioenschappen door RTL5 op grond van overtreding van het verbod op publieksreclame 

voor een UR-geneesmiddel. 

RTL5 zendt beelden uit van de door de Amerikaanse televisiemaatschappij CBS in New York 

opgenomen beelden van de US Open-tenniskampioenschappen. Op de reclameborden aan de randen 

van de tennisbanen is de naam vermeld van Vioxx, een receptplichtig middel dat door Merck ook in 

Nederland in de handel wordt gebracht. Tijdens de uitzendingen van RTL5 komt deze merknaam 

regelmatig in beeld. DGV stelt dat RTL hiermee het verbod op publieksreclame overtreedt en eist het 

staken van de uitzending van beelden waarin de merknaam Vioxx zichtbaar is. 

De rechter in kort geding constateert in de eerste plaats dat RTL5 de beelden van de US Open niet 

zelf registreert doch de enige opnamen die van het tennistoernooi worden gemaakt één-op-één 

doorgeeft aan het Nederlandse kijkerspubliek. Op grond van de licentieovereenkomst is het RTL niet 

toegestaan te bepalen welke en hoeveel reclame-uitingen in de uitzending in Nederland voorkomen. 

Voorts stelt de rechter vast dat de reclame-uitingen niet specifiek op het Nederlandse publiek zijn 

gericht. De uitzendingen betreffen de verslaglegging van een internationaal sportevenement dat 

plaatsvindt in de Verenigde Staten, waar publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen wel is 

toegestaan.  

Geconcludeerd wordt dat het verbod van art. 5 Reclamebesluit ‘niet ziet op reclame-uitingen als de 

onderhavige, maar betrekking heeft op een reclame-uiting die opzettelijk in beeld wordt gebracht en 

op het Nederlandse publiek is gericht’. Van beide aspecten is geen sprake. Niet aannemelijk is dat de 

reclame-uiting Vioxx opzettelijk in beeld wordt gebracht; de uiting wordt meegeregistreerd met de 

registratie van de wedstrijden. Evenmin blijkt uit de vermelding van Vioxx dat de uiting door woord 

en inhoud specifiek op het Nederlandse publiek is gericht. RTL handelt met de uitzending van de 

beelden niet in strijd met het reclameverbod.361 

                                                           
357 Boetezaak 138, boetebesluit 17 februari 2015, beslissing op bezwaar 15 juni 2015. 
358 Boetezaak 163, boetebesluit 31 maart 2015. 
359 Boetezaak 175, boetebesluit 7 juli 2015.  
360 Boetezaak 227, boetebesluit 21 april 2016, beslissing op bezwaar 26 augustus 2016. 
361 Rb. Amsterdam (vzr.) 5 september 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AL9315 (stichting Doelmatige 
Geneesmiddelenvoorziening/RTL en Holland mediagroep). Een parallel met deze uitspraak doet zich voor in 
een (merkenrecht-)zaak tussen Allergan/Basic Research en Klein Becker USA (Rb. Den Haag 25 augustus 2005, 
ECLI:NL:RBSGR:2005:AU7481). De hoofdvraag in deze zaak is of gedaagden in strijd met art. 13A BMW 
handelen doordat zij op hun internationale website hun producten vergelijken met Botox, dat als merk 
geregistreerd is door Allergan. Ook in deze zaak overweegt de rechter dat er alleen strijd kan zijn met art. 13A 
lid 1 BMW als websites onmiskenbaar op het Nederlandse publiek zijn gericht. In dit geval is dat onder meer 
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Gelet op de in paragraaf 5.6.2 geconstateerde tegenstrijdigheid tussen het verbod op 

publieksreclame in de Geneesmiddelenwet en het in art. 3b Opiumwet opgenomen verbod tot het 

maken van reclame voor stoffen die zijn opgenomen op lijst I of II Opiumwet, is het tot slot ook nog 

interessant een korte blik te werpen op de jurisprudentie met betrekking tot art. 3b Opiumwet. Valt 

hieruit op te maken dat wordt opgetreden tegen reclame gericht op beroepsbeoefenaren voor UR-

geneesmiddelen die stoffen bevatten waarvoor op grond van art. 3b Opiumwet geen reclame mag 

worden gemaakt? 

Veel jurisprudentie over dit onderwerp is er niet. In 2004 heeft de Hoge Raad in het kader van een 

‘drugs-zaak’ uitleg gegeven over hetgeen art. 3b Opiumwet beoogt te verbieden. De Hoge Raad 

oordeelt dat het begrip ‘openbaarmaking’ in art. 3b, in het bijzonder gelet op de achtergrond en de 

ratio daarvan, aldus moet worden opgevat dat daarin uitsluitend een verbod op de uitoefening van 

het in art. 7 van de Grondwet verankerd liggende ‘verspreidingsrecht’ ter zake van de aanprijzing van 

drugs is vervat. Onder die aanprijzing vallen publiekelijk verspreide, dus algemeen toegankelijk 

gemaakte commerciële mededelingen.362   

Dit is bevestigd in onder meer Hof Amsterdam 15 september 2010; ook uit deze uitspraak volgt dat in 

het begrip ‘openbaarmaking’ uitsluitend een verbod op de openlijke aanprijzing van drugs is vervat 

en dat de ratio van art. 3b Opiumwet er voorts in is gelegen het aansporen tot en het aanmoedigen 

van het gebruik van drugs te ontmoedigen.363 Er zijn geen gevallen bekend waarin wordt opgetreden 

tegen reclame, gericht op beroepsbeoefenaren, voor UR-geneesmiddelen die onder de Opiumwet 

vallen, terwijl advertenties voor opiaten, zoals fentanyl-bevattende geneesmiddelen, en ADHD-

medicatie in tijdschriften voor artsen aan de orde van de dag zijn. Hieruit lijkt te kunnen worden 

geconcludeerd dat de Geneesmiddelenwet in dit opzicht wordt beschouwd als een lex specialis van 

de Opiumwet en dat het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen die stoffen 

bevatten die voorkomen op lijst I en/of II van de Opiumwet alleen geldt voor reclame richting publiek 

en reclame in de richting van beroepsbeoefenaren dus wel is toegestaan.  

5.6.6 Jurisprudentie Codecommissie  

Overtredingen van het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen worden 

behandeld door Kamer I van de Codecommissie van de CGR. Daarbij is het niet relevant of de klager 

zich beroept op overtreding van art. 3 Code Publieksreclame dan wel op overtreding van het verbod 

op publieksreclame via de schakelbepaling van art. 5.6.1 CGR Code. 

De jurisprudentie van de Codecommissie is uiteenlopend van aard. Overtreding van het verbod op 

publieksreclame kan zich op vele manieren voordoen, zo blijkt uit de door de Codecommissie 

behandelde casuïstiek. Bij de bespreking van de relevante uitspraken is de volgende indeling 

aangehouden: 

1. advertenties in tijdschriften; 

2. uitingen op websites; 

3. persberichten;  

                                                           
niet zo omdat de websites Engelstalig zijn, de webmasters Amerikaans zijn, de extensie van de domeinnaam 
niet Nederlands is, prijzen/gewichten/maten in Amerikaanse eenheden zijn weergegeven, enz. 
362 HR 25 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6423., r.o. 3.3.  
363 Hof Amsterdam 15 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7280. 
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4. voor patiënten bestemde materialen en geschenken die via artsen worden verspreid  

5. reclame tijdens bijeenkomsten met een gemengd publiek; 

6. rechtstreekse contacten tussen vergunninghouders en publiek; 

7. terugbetalingsregelingen. 

5.6.6.1 Jurisprudentie m.b.t. advertenties in tijdschriften 

Een deel van de jurisprudentie over advertenties heeft betrekking op de meer principiële vraag of de 

betreffende uiting kan worden aangemerkt als reclame. De Codecommissie houdt daarbij in 

algemene zin de lijn aan dat indien in een advertentie noch direct noch indirect wordt verwezen naar 

een specifiek geneesmiddel, er geen sprake is van reclame.  

 

 GlaxoWellcome plaatst een advertentie in een aantal landelijke dagbladen met de teksten: ‘Als je wilt 

stoppen met roken, wil je natuurlijk graag weten waar je deskundig en objectief advies kunt krijgen over de 

mogelijkheden. Daarom hebben we een paar plaatsen gemarkeerd.’ (toegevoegd is een gestileerd kaartje 

van Nederland met stippen, zijnde ‘dokterspraktijken’) en ‘Stoppen met roken. De kans van je leven.’ In 

twee instanties wordt vastgesteld dat deze tekst direct noch indirect enige verwijzing bevat naar Zyban 

dan wel de werkzame stof of de toedieningsvorm daarvan en evenmin naar GlaxoWellcome.364 Geen 

overtreding van het verbod op publieksreclame. 

 

 UCB, houder van de handelsvergunning voor het UR-geneesmiddel voor ADHD Equasym XL, heeft in de 

tijdschriften Bodymagazine en Balans Magazine een advertentie geplaatst met een afbeelding van een 

opengemaakte capsule waarvan de inhoud wordt uitgestrooid over een bakje met voedsel en de tekst 

‘Neem je ADHD-medicatie elke dag in’. De Codecommissie beschouwt dit niet als reclame voor een 

geneesmiddel; op geen enkele wijze wordt Equasym XL direct of indirect aangeprezen.365 Geen overtreding 

van het verbod op publieksreclame. 

Een andere vraag die zich in de jurisprudentie ten aanzien van advertenties voordoet, heeft 

betrekking op de beoogde doelgroep(en) van het tijdschrift waarin wordt geadverteerd. Indien 

geadverteerd wordt in een tijdschrift van een beroepsgroep die niet is aangemerkt als 

beroepsbeoefenaar, is het oordeel van de Codecommissie duidelijk. In dat geval zijn advertenties 

voor receptplichtige geneesmiddelen niet toegestaan. 

Teva plaatst een advertentie voor het UR-geneesmiddel Qvar Extrafijne Aërosol in combinatie met de 

bijbehorende voorzetkamer in het tijdschrift De Praktijk. Dit is een tijdschrift voor 

praktijkondersteuners. Praktijkondersteuners zijn geen beroepsbeoefenaar in de zin van de 

reclameregels. Overtreding verbod op publieksreclame.366 

Ook als een tijdschrift dat onmiskenbaar bedoeld is voor het grote publiek een speciale bijlage bevat 

voor medisch specialisten, is terughoudendheid geboden. De Codecommissie houdt er in deze 

omstandigheid rekening mee dat het tijdschrift, inclusief de aangehechte speciale bijlage, in de 

wachtkamer van de arts terecht zal komen en daar dus ook het publiek zal bereiken.  

Abbott heeft in de bijlage ‘Dermatology in Nederland’ bij het tijdschrift National Geographic een 

advertentie laten plaatsen voor het UR-geneesmiddel Humira. Door Abbott is aangevoerd dat het een 

speciale oplage van National Geographic betreft, die uitsluitend onder dermatologen wordt verspreid. 

                                                           
364 K20.007, 18 april 2000, r.o. D, onder 3 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome); B20.007, 7 juli 2000, r.o. 
4.2.2-4.2.3 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). 
365 K07.010, 31 juli 2007, r.o. 6.9 (Janssen-Cilag/UCB).  
366 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.11 (Teva/Nycomed). 
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De Codecommissie acht het aannemelijk dat de National Geographic met de aangehechte bijlage 

Dermatology in de wachtkamer van voorschrijvende artsen terecht zal komen, waardoor de uiting ook 

beschikbaar is voor alle patiënten. Overtreding verbod op publieksreclame.367 

Uit een vroege uitspraak volgt dat de Codecommissie niet eigenmachtig optreedt tegen 

publieksreclame in een tijdschrift dat een breder bereik heeft dan alleen beroepsbeoefenaren.  

In K21.006 laat Pharmacia een poster met een abstract van een onderzoek naar het UR-geneesmiddel 

Aromasin als ingevoegde bijlage meesturen bij het Tijdschrift voor Palliatieve Zorg. De doelgroep van 

dit tijdschrift bestaat blijkens de colofon uit beleidsmakers, verzorgingshuizen en ‘anderen die 

professioneel betrokken zijn bij palliatieve zorg in Nederland’.  

Omdat dit geen onderdeel van de klacht vormt, laat de Codecommissie in het midden in hoeverre 

Pharmacia het verbod op het maken van publieksreclame heeft overtreden. Wel wordt uitdrukkelijk 

geconstateerd dat de poster ‘ook [is] toegezonden aan niet-beroepsbeoefenaren behorende tot de 

doelgroep van het Tijdschrift voor Palliatieve Zorg’.368  

Hoe gaat de Codecommissie om met reclame-uitingen die per post aan beroepsbeoefenaren worden 

toegezonden en die aan de buitenzijde naast de naam van de geadresseerde ook claims voor een UR-

geneesmiddel bevatten? Redelijk soepel, zo blijkt uit K15.005. 

Op de buitenzijde van mailings over het UR-geneesmiddel Toujeo staan zinnen met de volgende 

strekking vermeld: ‘Wat verwacht u van de opvolger van Lantus? Een stabieler glucoseverlagend effect 

bijvoorbeeld?’, ‘Toujeo: de opvolger van Lantus’, ‘Wie introduceert binnenkort de opvolger van 

Lantus? SANOFI natuurlijk!’ en ‘Toujeo: de opvolger van Lantus’. Het aanprijzende karakter van deze 

claims op de buitenzijde van de mailings maakt dat sprake is van reclame. Omdat de mailings 

geadresseerd zijn aan beroepsbeoefenaren is echter geen sprake van publieksreclame, aldus de 

Codecommissie.369 

5.6.6.2 Jurisprudentie m.b.t. uitingen op websites 

De opkomst van het internet heeft geleid tot een aanzienlijk aantal uitspraken van de 

Codecommissie over uitingen over geneesmiddelen door of namens houders van een 

handelsvergunning voor receptplichtige geneesmiddelen op websites.  

 

Ten aanzien van websites die voor het publiek toegankelijk zijn en waarop door vergunninghouders 

een of meerdere uitingen over een receptplichtig geneesmiddel worden geplaatst die als reclame 

kunnen worden aangemerkt, zijn de Codecommissie/Commissie van Beroep zonder enige 

uitzondering onverbiddelijk. 

 

 GlaxoWellcome heeft op haar website onder meer de volgende teksten staan: ‘Wilt u stoppen met roken? 

Voor de mensen die echt willen stoppen met roken is nu het receptgeneesmiddel Zyban beschikbaar. Als u 

dit middel voorgeschreven gekregen hebt van uw arts, kunt u op deze site het bijbehorende 

ondersteuningsplan vinden.’ en ‘Zyban tabletten (…) Stofnaam bupropion (…) Wordt gebruikt om te helpen 

bij het stoppen met roken.’ De Commissie van Beroep beschouwt dit als ontoelaatbare publieksreclame 

voor het receptplichtige middel Zyban.370 

                                                           
367 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.14 (Schering-Plough/Abbott). 
368 K21.006, 2 mei 2001, r.o. D (AstraZeneca/Pharmacia). 
369 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.9-6.9.1 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
370 B20.007, 7 juli 2000, r.o. 4.3.2 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). 
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 Biogen heeft de productsite www.avonex.nl. Avonex is een receptplichtig geneesmiddel voor de 

behandeling van MS. Onder de kop ‘Over Avonex’ is vetgedrukt leesbaar de tekst: ‘Door behandeling met 

Avonex kan worden voorkomen dat de ziekte erger wordt, hoewel MS er niet door zal genezen.’ De 

Codecommissie merkt dit aan als een aanprijzende claim. Ook valt de Codecommissie over het feit dat de 

meeste pagina’s van de website afbeeldingen bevatten van een gezonde, sportieve en gelukkig ogende 

vrouw met kind. Deze foto’s suggereren een succesvolle behandeling met Avonex en hebben daarmee 

eveneens een aanprijzend karakter. Bovendien wordt op elke afzonderlijke webpagina prominent en 

herhaaldelijk naar de merknaam Avonex verwezen, hetgeen in combinatie met de overige genoemde 

factoren een aanprijzend karakter heeft, aldus de Codecommissie. Omdat het algemeen gedeelte van de 

website www.avonex.nl voor het algemeen publiek toegankelijk is, is sprake van publieksreclame.371  

Aanprijzende uitingen voor UR-geneesmiddelen zijn door de Codecommissie verder geconstateerd 

op de websites remicade.nl, hebikbechterew.nl, hebikreumatoideartritis.nl, hebikpsoriasis.nl en 

hebikcrohn.nl.372 Hetzelfde geldt voor de websites monofer.com, cosmofer.com en cablon.nl.373 

In K20.022 oordeelt de Codecommissie dat geen sprake is van publieksreclame op een website.374  

 

Ook het op websites weergeven van ervaringen van patiënten met receptplichtige geneesmiddelen 

kan leiden tot overtreding van het verbod op publieksreclame. 

 

Merck Serono is houder van de handelsvergunning voor Rebif en laat op de voor het publiek 

toegankelijke websites rebif.nl en my-support.nl een patiënt aan het woord: ‘Zij woont bij haar ouders 

in Enschede; dat gaf extra zekerheid in de afgelopen jaren. Maar nu ze al twee jaar aanvalsvrij is, 

“eigenlijk sinds ik Rebif gebruik’, ontstaat langzaam maar zeker het gevoel van op jezelf staan … 

“zelfstandig wonen en zelf je boontjes doppen … daar denk ik steeds meer aan.” “Ik ben nu twee jaar 

aanvalsvrij. Dat heeft mij zekerheid gegeven. Ik denk nu na over zelfstandig wonen.” Daarnaast wordt 

op de websites prominent en herhaaldelijk verwezen naar Rebif en/of het MySupport-programma dat 

patiënten ondersteuning biedt bij het gebruik van Rebif.  

De Codecommissie oordeelt in deze zaak dat de uitspraken van de patiënt zodanig zijn weergegeven 

dat deze niet anders kunnen worden opgevat dan als een directe of indirecte aanprijzing van Rebif. 

Niet alleen zijn de teksten aanprijzend en wervend van aard, gelet op het taalgebruik zijn zij ook 

nadrukkelijk gericht op patiënten, zodat sprake is van ontoelaatbare publieksreclame.375 

                                                           
371 K14.009, 16 december 2014, r.o. 6.3.12-6.3.14 (Merck/Biogen). Tot eenzelfde conclusie komt de 
Codecommissie in deze zaak met betrekking tot de website www.tysabri.nl. De Codecommissie beoordeelt de 
beide websites verder in het licht van de regels van de CGR over het verstrekken van informatie over 
receptplichtige geneesmiddelen aan het publiek, in het bijzonder aan art. 5.8.12 (gebruik van merknamen in 
internetadressen) en art. 5.8.9 (eisen aan productsite met betrekking tot technische gebruikersinformatie en 
beknopte ziektebeeldinformatie).  
372 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.33 (Schering-Plough/Abbott). In deze zaak vindt de Codecommissie 
overigens ook dat de vermelding ‘deze website is mede mogelijk gemaakt door Schering-Plough’ onvoldoende 
duidelijk maakt van wie de website is en wie verantwoordelijk is voor de inhoud ervan (r.o. 9.34).  
373 K11.006/008, 30 november 2011, r.o. 9.24 (Vifor/Cablon). 
374 K20.022, 23 april 2001, r.o. D (MSD/DocMorris en Waterval). 
375 K09.007, 22 juni 2009, r.o. 6.7 (Sanofi-Aventis/Merck Serono). Tot vergelijkbare conclusies komt de 
Codecommissie in deze zaak met betrekking tot door Merck Serono geplaatste advertenties in tijdschriften 
voor het grote publiek, artikelen in MS-wachtkamerspecials en wachtkamerposters, die alle verwezen naar het 
MySupport-programma dat mensen met MS die Rebif gebruiken ondersteunt. 

http://www.avonex.nl/
http://hebikbechterew.nl/
http://hebikreumatoideartritis.nl/
http://www.tysabri.nl/
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In algemene zin geldt dat houders van een handelsvergunning niet alleen verantwoordelijk worden 

gehouden voor aanprijzende uitingen op hun eigen websites, maar ook voor aanprijzende uitingen 

op websites die zij sponsoren of anderszins financieel mede mogelijk maken. 

 Actelion sponsort de websites www.gaucherpatient.com en www.gaucherpatient.nl met een unrestricted 

educational grant. De inhoud van de website www.gaucherpatient.nl dient naar het oordeel van de 

Codecommissie te worden aangemerkt als publieksreclame, omdat hier prominent en herhaaldelijk en in 

aanprijzende zin het UR-geneesmiddel Zavesca van Actelion wordt genoemd. Omdat Actelion geen 

eigenaar is van de website www.gaucherpatient.nl kan de Codecommissie het bedrijf niet – zoals 

gevorderd – verplichten om de website uit de lucht te halen. Wel gebiedt de Codecommissie Actelion zich 

van iedere verdere vorm van (blijk van) ondersteuning (ook financieel) aan de website te onthouden 

alsmede ervoor zorg te dragen dat haar naamsvermelding van de websites wordt verwijderd.376 

 

 Op de website www.astma-copd.nl treft de Codecommissie uitingen aan die wervend zijn voor Qvar, een 

UR-geneesmiddel van Teva. Als sponsor van de www.astma-copd.nl is Teva medeverantwoordelijk voor de 

inhoud van deze website. De overtreding van het verbod op publieksreclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen wordt Teva dan ook aangerekend.377 

Bij de beoordeling van websites houdt de Codecommissie ook rekening met de daarop geboden 

mogelijkheden om via een hyperlink door te klikken naar een andere website. Indien zowel de 

oorspronkelijke website als de website waarnaar wordt doorgeklikt van de vergunninghouder zijn, zal 

het niet verbazen dat deze websites in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld. Oftewel, als 

de corporate website van een vergunninghouder geen reclame bevat maar vanaf daar kan worden 

doorgeklikt naar een andere website van het bedrijf die wel reclame bevat, levert dit een overtreding 

van het reclameverbod op indien die website voor het publiek toegankelijk is en de aanprijzing 

betrekking heeft op een UR-geneesmiddel.  

Teva maakt gebruik van de websites www.tevapharma.nl en www.astma.copd.nl. Op laatstgenoemde 

website staat onder de doorklik ‘Qvar’ de navolgende tekst: ‘U gebruikt nu Qvar en hierdoor bent u zo 

goed mogelijk beschermd tegen problemen met uw luchtwegen. Een voorwaarde voor deze 

bescherming is wel, dat u het medicijn dagelijks en op vaste tijden gebruikt. Ook als u geen klachten 

hebt! Alleen dan kunnen benauwdheidsaanvallen en ontstekingen worden voorkomen. Hierdoor zult u 

ook in de toekomst van het leven kunnen blijven genieten.’ De Codecommissie beschouwt dit als 

reclame voor het receptplichtige geneesmiddel Qvar. Deze reclame is toegankelijk voor het publiek en 

daarmee ontoelaatbaar.378 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor indien een vergunninghouder via een ander medium 

verwijst naar een website.  

Pfizer laat radiospotjes uitzenden waarin aandacht wordt gevraagd voor erectieproblemen en de 

mogelijkheid om dit te verhelpen. De spotjes sluiten af met de opmerking dat erectieproblemen 

meestal een lichamelijke oorzaak hebben: ‘Daarom is het goed om naar uw huisarts te gaan. Er zijn 

medicijnen die erectieproblemen kunnen verhelpen. Kijk voor informatie op erectieplein.nl.’ Deze 

website bevat prominente, aanprijzende verwijzingen naar Viagra, het UR-geneesmiddel tegen 

                                                           
376 KK05.002, 21 december 2005, r.o. 6.3-6.4 (Genzyme/Actelion). 
377 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.12 (Teva/Nycomed). 
378 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.10 (Teva/Nycomed). Overigens vergt ook het opnemen van 

links naar websites waar een vergunninghouder geen enkele bemoeienis heeft, de nodige aandacht en 
zorgvuldigheid. De CGR stelt hier in het kader van de eisen aan informatie over UR-geneesmiddelen richting het 
publiek specifieke voorwaarden aan; zie art. 5.8.12 CGR Code.  

http://www.gaucherpatient.nl/
http://www.astma-copd.nl/
http://www.tevapharma.nl/
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erectiestoornissen van Pfizer. Zo zijn de bijwerkingen van Viagra op de website in een neutrale 

opsomming vervat, terwijl de bijwerkingen van concurrerende middelen veel gedetailleerder worden 

omschreven. Hierdoor ontstaat een onevenwichtig beeld, dat in het voordeel van Viagra uitvalt. 

Verder worden op de website verscheidene links aangeboden, onder andere naar een e-maildokter en 

naar internetapotheken, bij wie men elektronisch (een recept voor) Viagra kan aanvragen.  

De Codecommissie stelt vast dat er onderlinge samenhang is tussen de spotjes op de radio en de 

website. Dergelijke uitingen, waarbij de ene naar de andere verwijst, moeten in nauw verband met 

elkaar worden bezien; zij worden door de Codecommissie als één geheel beschouwd. Omdat er in 

deze integrale uitingen (direct en indirect) wordt verwezen naar een UR-geneesmiddel, is er niet 

alleen sprake van symptoomreclame maar ook van tot het publiek gerichte reclame voor Viagra. 

Deze reclame wordt aan Pfizer toegerekend. Weliswaar wordt de website beheerd en geëxploiteerd 

door de onafhankelijke stichting SMILE, maar door zich prominent te presenteren als sponsor van de 

website erectieplein.nl wordt Pfizer geacht de inhoud van die website voor haar verantwoording te 

nemen, zodat die inhoud aan Pfizer moet worden toegerekend.379 

In hoeverre is de afscherming van een website met wachtwoord voldoende om overtreding van het 

verbod op publieksreclame te voorkomen? Deze vraag is met name in de beginperiode van de CGR 

aan de orde geweest. 

Searle brengt onder meer het receptplichtige geneesmiddel Arthrotec op de markt en bezoekers van 

haar Nederlandse website www.arthrotec.nl hebben de mogelijkheid om door te klikken naar de 

Amerikaanse site van Searle, www.searlhealthnet.com. Deze laatste website bevat reclame voor het in 

Amerika wel, maar in Nederland nog niet geregistreerde geneesmiddel Celebrex. Searle heeft op de 

Nederlandse website een wachtwoord geïnstalleerd dat aanvankelijk ‘arthrotec’ luidde. Later is dit 

wachtwoord vervangen, en het nieuwe wachtwoord is uitsluitend aan beroepsbeoefenaren bekend- 

gemaakt. De Commissie van Beroep is van oordeel dat de website www.searlehealthnet.com via de 

website www.arthrotec.nl onder het oorspronkelijke wachtwoord ‘arthrotec’ te eenvoudig voor het 

publiek was te bereiken.380  

Tot slot een woord over de complicaties die het grensoverschrijdende karakter van het internet kan 

meebrengen. De vraag in welke mate houders van een handelsvergunning in Nederland aansprakelijk 

kunnen worden gehouden voor (reclame)uitingen die op moeder- of zusterbedrijven in andere 

landen worden gedaan, komt aan de orde in een uitspraak van de Commissie van Beroep uit 2006.  

Novartis heeft op haar Nederlandstalige website www.novartis.nl een link aangebracht naar de 

internationale website van het concern (www.novartis.com). Alvorens bezoekers deze Engelstalige 

website op kunnen, verschijnt er een disclaimer waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat 

men de website van Novartis verlaat en terechtkomt op een buitenlandse website die niet onder de 

verantwoordelijkheid van Novartis (Nederland) valt. In dit concrete geval oordeelt de Commissie van 

Beroep dat niet is gebleken dat uitingen op de internationale website door of in opdracht van Novartis 

Nederland zijn geplaatst. Evenmin is gebleken dat de buitenlandse, Engelstalige site door woord en 

inhoud specifiek gericht is op het Nederlandse publiek.381  

 

                                                           
379 K04.021, 7 januari 2005, r.o. 5.12-5.18 (Kant/Pfizer). 
380 B99.009, 14 juli 2000, r.o. 5.3 (Searle/Boehringer Ingelheim). Zie voor een ander voorbeeld van onvoldoende 
afscherming van een voor beroepsbeoefenaren bestemd gedeelte op een publieke website A03.020. 
381 B05.006/06.02, 30 mei 2006, r.o. 4.3.3 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 

http://www.arthrotec.nl/
http://www.novartis.nl/
http://www.novartis.com/
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In algemene zin valt uit deze zaak af te leiden dat de Commissie van Beroep bij de beoordeling van de 

vraag in hoeverre een Nederlandse vergunninghouder verantwoordelijk kan worden gehouden voor 

reclame-uitingen op een buitenlandse website van een geaffilieerd bedrijf naar twee aspecten kijkt. 

De eerste vraag is of de buitenlandse website claims bevat die door of in opdracht van een 

Nederlandse houder van een handelsvergunning zijn geplaatst. De tweede vraag is of de 

buitenlandse website naar woord en inhoud specifiek op de Nederlandse markt is gericht. Indien 

beide vragen ontkennend beantwoord kunnen worden, lijkt verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse vergunninghouder voor de internationale uitingen niet aannemelijk.  

 

Aandacht voor uitingen via social media is er in klachtenprocedures tot dusverre nog niet veel 

geweest. Slechts in één zaak is een overtreding van het verbod op publieksreclame geconstateerd 

wegens de verspreiding van reclame-uitingen over een UR-geneesmiddel via Facebook.  

Bipharma plaatst op Facebook foto’s van de panelen die in een productstand tijdens een 

nascholingsbijeenkomst zijn gebruikt. Op de panelen staan meerdere claims met betrekking tot 

Ameluz, een receptplichtig geneesmiddel van Bipharma. Met plaatsing van de foto’s op Facebook 

wordt het verbod op het maken van publieksreclame overtreden.382 

5.6.6.3 Jurisprudentie m.b.t. persberichten  

Bij de CGR heeft een aantal zaken gespeeld over (vermeende) publieksreclame in persberichten. Een 

eerste zaak betreft de plaatsing van een persbericht over een nieuw geneesmiddel op de corporate, 

voor het publiek toegankelijke website van de vergunninghouder.  

 

Naar aanleiding van de kort daarvoor verkregen handelsvergunning voor het UR-geneesmiddel 

Pegasys plaatst Roche een persbericht op haar website. De Codecommissie stelt vast dat in het 

persbericht prominent en herhaaldelijk naar Pegasys wordt verwezen. De tekst is in zodanige 

bewoordingen gesteld dat deze niet anders kan worden opgevat dan als een aanprijzing van Pegasys. 

Het persbericht is op eenvoudige wijze voor het publiek toegankelijk. Overtreding van het verbod op 

publieksreclame.383  

 

Een tweede zaak ligt zowel qua casuïstiek als procedureel iets complexer.  

Het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen-Cilag biedt een persbericht over het UR-geneesmiddel 

Risperdal aan aan het Engelse persbureau PR Newswire, dat het persbericht in zijn originele vorm op 

zijn website plaatst. Conform de afspraken met het moederbedrijf plaatst PR Newswire het 

                                                           
382 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.23 (Galderma/Bipharma). 
383 K02.008, 3 oktober 2002, r.o. 24-26 (Schering-Plough/Roche). In het persbericht wordt ten aanzien van 
Pegasys onder meer geclaimd dat het behoort tot een ‘nieuwe generatie gepegyleerd interferon’ en dat het 
patiënten toegang geeft ‘tot een nieuwe behandeling met een bewezen grotere werkzaamheid dan de 
conventionele therapie’. Voorts wordt gewag gemaakt van ‘de superieure effectiviteit van Pegasys’. Overigens 
heeft de Codecommissie al eerder in ditzelfde jaar uitspraak gedaan in een klachtenprocedure tussen dezelfde 
partijen over een persbericht van Roche inzake Pegasys (K02.004, 19 juni 2002). Dit persbericht van Roche 
dateert nog van vóór de verlening van de handelsvergunning en is eveneens via de website van Roche voor 
zowel beroepsbeoefenaren als het grote publiek toegankelijk. Hoewel ook in deze eerdere zaak door Schering-
Plough een beroep is gedaan op het verbod op het maken van publieksreclame, veroordeelt de Codecommissie 
Roche uitsluitend voor overtreding van het verbod op het maken van reclame voor een niet-geregistreerd 
geneesmiddel. 
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persbericht vervolgens tegen extra betaling tevens op de Nederlandse website van ANP. Hierdoor is 

het persbericht op www.perssupport.nl voor iedereen toegankelijk.  

De Codecommissie houdt Janssen-Cilag medeverantwoordelijk voor verspreiding van het persbericht 

ten behoeve van de Nederlandse markt. Aangezien het persbericht aanprijzende uitingen voor 

Risperdal bevat en op eenvoudige wijze toegankelijk is gemaakt voor het algemeen publiek 

constateert de Codecommissie een overtreding van het verbod op publieksreclame. Janssen-Cilag 

wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het door het internationale hoofdkantoor verspreide 

persbericht.384 

In K05.006/K05.010 merkt de Codecommissie een persbericht van Novartis aan als publieksreclame, 

onder meer wegens het herhaaldelijk noemen van de werkzame stof valsartan en de merknaam 

Diovan. De kop van het persbericht ‘Effectieve behandeling van hoge bloeddruk verlaagt sterfte: 

behandeling met valsartan vermindert de kans op diabetes en hartfalen bij patiënten met hoge 

bloeddruk en wordt beter verdragen’ en de in het persbericht opgenomen lovende citaten over de 

resultaten van het gebruik van Diovan maken, aldus de Codecommissie, dat Diovan nadrukkelijk 

onder de aandacht van voorschrijvers wordt gebracht en het persbericht een aanprijzend karakter 

heeft. Overtreding van het verbod op publieksreclame.385 

Zie verder ook K15.011.386 

5.6.6.4 Jurisprudentie m.b.t. voor patiënten bestemde materialen en geschenken die via 
artsen worden verspreid 

Een ander verschijnsel waarover de Codecommissie zich in het kader van het verbod op 

publieksreclame heeft uitgesproken, betreft materialen die door vergunninghouders van UR-

geneesmiddelen onder voorschrijvers worden verspreid met de bedoeling dat zij deze overhandigen 

aan patiënten. Daarbij kan worden gedacht aan voorlichtingsmateriaal over bijvoorbeeld een 

bepaald ziektebeeld of het gebruik van een geneesmiddel. Een variant hierop is het aan artsen ter 

beschikking stellen van geschenken die bestemd zijn voor de patiënt.  

Ten aanzien van de voor patiënten bestemde voorlichtingsmaterialen is de Codecommissie kritisch. 

Bepalend voor de toelaatbaarheid van dergelijke materialen is de vraag of de inhoud beschouwd kan 

worden als informatie dan wel verkoopbevorderende elementen bevat en dus reclame is. 

GlaxoWellcome verspreidt onder huisartsen een folder over stoppen met roken. Het is de bedoeling 

dat deze folder in de wachtkamers wordt gelegd. De folder vermeldt onder de kop ‘manieren om te 

stoppen met roken’ onder meer ‘de nieuwe aanpak’, waaraan vervolgens (als enige) uitvoerig 

                                                           
384 K02.012, 6 februari 2003, r.o. 6.9 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). Door Janssen-Cilag is geen hoger beroep 
aangetekend tegen deze uitspraak van de Codecommissie in kort geding. Wel heeft Janssen-Cilag deze zaak 
nogmaals in een bodemprocedure voorgelegd aan de voltallige Codecommissie. In eerste instantie heeft de 
Codecommissie Janssen-Cilag niet-ontvankelijk verklaard (K03.004, 15 mei 2003). Deze uitspraak is door de 
Commissie van Beroep vernietigd (B03.004/03.03, 17 september 2003). Vervolgens heeft de Codecommissie 
zich in een nieuwe bodemprocedure (K03.022, 21 januari 2004) inhoudelijk gebogen over de vraag of Janssen-
Cilag als Nederlandse vergunninghouder verantwoordelijk kan worden gehouden voor een door het 
internationale moederbedrijf verspreid internationaal persbericht, hetgeen naar het oordeel van de 
Codecommissie het geval is. In K03.022 is de vraag of het persbericht en de verspreiding daarvan moesten 
worden aangemerkt als publieksreclame als zodanig niet meer inhoudelijk aan de orde geweest; dit was voor 
partijen een vaststaand feit.  
385 K05.006/K05.010, 13 januari 2006, r.o. 7.4 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS).  
386 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.22 (Galderma/Bipharma).  
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aandacht wordt besteed, met vermelding van de tabletten met de werkzame stof bupropion, een stof 

die onder de merknaam Zyban alleen door GlaxoWellcome op de markt wordt gebracht met een 

indicatie voor het verminderen van de ontwenningsverschijnselen die optreden bij het stoppen met 

roken.  

De Codecommissie beschouwt dit als publieksreclame.387 De folder is bestemd voor potentiële 

eindgebruikers van Zyban en is niet uitsluitend gericht tot beroepsbeoefenaren. De stelling van 

GlaxoWellcome dat wachtkamers van artsen geen publieke ruimten zijn en er dus ook geen 

publieksreclame kan worden gemaakt, snijdt geen hout. De Codecommissie stelt vast dat zich juist in 

die wachtkamers het publiek verzamelt waarop de boodschap van GlaxoWellcome is gericht. De 

Commissie van Beroep bekrachtigt de uitspraak.388 

Andere voorbeelden van patiëntenfolders die door de Codecommissie niet toelaatbaar zijn geacht: 

– Schering-Plough heeft voor patiënten de folder ‘Behandeling van Reumatoïde Artritis met Remicade’ 

ontwikkeld en stelt dat deze folder uitsluitend algemene en technische informatie over het UR-

geneesmiddel bevat. De Codecommissie merkt teksten als ‘een nieuw begin’ en ‘futures remade’ echter 

aan als aanprijzend en wervend. Ook een passage als ‘Inmiddels zijn ongeveer 700.000 mensen met 

Remicade behandeld en de meeste van hen hebben baat bij de behandeling. Ze hebben minder pijn en hun 

mobiliteit is verbeterd. Dingen die ze niet meer konden, zoals wandelen of werken in de tuin, werden weer 

mogelijk’ wordt aangemerkt als reclame voor Remicade. Overtreding van het verbod op 

publieksreclame.389 

 

– Nycomed is houder van de handelsvergunning voor Alvesco, een UR-geneesmiddel om persisterende 

astma te controleren. Het door Nycomed opgestelde ‘Alvesco patiënten-informatieboekje’ bevat onder 

meer de volgende passage: ‘U moet het middel elke dag gebruiken, ook als u geen klachten heeft. U voelt 

zich immers goed juist omdat u Alvesco gebruikt.’ Verder wordt prominent en herhaaldelijk verwezen naar 

Alvesco. Overtreding van het verbod op publieksreclame.390 

 

– Boehringer Ingelheim, houder van de handelsvergunning voor Pradaxa, geeft patiëntenfolders uit met de 

titel ‘Ter voorkoming van beroerte en trombose bij boezemfibrilleren’ en ‘Pradaxa biedt u 

mijnmedicijncoach.nl’. De Codecommissie overweegt dat de patiëntenfolders er enerzijds weliswaar 

(grotendeels) toe lijken te strekken om patiënten informatie te verstrekken, maar anderzijds qua inhoud 

meermaals wordt gewezen op het eenvoudige gebruik en de voorspelbare werking ten opzichte van de 

controle door de trombosedienst die bij andere middelen noodzakelijk is. Ook wordt een aantal keren de 

slogan ‘Ter voorkoming van beroerte en trombose bij boezemfibrilleren’ gebezigd, die kennelijk tot doel 

heeft het (voortgezet) gebruik van Pradaxa door patiënten te bevorderen. Omdat in beide folders wordt 

verwezen naar de andere folder beziet de Codecommissie de patiëntenfolders in onderlinge samenhang en 

concludeert dat deze als reclame moeten worden beschouwd. Overtreding van het verbod op 

publieksreclame.391 

Een vergelijkbaar lot treft een door een arts geschreven ‘wachtkamerboek’ dat door Zambon en 

Ipsen gezamenlijk is gesponsord.  

                                                           
387 K20.007, 18 april 2000, r.o. D (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). 
388 B20.007, 7 juli 2000, r.o. 4.3.1 (Staat der Nederlanden/GlaxoWellcome). Zie ook r.o. 4.3.4. 
389 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.30 (Schering-Plough/Abbott). 
390 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.3 (Teva/Nycomed). 
391 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.12 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
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Zambon en Ipsen zijn houder van de handelsvergunningen voor Forlax en Forlax junior, UR- 

geneesmiddelen geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van obstipatie. Zij maken de 

totstandkoming van het door een arts geschreven boek ‘Een moeilijke stoelgang’ financieel mede 

mogelijk. Het boek is bestemd om in wachtkamers van artsen te worden neergelegd. De 

Codecommissie beschouwt het wachtkamerboek als publieksreclame omdat het geneesmiddel Forlax 

daarin herhaaldelijk wordt genoemd en aangeprezen. Overtreding van het verbod op 

publieksreclame.392 

Verwezen wordt ook naar de in de paragrafen 4.3.5.2 en 4.3.6 reeds behandelde casus van de door 

Janssen-Cilag ontwikkelde cd-rom met materialen over ADHD, die kinderen kunnen gebruiken voor 

hun spreekbeurt. Zie ook A11.004 (zorgboeken voor andere zorgverleners dan beroepsbeoefenaren 

en voor patiënten; toegestaan).  

Ook het plaatsen van reclame-uitingen op producten die bij de patiënt terechtkomen of waarvan 

aannemelijk is dat zij via de voorschrijver bij de patiënt terecht kunnen komen, is niet toegestaan. 

K14.005 betreft een voor de patiënt bestemd zogenoemd starterspakket. 

  

Sanofi brengt een kortwerkend recombinant humane insuline in de handel, die wordt toegepast om de 

verhoogde insuline-afgifte tijdens en na de maaltijd na te bootsen. Op een voor patiënten bestemd 

starterspakket zijn afbeeldingen afgedrukt van een sprintende atlete, met daarnaast de tekst: ‘Apidra, 

insuline glulisine Snelheid, wanneer u die nodig hebt’. De informatiebrochure die in dat pakket is 

opgenomen, bevat de tekst: ‘Apidra werkt sneller en korter dan kortwerkende maaltijdinsuline’. 

Daaronder is een grafiek afgebeeld waarin (het verloop van) de insulineconcentraties van insuline 

glulisine en ‘kortwerkende insuline’ tegen elkaar worden afgezet. Deze uitingen zijn aanprijzend voor 

Apidra. Overtreding van het verbod op publieksreclame.393 

In K08.005/K08.009 acht de Codecommissie de verspreiding van blocnotes met claims met 

betrekking tot een UR-geneesmiddel onder artsen en apothekers ontoelaatbaar, omdat de kans 

aanwezig is dat losgescheurde pagina’s aan patiënten worden meegegeven.  

Servier heeft blocnotes laten maken en die onder artsen en apothekers verspreid. De blocnotes zijn 

bedoeld om te worden gebruikt door beroepsbeoefenaren; zij kunnen er een vel afscheuren en dit 

meegeven aan een patiënt die Coversyl Arg heeft voorgeschreven gekregen. Op de vellen wordt UR-

geneesmiddel Coversyl Arg echter genoemd en aangeprezen met onder andere de claims ‘Coversyl is 

wereldwijd een zeer veel gebruikt geneesmiddel’, ‘Coversyl Arg is de nieuwe verbeterde formulering 

van Coversyl’ en ‘Daarnaast is de verpakking met doordrukstrips vervangen door een 

milieuvriendelijkere pilpot met tabletten’. Overtreding van het verbod op publieksreclame.394  

Een bijzondere situatie betreft het geven van geschenken aan voorschrijvers met de bedoeling dat 

deze geschenken worden doorgegeven aan de patiënt. Het geven van geschenken aan voorschrijvers 

valt onder gunstbetoon en is alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. 

Het verbod op het maken van reclame voor UR-geneesmiddelen richting anderen dan 

beroepsbeoefenaren betekent dat ook gunstbetoon richting anderen dan beroepsbeoefenaren niet 

is toegestaan. Op dit aspect wordt nader ingegaan in hoofdstuk 7. Bij de beoordeling van de 

                                                           
392 K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.11 (Norgine/Zambon en Ipsen). 
393 K14.005, 8 oktober 2014, r.o. 6.2 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
394 K08.005/K08.009, 6 augustus 2008, r.o. 9.15 (Servier/Katwijk Farma). 
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toelaatbaarheid van het geven van een product van waarde aan patiënten wordt kritisch gekeken 

naar de vraag of een dergelijk product als geschenk wordt gepercipieerd.  

Ferring is houder van de handelsvergunning voor Menopur, een UR-geneesmiddel voor de 

behandeling van stoornissen van de fertiliteit. Ferring biedt aan voorschrijvende artsen Menopur-

patiëntentassen aan, met de bedoeling dat zij deze tas doorgeven aan hun patiënten. De inhoud van 

de als patiëntentas gevulde toilettas bestaat uit een aantal artikelen, waaronder twee boekjes van 

Ferring met de titels ‘Het gebruik van Menopur’ en ‘Een verwachtingsvolle tijd’, een kaartje met 

verwijzing naar de website ferringfemale.com, een naaldendispenser, ampulbrekers, alcoholdoekjes 

en een setje lichaamsverzorgende producten van Rituals (‘Travel Rituals’). 395 

De Codecommissie analyseert de inhoud van de patiëntentas en stelt vast dat een deel daarvan ten 

dienste staat van het geneesmiddelgebruik, te weten de naaldendispenser, de ampulbrekers en de 

alcoholdoekjes. Aangezien deze voorwerpen hulpmiddelen zijn die direct verband houden met het 

gebruik van Menopur, is het verstrekken van deze voorwerpen aan patiënten op zichzelf niet als 

reclame aan te merken. De twee boekjes van Ferring bevatten weliswaar de merknaam Menopur en 

zijn visueel aantrekkelijk vormgegeven maar hebben voornamelijk de functie van een bijsluiter voor 

de gebruikster, die desgewenst op de genoemde website meer informatie over de behandeling kan 

verkrijgen. De Codecommissie beschouwt deze niet als reclame.  

Ten aanzien van de Travel Rituals meent de Codecommissie echter dat wel sprake is van reclame. 

Van het aanbieden van dit geschenk gaat onmiskenbaar een aanprijzende werking uit. In de eerste 

plaats in de richting van de voorschrijvende arts, die mogelijk wordt bewogen juist dit product van 

Ferring voor te schrijven om aldus het geschenk aan zijn patiënt ten goede te laten komen. In de 

tweede plaats ook in de richting van de eindgebruikster, wiens geneesmiddelgebruik wordt beloond 

met enkele gratis voor haar bestemde cosmetische producten. In het eerste geval wordt gehandeld 

in strijd met de regel dat deze vorm van reclame het rationele gebruik niet bevordert, in het tweede 

geval is sprake van verboden publieksreclame voor een UR-geneesmiddel.  

Ook het aanbieden van de tas zelf, zonder cosmetische producten, kan niet anders worden 

aangemerkt dan als een cadeautje voor de patiënten. De tas heeft geen functionele betekenis en 

wordt daarmee aangemerkt als reclame. Het aanbieden van de Menopur patiëntentas via 

voorschrijvende beroepsbeoefenaren, met of zonder inhoud, is naar het oordeel van de 

Codecommissie op grond van het bovenstaande aan te merken als verboden publieksreclame.396 

Dat het aanbieden van een toilettas aan patiënten als zodanig moet worden beschouwd als 

publieksreclame, wordt bevestigd in A09.040.  

De Codecommissie adviseert af te zien van het geven van iedere soort tas die ook los van het 

geneesmiddelgebruik als toilettas kan worden gebruikt. De aard, waarde en het uiterlijk van de 

toilettas zijn daarin niet allesbepalend. Waar het vooral om gaat, is de vraag of het publiek het 

aangeboden artikel als cadeautje percipieert. Het geven van een etui dat dienst kan doen als houder 

                                                           
395 K09.004, 27 maart 2009 (Merck/Ferring). 
396 De Codecommissie overweegt op dit punt dat deze tas voor het opbergen van de hulpmiddelen (van klein 

volume) niet nodig is en met een eenvoudig kartonnen doosje kan worden volstaan indien de 
vergunninghouder deze voorwerpen al zelf zou willen meeleveren. Voor het koelen van het product heeft de 
tas evenmin een functie. Daarvoor zijn geen aanwijzingen voor de gebruikster bijgevoegd en een koelelement 
ontbreekt, zodat de gebruikster meestal ook niet op de gedachte zal komen de tas voor dit doel te gebruiken 
(r.o. 6.5). Zie ook par. 5.4.6.2 en 7.7.2. 

http://www.ferringfemale.com/
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voor ‘syringe packs’ zonder dat daarbij folders of andere uitingen worden verstrekt die aanprijzend zijn 

voor een geneesmiddel is toelaatbaar. Een dergelijk etui is functioneel in het kader van 

geneesmiddelgebruik, voor zover het etui ook overigens niet als bijzonder cadeautje wordt 

gepresenteerd.  

5.6.6.5 Jurisprudentie m.b.t. reclame op bijeenkomsten voor een gemengd publiek  

Het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen brengt een extra complicatie 

mee voor bijeenkomsten waaraan wordt deelgenomen door zowel beroepsbeoefenaren als niet-

beroepsbeoefenaren. De eerste groep deelnemers mag wel reclame voor UR-geneesmiddelen 

ontvangen, de tweede groep niet. Dit stelt eisen aan de inhoud van de presentaties en aan de 

materialen die tijdens de bijeenkomst worden uitgereikt, hetzij door de organisator, hetzij door 

vergunninghouders in stands. Zowel de organisator van de bijeenkomst als vergunninghouders die 

met een stand op de bijeenkomst aanwezig zijn, dragen hiervoor verantwoordelijkheid, zo blijkt uit 

met name adviezen van de Codecommissie.397 De maatregelen die getroffen moeten worden, zijn 

van verschillende aard. In de adviezen zijn de volgende maatregelen genoemd: 

1. Het naar vorm of kleur uitreiken van verschillende badges aan beroepsbeoefenaren en 

deelnemers die geen beroepsbeoefenaar zijn, zodat vergunninghouders in stands kunnen 

vaststellen of zij te maken hebben met een deelnemer die beroepsbeoefenaar is of een 

deelnemer in wiens richting geen reclame voor UR-geneesmiddelen mag worden gemaakt.  

2. Het fysiek scheiden van de ruimtes waarin alle deelnemers – ongeacht hun professionele status – 

bijeen kunnen komen en de ruimtes waarin vergunninghouders een stand kunnen plaatsen en 

contact kunnen hebben met beroepsbeoefenaren. Dit gaat niet zo ver dat een vorm van 

bewaking moet worden ingesteld om te controleren dat daadwerkelijk uitsluitend 

beroepsbeoefenaren deze ruimtes kunnen binnenkomen. Evenmin is het een bezwaar indien een 

niet-beroepsbeoefenaar vanuit de gezamenlijke ruimte wellicht een glimp van een naam van een 

receptplichtig geneesmiddel kan opvangen. Waar het om gaat, is dat er een behoorlijke inrichting 

van die ruimtes is, waarbij iedereen handelt naar zijn verplichtingen en bevoegdheden en dat 

vergunninghouders niet-beroepsbeoefenaren door wie zij worden benaderd, zullen wijzen op het 

verbod in hun richting reclame te maken en zich van reclame naar die personen zullen 

onthouden.  

 

3. Het maken van verschillende versies van het programmaboekje, één versie bestemd voor 

beroepsbeoefenaren (waarin reclame voor receptplichtige geneesmiddelen gemaakt mag 

worden) en één versie voor de andere deelnemers (waarin geen reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen staat). Het enkele opnemen van een waarschuwende boodschap dat 

advertenties alleen voor beroepsbeoefenaren zijn bestemd, is niet afdoende.  

5.6.6.6 Jurisprudentie m.b.t. rechtstreekse contacten tussen vergunninghouders en het 
publiek 

Uit het verbod op het maken van publieksreclame vloeit voort dat de mogelijkheden voor houders 

van een handelsvergunning om rechtstreeks in contact te treden met (potentiële) gebruikers van UR- 

geneesmiddelen zeer beperkt zijn. De Codecommissie heeft zich hier een aantal keren over 

                                                           
397 Voorbeelden van deze adviezen zijn A09.005, A.09.098, A10.043, A11.036, A11.069, A11.123. A15.082 en 
A16.026. 
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uitgesproken, zowel in klachtenprocedures als in het kader van adviesaanvragen. In een aantal 

gevallen betreft het een door of namens een farmaceutisch bedrijf opgezet ‘voorlichtings’- of 

ondersteuningsprogramma over een receptplichtig geneesmiddel waarbij rechtstreeks contact met 

(potentiele) gebruikers van dat middel plaatsvindt.  

 

De eerste casus dateert uit het oprichtingsjaar van de CGR en betreft een informatielijn van Roche 

over Xenical. Roche plaatst in dagbladen advertenties over overgewicht. Daarin wordt het publiek op 

uitnodigende wijze gewezen op het telefoonnummer van de ‘Roche informatielijn’. Raadpleging van 

dit telefoonnummer leidt naar een door Roche ingeschakeld callcenter, dat het gesprek brengt op het 

UR-geneesmiddel voor obesitas, Xenical.  

 

De Codecommissie beschouwt de advertentie en de informatielijn als een integraal onderdeel van de 

publiciteitscampagne voor Xenical. Dat door medewerkers van het callcenter namens Roche 

aanprijzende mededelingen over Xenical worden gedaan richting willekeurige en aan Roche 

onbekende bellers, acht de Codecommissie een ernstige inbreuk op het verbod tot het maken van 

publieksreclame en zij legt een berisping op.398 

 

Op deze uitspraak borduurt de Codecommissie voort in een adviesaanvraag uit 2003.  

 

A03.008 betreft een door een vergunninghouder ontwikkeld service- en begeleidingsprogramma ter 

verbetering van de therapietrouw van gebruikers van een UR-geneesmiddel. Het programma bestaat 

uit meerdere pijlers, waaronder een website en een telefonische hulplijn. Via de website kunnen 

gebruikers van het geneesmiddel onder meer vragen stellen die zullen worden beantwoord door 

medewerkers van de medische dienst van het betreffende bedrijf. De telefonische hulplijn behandelt 

algemene vragen over het ziektebeeld en medische vragen over het geneesmiddel. De medische 

vragen worden via een gratis medisch informatienummer behandeld door het bedrijf en/of door een 

speciaal (artsen)team.  

De Codecommissie wijst erop dat de grens tussen reclame en voorlichting niet eenvoudig te bepalen 

is. Derhalve dient grote terughoudendheid te worden betracht bij het vrijgeven van 

communicatiekanalen die in de praktijk op oncontroleerbare wijze voor beide doeleinden kunnen 

worden gebruikt. ‘(…) ook bij een nauwgezette interne instructie [valt] niet te voorspellen welke 

vragen en antwoorden in de toekomst zullen worden uitgewisseld en is evenmin op enigerlei wijze te 

waarborgen dat op het publiek gerichte aanprijzing niet kan voorkomen’, aldus de Codecommissie.399 

In 2007 geeft de Codecommissie in een advies in algemene zin aan wat de voorwaarden zijn waaraan 

voldaan moet worden teneinde de goedkeuring voor een serviceprogramma ten behoeve van 

gebruikers van een UR-geneesmiddel in het kader van therapietrouw te verkrijgen. Contacten tussen 

een vergunninghouder en gebruikers van een UR-geneesmiddel zijn toegestaan, vooropgesteld dat:  

1. de gebruiker daartoe zelf het initiatief neemt; 

2. de door de vergunninghouder verschafte informatie zich beperkt tot algemene en/of technisch- 

inhoudelijke informatie over het betrokken geneesmiddel, en  

                                                           
398 K99.008, 6 januari 2000 (Sicking en Allart/Roche). ‘Een ander oordeel zou leiden tot de situatie dat een 
algemene boodschap omtrent bijvoorbeeld obesitas buiten het bereik van de Code mag worden 
gefragmenteerd tot talloze individuele aanprijzingen van een specifiek geneesmiddel; dit nu is naar de stellige 
overtuiging van de Codecommissie volstrekt onaanvaardbaar’ (r.o. 2). 
399 A03.008. 
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3. iedere vorm van publieksreclame bij die contacten wordt vermeden.  

Het is daarbij in beginsel niet relevant of die contacten plaatsvinden via een website dan wel op basis 

van bijvoorbeeld een in de patiëntenbijsluiter vermeld adres of telefoonnummer.400   

Overigens kan het onder de aandacht brengen van een ondersteuningsprogramma als zodanig ook 

leiden tot (verboden) publieksreclame voor een geneesmiddel. 

Roche heeft een Telefonisch Ondersteunings Programma opgezet voor obesitaspatiënten die Xenical 

gebruiken. In mailings aan artsen wordt dit programma aangeprezen. Doordat deelname alleen 

openstaat voor gebruikers van Xenical en deze combinatie regelmatig wordt genoemd, wordt ook 

Xenical aangeprezen, aldus de Codecommissie. Deze aanprijzing komt ook bij het publiek terecht en 

door het vermelden in de mailings van een telefonisch informatienummer voor informatie over het 

ondersteuningsprogramma is het zeer waarschijnlijk dat ook patiënten die het middel Xenical nog niet 

voorgeschreven hebben gekregen telefonisch contact opnemen en het ondersteuningsprogramma 

aangeprezen krijgen. Aldus vindt met deze aanprijzing ongeoorloofde publieksreclame plaats.401  

Het demonstreren van een prikpen tijdens een door een patiëntenvereniging georganiseerde 

landelijke dag van MS-patiënten is in het onderhavige geval niet toelaatbaar geacht door de 

Codecommissie. 

Serono is houder van de handelsvergunning voor Rebif, een UR-geneesmiddel tegen multipe sclerose 

(MS). Rebif kan door patiënten zelf worden toegediend met behulp van de Rebiject-miniprikpen. Deze 

eveneens door Serono in de handel gebrachte prikpen kan uitsluitend worden gebruikt voor 

toediening van Rebif, niet voor andere geneesmiddelen. Serono wil de miniprikpen onder de aandacht 

brengen van de bezoekers van een landelijke MS-dag, die wordt georganiseerd door twee 

belangenverenigingen van MS-patiënten. Zo wil Serono onder meer een advertentie voor Rebiject 

plaatsen in het informatiepakket voor bezoekers en zullen medewerkers van Serono het gebruik van 

de prikpen gedurende de dag op een aantal locaties demonstreren.  

De Codecommissie beschouwt de advertentie voor de Rebiject-miniprikpen als publieksreclame voor 

Rebif. In de advertentie wordt met nadruk geappelleerd aan de mogelijk bij patiënten bestaande 

prikangst en het wegnemen van die angst door het gebruik van de Rebiject-mini, terwijl deze prikpen 

uitsluitend bestemd is voor toediening van Rebif. Het feit dat de dag bestemd is voor MS-patiënten, 

die dus al een MS-geneesmiddel voorgeschreven krijgen, doet daar niet aan af. Onder de bezoekers 

kunnen zich ook toekomstige gebruikers van geneesmiddelen voor MS bevinden, aldus de 

Codecommissie. De Codecommissie komt tot het oordeel dat ‘(…) de door Serono tijdens de 

Landelijke MS Dag te verstrekken informatie, waaronder het demonstreren van het gebruik van de 

Rebiject mini, – voor zover dat al mogelijk zou zijn – niet (meer) zuiver voorlichtend van aard kan zijn 

(…)’ en dus niet is toegestaan.402 

Ook de aanwezigheid van sponsorende farmaceutische bedrijven op bijeenkomsten waar (ook) 

publiek is, kan tot problemen leiden. Op dergelijke bijeenkomsten mag geen reclame voor UR- 

geneesmiddelen worden gemaakt in het programmaboekje, in de stands van eventuele aanwezige 

vergunninghouders of anderszins.  

                                                           
400 A07.004. 
401 K03.011, 2 juli 2003, r.o. 8.10 (Abbott/Roche). 
402 K20.021, 7 november 2000, r.o. D (Biogen/Serono). 



345 
 

Een patiëntenvereniging organiseert een ledeninformatiedag. Omdat veel patiënten vragen hebben 

over het juiste gebruik van hun injectiepennen wil de vereniging vergunninghouders uitnodigen om 

met stands aanwezig te zijn en hen in de gelegenheid te stellen technische vragen over het juiste 

gebruik daarvan te beantwoorden en demonstraties te geven van injectiepennen en het gebruik 

daarvan door patiënten in de praktijk. Het feit dat de bezoekers van de dag geen beroepsbeoefenaar 

maar publiek zijn, brengt aanzienlijke beperkingen in de uitingen en gedragingen van de 

vergunninghouders met zich mee: zij dienen zich te onthouden van iedere aanprijzing van 

geneesmiddelen.  

Hoewel het verbod op publieksreclame niet van toepassing is op medische hulpmiddelen tekent de 

Codecommissie aan dat de hulpmiddelen en de farmaceutische inhoud in één gecombineerde 

presentatie worden aangeboden waardoor het moeilijk zal zijn onderscheid te maken tussen een 

uiting inzake het geneesmiddel en een uiting over het medisch hulpmiddel. Ook in dit opzicht is dus 

terughoudendheid van de kant van fabrikanten op haar plaats.403 

Voor de volledigheid wordt hier nog melding gemaakt van A15.102, een advies over een webinar 

voor mondhygiënisten. Deze zorgverleners hebben geen voorschrijfbevoegdheid en worden derhalve 

als publiek aangemerkt. Vanwege het feit dat in de webinar gegevens over een receptplichtig 

geneesmiddel zijn opgenomen die als reclame kunnen worden aangemerkt, acht de Codecommissie 

de webinar niet toelaatbaar. 

5.6.6.7 Jurisprudentie m.b.t. (terug)betalingsregelingen 

In paragraaf 5.4.6.1 is aandacht besteed aan regelingen van farmaceutische bedrijven die erop 

gericht zijn het financiële nadeel voor de patiënt wegens het niet geheel of gedeeltelijk vergoeden 

van de kosten van een geneesmiddel onder de wettelijke ziektekostenverzekeringen of overige 

vergoedingsprogramma’s te compenseren.404 De CGR Code bevat geen bepalingen die dergelijke 

betalingsregelingen als zodanig verbieden. Uit de jurisprudentie van de Codecommissie met 

betrekking tot deze casuïstiek volgt een bestendige lijn, waaruit blijkt dat bij de beoordeling van de 

toelaatbaarheid van een concrete regeling de volgende vragen in relatie tot de reclameregels 

relevant zijn:  

1. Bevordert de regeling het rationele gebruik van het betreffende geneesmiddel in 

farmacotherapeutisch opzicht (art. 5.2.1.3 CGR Code)?405  

2. Worden in het kader van de uitvoering van de regeling diensten gevraagd aan 

beroepsbeoefenaren, en zo ja, voldoet de gevraagde dienstverlening aan de voorwaarden van de 

gedragscode (art. 6.3 CGR Code)?406 

3. In welke mate wordt de patiënt bij de betalingsregeling betrokken en leidt dit er in het concrete 

geval toe dat het verbod op het maken van publieksreclame wordt overtreden? 

Dit laatste aspect wordt hier verder uitgewerkt aan de hand van de relevante jurisprudentie van de 

Codecommissie. 

                                                           
403 A10.033. 
404 De voorbeelden die in de jurisprudentie van de CGR aan de orde zijn geweest, hebben onder meer 
betrekking op terugbetaling (aan de patiënt of apotheker) van de verschuldigde eigen bijdrage, het ter 
beschikking stellen van waardecoupons aan patiënten, het ter beschikking stellen van monsters van 
geneesmiddelen, het gratis verstrekken van geneesmiddelen en kortingsacties. 
405 Dit aspect wordt nader behandeld in par. 5.4.6.1. 
406 Dit aspect wordt nader behandeld in par. 7.7.4. 
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Roche stuurt een mailing aan artsen over een kortingsactie voor het receptplichtige obesitas-

geneesmiddel Xenical. Patiënten die dit middel gebruiken en deelnemen aan een 

ondersteuningsprogramma, kunnen een vierde verpakking gratis krijgen. Aanmelding voor het 

ondersteuningsprogramma geschiedt via een aanmeldingskaart, die de arts aan de patiënt moet 

overhandigen en die de patiënt moet retourneren.  

De Codecommissie gaat ervan uit dat de brochure met informatie over het 

ondersteuningsprogramma met de aangehechte aanmeldingskaarten veelal in de wachtkamer van 

voorschrijvende artsen terecht zal komen, waardoor de informatie over de korting beschikbaar is 

voor alle patiënten die aan obesitas lijden. Bovendien acht de Codecommissie de kans zeer groot dat 

de voorschrijvende artsen ‘(…) ertoe overgaan al hun obesitas patiënten op de hoogte te stellen van 

de kortingsregeling waardoor de reclame, zij het indirect, het publiek bereikt.’ De Codecommissie 

acht het op deze wijze stimuleren van medewerking van beroepsbeoefenaren aan overtreding van 

het verbod op publieksreclame ontoelaatbaar.407 Tot eenzelfde oordeel komt de Codecommissie ten 

aanzien van het door Abbott verstrekken van diëtistenbonnen.408  

Zie ook K21.009.409 

Novartis stuurt een mailing en bestelformulier die deel uitmaken van het Elidel ‘om-niet’-programma 

aan beroepsbeoefenaren. Dit programma komt erop neer dat Elidel gratis door Novartis aan patiënten 

ter beschikking wordt gesteld. De voorschrijver moet een bestelformulier invullen en dit samen met 

het recept aan de patiënt meegeven. De patiënt geeft de documenten vervolgens af aan de apotheker, 

die op basis hiervan Elidel kosteloos bij Novartis kan bestellen. Zowel de mailing als het 

bestelformulier bevatten reclame voor Elidel; er wordt prominent en herhaaldelijk naar het middel 

verwezen.  

De Codecommissie acht de kans groot dat voorschrijvers hun patiënten op de hoogte zullen stellen 

van het programma van Novartis, waardoor de reclame op indirecte wijze het publiek bereikt. 

Bovendien bestaat het risico dat door bekendheid van de compensatieregeling bij de relevante 

patiëntengroep, bijvoorbeeld door informatie via patiëntenverenigingen, als gevolg van het 

zogenoemde pull-marketingeffect een nog verder verkoopbevorderend effect optreedt. Overtreding 

van het verbod op publieksreclame.410 

                                                           
407 K03.011, 2 juli 2003, r.o. 8.6-8.8 (Abbott/Roche). Het door Roche aangedragen argument dat de arts en niet 
de patiënt bepaalt of een bepaald geneesmiddel wordt voorgeschreven, doet hier naar de mening van de 
Codecommissie niet aan af. Het geldt als een feit van algemene bekendheid ‘dat het door middel van reclame 
bij het publiek creëren of vergroten van de vraag naar een geneesmiddel met behulp van het zogenaamde “pull 
marketing effect” kan leiden tot ontoelaatbare beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van artsen, omdat 
geenszins uitgesloten is dat de artsen zich in voorkomende gevallen zouden laten leiden door de wensen van 
patiënten in de keuze van een geneesmiddel, zeker wanneer er geen doorslaggevende medische indicatie is om 
voor een ander geneesmiddel te kiezen. In casu dient een dergelijk effect waarschijnlijk worden geacht, nu, 
zoals hiervoor is vastgesteld, de informatie voor het publiek beschikbaar is’ (r.o. 8.8). 
408 In reconventie is bezwaar gemaakt tegen een mailing van Abbott waarin aandacht wordt gevraagd voor het 
WeightSupport-programma, waaraan patiënten die Reductil gebruiken kosteloos kunnen deelnemen. De 
patiënt krijgt gedurende 6 maanden informatie toegezonden over voeding, beweging en ondersteuning. Tevens 
ontvangt de patiënt een diëtistenbon voor een gratis voedingsadvies. 
409 K21.009, 18 mei 2001, r.o. D (MDS/Pfizer en Parmacia).  
410 K03.016, 24 september 2003, r.o. 6.5 (Fujisawa/Novartis). 
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Vergelijkbare argumentatie is terug te vinden in K04.011411 K04.028412 en K05.009.413 

Geen overtreding van het verbod op publieksreclame doet zich voor bij de verstrekking van gratis 

monsters van een vaccin tegen baarmoederhalskanker. 

GlaxoSmithKline brengt Cervarix in de handel, een vaccin tegen HPV, dat in een reeks van drie 

inentingen moet worden toegediend. Artsen ontvangen een brief, waarin zij worden gewezen op de 

mogelijkheid maximaal 2 monsters van het vaccin aan te vragen. Zij ontvangen daartoe een coupon 

met een uniek nummer. Deze coupon kan samen met het recept worden ingeleverd bij de apotheek, 

die zo de eerste injectie van het vaccin gratis aan de patiënt kan afleveren; de vervolginjecties zijn niet 

gratis.  

De Commissie van Beroep onderschrijft het oordeel van de Codecommissie dat bij deze opzet geen 

sprake is van overtreding van het verbod op publieksreclame. De schriftelijke uitingen die GSK in het 

kader van de uitvoering van de monsterverstrekking gebruikt, moeten worden beschouwd als 

informatie, niet als reclame. De inhoud, presentatie en opmaak van die uitingen geven – bezien ook 

in het licht van de context van de gehele monsterverstrekkingsregeling – geen aanleiding tot een 

ander oordeel.414 

Evenmin in de zaak Eleveld/Pfizer:  

De geneesmiddelen Detrusitol en Toviaz zijn opgenomen in het GVS, maar worden in bepaalde 

doseringen niet volledig vergoed. De houder van de handelsvergunning, Pfizer, schakelt een derde 

partij in voor de uitvoering van een terugbetalingsregeling waarbij de eigen bijdrage van de patiënt 

wordt vergoed. De communicatie over de terugbetalingsregeling verloopt tussen de derde partij en de 

betrokken apothekers. De eigen bijdrage kan via twee wegen worden teruggekregen. In het ene geval 

betaalt de patiënt de eigen bijdrage, maar kan deze via een van de apotheek te ontvangen formulier 

bij de derde partij worden teruggevraagd. In het andere geval brengt de apotheker de eigen bijdrage 

niet bij de patiënt in rekening, maar vordert hij deze zelf terug bij de derde partij.  

De Codecommissie constateert dat de stukken die onder apothekers zijn verspreid (brieven met 

uitleg over de regeling en een scheurblok met aanvraagformulieren) geen aanprijzende elementen 

voor Detrusitol en Toviaz bevatten. De apothekers worden door de door Pfizer ingeschakelde derde 

partij slechts geïnformeerd over de uitvoering van de verschillende varianten van de 

terugbetalingsregeling. De Codecommissie is er evenmin van overtuigd dat sprake is van een 

                                                           
411 K04.011, 16 juli 2004 (Aventis/Novo Nordisk). ‘(…) De Codecommissie acht de kans groot dat de 
voorschrijvende artsen door voornoemde prikkel ertoe overgaan al hun diabetespatiënten op de hoogte te 
stellen van de vergoedingsactie, waardoor de reclame, zij het indirect, het publiek bereikt. Het op deze wijze 
stimuleren van medewerking van beroepsbeoefenaren welke erin resulteert dat zij bijdragen aan een verboden 
vorm van publieksreclame acht de Codecommissie ontoelaatbaar’ (r.o. 6.8). 
412 K04.028, 10 maart 2005 (Novo Nordisk/Aventis). De door Aventis in het kader van een vergoedingsactie 
verspreide ‘Procedure voor het uitgeven van Lantus vouchers’ en de voucher zelf bevatten naar het oordeel 
van de Codecommissie reclame die niet uitsluitend is gericht op beroepsbeoefenaren. ‘De Codecommissie acht 
namelijk de kans groot dat voorschrijvende artsen hun patiënten vanwege de kosteloze ter beschikking stelling 
van Lantus op de hoogte stellen van het VVP van Aventis, waardoor de reclame, zij het indirect, het publiek 
bereikt’ (r.o. 6.2.4). Overtreding van het verbod op publieksreclame. 
413 K05.009, 26 augustus 2005 (Schering/Roche). ‘(…) De Codecommissie acht de kans aanwezig dat 
voorschrijvende artsen door voornoemde prikkel ertoe overgaan hun patiënten op de hoogte te stellen van 
voornoemde terugbetalingsregeling, waardoor de reclame, zij het indirect, het publiek bereikt. (…)’ (r.o. 6.11). 
Overtreding van het verbod op publieksreclame. 
414 K08.002, 14 maart 2008, r.o. 6.13 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline); B08.002/08.01, 30 mei 2008, r.o. 
4.2.3.2 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline). 
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indirecte vorm van publieksreclame, ‘in die zin dat de kans groot is dat de apothekers de patiënt, die 

niet reeds een van beide genoemde geneesmiddelen is voorgeschreven, op de hoogte [stellen] van 

de terugbetalingsregeling. De opzet van de regeling geeft daar geen aanleiding toe en de stelling is 

ook niet afdoende onderbouwd’.415 

De Commissie van Beroep onderschrijft dit in hoger beroep en wijst erop dat de 

terugbetalingsregeling twee varianten kent. In de tweede variant wordt de patiënt op geen enkele 

manier op de hoogte gebracht van de terugbetalingsregeling, in de eerste variant ontvangt de 

patiënt uitsluitend formulieren die geen aanprijzende elementen bevatten. De kans dat de 

apothekers de regeling onder de aandacht brengen van patiënten die geen van de geneesmiddelen 

Detrusitol of Toviaz gebruiken acht de Commissie van Beroep gering, aangezien aangenomen mag 

worden dat apothekers op deze wijze niet zelf het voorschrijfgedrag van de artsen willen 

beïnvloeden.416  

Zie ook de adviesaanvragen A09.063, A10.011, A10.066, A11.061, A11.107 en A.14.083. 

5.7 Conclusies  
In dit hoofdstuk is onderzocht op welke wijze de kernbepalingen met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame uit Richtlijn 2001/83 zijn geïmplementeerd en uitgewerkt in de 

Geneesmiddelenwet respectievelijk de CGR Code. Tevens is onderzocht op welke wijze de 

kernbepalingen worden geïnterpreteerd door het Europese Hof van Justitie, de Nederlandse 

toezichthouder/rechter en de Codecommissie. Voor de overzichtelijkheid zijn de conclusies in deze 

paragraaf per kernbepaling samengevat. Dit betekent dat hierna achtereenvolgens aan de orde 

komen de conclusies met betrekking tot: 

 het verbod op reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend (par. 

5.7.1); 

 het vereiste dat geneesmiddelenreclame in overeenstemming met de SmPC moet zijn (par. 

5.7.2); 

 het vereiste dat geneesmiddelenreclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet 

bevorderen (par. 5.7.3); 

 het verbod op misleidende reclame (par. 5.7.4); 

 het verbod op publieksreclame (par. 5.7.5). 

5.7.1 Conclusies m.b.t. het verbod op reclame voor geneesmiddelen waarvoor 
geen handelsvergunning is verleend 

Alle drie de rechtsbronnen bevatten een expliciet en inhoudelijk gelijkluidend verbod op het maken 

van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. 

De CGR Code bevat als enige een uitzondering op dit verbod. Deze uitzondering heeft betrekking op 

het maken van reclame voor in Nederland niet geregistreerde geneesmiddelen in een daadwerkelijk 

internationale context, zoals een internationaal wetenschappelijk congres, en geldt alleen onder 

strikte voorwaarden.  

                                                           
415 K09.006, 6 juli 2009, r.o. 5.6 (Eleveld/Pfizer). 
416 B09.006/09.03, 17 september 2006, r.o. 4.3.3 (Eleveld/Pfizer). 
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Vanuit zowel praktisch als juridisch oogpunt is de uitzondering begrijpelijk en goed verdedigbaar. De 

(farmaceutische) wereld houdt niet op bij de Nederlandse grens; het gaat te ver om uitingen die 

hoofdzakelijk op een internationaal publiek gericht zijn te verbieden vanwege het enkele feit dat het 

betreffende product in Nederland (nog) niet is geregistreerd. Bovendien is het belang van de 

volksgezondheid afdoende beschermd door het vereiste dat voor het betreffende geneesmiddel wel 

al in ten minste één ander belangrijk geïndustrialiseerd land een handelsvergunning moet zijn 

verleend. De veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van het geneesmiddel zijn dus in elk geval in een 

met Nederland vergelijkbaar land beoordeeld. Of de uitzondering in de CGR Code ook met de 

Nederlandse wetgever en/of toezichthouder is afgestemd, is niet gedocumenteerd. Vast staat dat de 

uitzondering in de CGR Code niet heeft geleid tot het opnemen van een vergelijkbare bepaling in een 

beleidsregel.  

In de jurisprudentie over het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend, vallen globaal drie hoofdthema’s te onderscheiden.  

Het eerste hoofdthema betreft het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is vereist. Het Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma-arrest van het Europese Hof van 

Justitie is op dit punt duidelijk en strikt. Het Hof benadrukt dat de rechtvaardiging voor de wettelijke 

uitzonderingen op de verplichte handelsvergunning is gelegen in bijzondere omstandigheden of 

behoeftes van patiënten. De hoofdregel is en blijft dat geneesmiddelen uitsluitend mogen worden 

verhandeld als er een handelsvergunning is verleend, de wetgeving staat slechts onder bijzondere 

omstandigheden uitzonderingen op dit principiële uitgangspunt toe. Het toestaan van reclame voor 

geneesmiddelen die wettelijk zijn uitgezonderd van de verplichte handelsvergunning staat op 

gespannen voet met dit principiële uitgangspunt. Reclame is gericht op het stimuleren van de 

verkoop, het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Een dergelijke stimulans is niet 

wenselijk en toelaatbaar voor geneesmiddelen die alleen bij wijze van grote uitzondering en vanwege 

een bijzondere rechtvaardiging van de wettelijke vergunningsplicht zijn uitgezonderd. 

De jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter met betrekking tot reclame voor 

geneesmiddelen die op grond van art. 40 lid 3 Gnw zijn uitgezonderd van de verplichte 

handelsvergunning is in omvang beperkt. Tussen 2007 en 2016 hebben slechts drie boetezaken 

gespeeld. In twee van deze zaken wordt een boete opgelegd voor het maken van reclame voor niet-

geregistreerde allergeenproducten die op grond van art. 40 lid 3 onder c Gnw en art. 3.17 Regeling 

Gnw aan patiënten worden afgeleverd. De derde boetezaak betreft reclame voor magistraal bereide 

geneesmiddelen en geeft een minder eenduidig beeld. Wat opvalt in deze zaak, is dat IGZ zich 

aanvankelijk niet bevoegd achtte handhavend op te treden en hiertoe uiteindelijk pas is overgegaan 

na een veroordeling daartoe van de rechter op vordering van een farmaceutisch bedrijf. De 

vervolgens door de Minister van VWS opgelegde bestuurlijke boete is in hoger beroep door de Raad 

van State ongedaan gemaakt wegens het aan de betreffende uitingen ontbreken van een 

verkoopbevorderende doelstelling.  

Gelet op de strakke lijn van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van reclame voor 

geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend en de ruime interpretatie die de 

rechter in de regel geeft van de definitie van het begrip ‘geneesmiddelenreclame’ roept de soepele 

opstelling van de Raad van State vraagtekens op. Het uitzonderlijke karakter van de omstandigheid 

dat geen handelsvergunning verplicht is voor magistraal bereide geneesmiddelen lijkt door de Raad 

te worden genegeerd, temeer daar in casu niet werd voldaan aan de voorwaarden om voor de 
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uitzondering van art. 40 lid 3 onder a Gnw in aanmerking te komen. Een strikter standpunt zou op 

zijn plaats zijn geweest. De Geneesmiddelenwet staat onder voorwaarden een uitzondering toe op 

de verplichte handelsvergunning voor magistraal bereide geneesmiddelen. Dit is een uitzondering op 

de hoofdregel en de consequentie hiervan is, zo heeft Hof in het Ludwigs-Apotheke/Juers Pharma-

arrest duidelijk aangegeven, dat reclame niet is toegestaan. Een soepele(re) houding ten aanzien van 

magistraal bereide geneesmiddelen is dan ook niet te rechtvaardigen, ook niet tegenover  

fabrikanten van concurrerende geneesmiddelen die niet onder de uitzondering vallen, voor wie het 

reclameverbod voor geneesmiddelen zonder handelsvergunning onverkort geldt. 

Een tweede hoofdthema in de jurisprudentie over het verbod op het maken van reclame voor 

geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, betreft zogenoemde pre-marketing-

activiteiten van farmaceutische bedrijven. Hieronder wordt verstaan het hangende de aanvraag voor 

een handelsvergunning, vooruitlopend op de besluitvorming van de registratieautoriteiten, alvast 

maken van reclame richting beroepsbeoefenaren, met als doel het nieuwe geneesmiddel reeds bij 

voorschrijvers ‘in de pen’ te krijgen.  

In de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter komt dit thema nauwelijks aan de 

orde. Het in omvang zeer beperkte aantal uitspraken uit de periode waarin het Reclamebesluit nog 

van toepassing was, is naar geldend recht niet meer relevant. In het kader van het toezicht op 

naleving van de Geneesmiddelenwet heeft geen enkele zaak gespeeld met betrekking tot pre-

marketingactiviteiten van farmaceutische bedrijven richting voorschrijvers. Ook in de twee in 2016 

door IGZ gepubliceerde rapporten over onderzoek naar marketingactiviteiten rondom introducties 

van nieuwe geneesmiddelen zijn op dit punt geen concrete bevindingen gemeld.  

De jurisprudentie van de Codecommissie biedt hier meer aanknopingspunten. In een aantal 

klachtenprocedures is de vraag aan de orde geweest of een bedrijf, voorafgaand aan de 

daadwerkelijke verlening van de handelsvergunning, reeds reclame heeft gemaakt en in alle gevallen 

oordeelt de Codecommissie streng. Ook het ‘tot de hare maken’ van uitingen, bijvoorbeeld door op 

een Nederlandse website door te linken naar de website van een internationaal moederbedrijf die 

reclame bevat voor geneesmiddelen die in Nederland nog niet zijn geregistreerd, wordt in strijd met 

het reclameverbod geacht. Uit de jurisprudentie van de CGR volgt tevens dat het anticiperen op een 

uitbreiding van het indicatiegebied van een geneesmiddel in reclame-uitingen evenmin is toegestaan. 

Strikt genomen is in een dergelijke situatie sprake van een overtreding van het vereiste dat reclame 

in overeenstemming moet zijn met de SmPC. Uit de jurisprudentie volgt echter een nauwe 

verwantschap tussen beide vereisten en de Codecommissie acht ook het vast ‘warm krijgen’ van 

voorschrijvers voor een nieuw indicatiegebied vooruitlopend op de aanpassing van de 

handelsvergunning niet toegestaan.  

Uit de adviezen van de CGR blijkt overigens dat het verbod op het maken van reclame voor 

geneesmiddelen die nog niet geregistreerd zijn vragen kan meebrengen over de wijze waarop en de 

mate waarin farmaceutische bedrijven in meer algemene zin, bijvoorbeeld vanuit corporate public 

relations, uitspraken mogen doen over de stand van zaken rond hun R&D-activiteiten. Uit het 

zogenoemde pijplijn-advies van de Codecommissie volgt dat een zuiver zakelijke en overzichtelijke 

weergave van producten die bedrijven in hun pijplijn hebben, is toegestaan, op voorwaarde dat deze 

weergave niet kan worden aangemerkt als reclame. Uit dit advies volgt niet hoe gedetailleerd 

bedrijven mogen zijn.  
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Hier ligt een aandachtspunt. Niet alleen moeten bedrijven richting bijvoorbeeld aandeelhouders en 

financiële markten kunnen communiceren over hun toekomstige verwachtingen met betrekking tot 

hun portfolio, ook in het kader van de geneesmiddelenverstrekking en inschatting van 

kostenontwikkelingen is steeds meer behoefte aan tijdige informatie over de komst van nieuwe 

geneesmiddelen. In het licht van deze ontwikkelingen lijkt meer helderheid ten aanzien van de vraag 

op welke wijze en hoe gedetailleerd farmaceutische bedrijven zelf mogen communiceren over 

toekomstige geneesmiddelen wenselijk.  

Het derde hoofdthema in de jurisprudentie over het verbod op het maken van reclame voor niet-

geregistreerde geneesmiddelen betreft aanprijzende uitingen van commerciële partijen, niet zijnde 

farmaceutische bedrijven, die betrekking hebben op producten die op grond van het aandienings- of 

toedieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt. Gedacht moet worden aan 

voedingsmiddelen en supplementen waaraan bepaalde therapeutische of profylactische 

eigenschappen worden toegekend en aan lifestyle-achtige geneesmiddelen, zoals erectie- en 

haargroeimiddelen en geneesmiddelen om te stoppen met roken. Het gaat in vrijwel alle gevallen om 

reclame voor producten die via het internet worden aangeboden. 

Hoewel in het kader van dit onderzoek minder relevant, raakt deze jurisprudentie een fundamenteel 

aspect van de reclamewetgeving, namelijk de bescherming van de volksgezondheid. Met het 

aandieningscriterium wordt beoogd om ook producten die als geneesmiddel worden gepresenteerd 

binnen de reikwijdte van de strenge geneesmiddelenwetgeving te brengen. Bij het aanbod van 

lifestyle-achtige geneesmiddelen via het internet speelt mee dat vaak gesuggereerd wordt dat sprake 

is van producten die eenzelfde werkzame stof bevatten als de originele, bekende UR-

geneesmiddelen. In beide gevallen geldt echter dat er een handelsvergunning moet zijn en dat 

zonder handelsvergunning ook geen reclame mag worden gemaakt.  

 

De jurisprudentie met betrekking tot deze casuïstiek is volledig afkomstig van de Nederlandse 

toezichthouder/rechter. De lijn is consistent en strikt, geconstateerde overtredingen worden zonder 

uitzondering door de Minister van VWS beboet. In slechts één beroepszaak is de oorspronkelijk door 

de minister opgelegde boete op inhoudelijke gronden komen te vervallen. In deze zaak was sprake 

van onjuiste toepassing van het aandieningscriterium als zodanig. Bij de CGR speelt dit soort zaken 

geen rol, hetgeen, gelet op de partijen die bij de zelfregulering zijn aangesloten, begrijpelijk is. Bij dit 

thema lijkt bij uitstek een rol voor de Inspectie te zijn weggelegd. 

5.7.2 Conclusies m.b.t. het vereiste dat geneesmiddelenreclame in 
overeenstemming met de SmPC moet zijn 

Alle rechtsbronnen bevatten het inhoudelijk gelijkluidende vereiste dat geneesmiddelenreclame in 

overeenstemming dient te zijn met de SmPC van het betreffende geneesmiddel.  

Over de interpretatie van dit vereiste in de jurisprudentie kan het volgende worden geconcludeerd. 

In het Novo Nordisk/Ravimiamet-arrest expliceert het Europese Hof van Justitie dat art. 87 lid 2 

Richtlijn 2001/83 verbiedt dat in een reclame-uiting beweringen worden opgenomen die in 

tegenspraak zijn met de SmPC. Dit gaat echter niet zover dat alle aspecten in een reclame-uiting 

identiek moeten zijn aan de SmPC of dat alle claims met betrekking tot een geneesmiddel ook in de 

SmPC moeten voorkomen of daaruit moeten kunnen worden afgeleid. Claims die verenigbaar zijn 
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met de SmPC en die een bevestiging of precisering daarvan vormen, zijn toelaatbaar, op voorwaarde 

dat zij ook voldoen aan alle andere vereisten die bij wet aan geneesmiddelenreclame worden 

gesteld. 

De jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter respectievelijk van de Codecommissie 

sluit aan bij dit uitgangspunt. In door de minister opgelegde boetebesluiten wegens overtreding van 

art. 84 lid 2 Gnw is de redenering van het Hof vaak zelfs letterlijk overgenomen en wordt bevestigd 

dat een reclame-uiting beweringen mag bevatten die de gegevens uit de SmPC aanvullen, op 

voorwaarde dat deze aanvullingen de betrokken informatie bevestigen of preciseren in een zin die 

ermee verenigbaar is en zonder de aard ervan te wijzigen. De Codecommissie past het uitgangspunt 

van het Hof in feite al veel langer toe. Reeds sinds 2001 hanteert de Codecommissie in een 

bestendige reeks uitspraken het principiële uitgangspunt dat niet iedere reclame-uiting letterlijk in 

de SmPC opgenomen hoeft te zijn; waar het op aankomt, is dat de uiting niet in strijd is met die tekst. 

Meer in het bijzonder is bepaald dat een specifieke (geclaimde) werking van een geneesmiddel wél in 

de SmPC terug te vinden moet zijn en een niet in de SmPC vermelde werking of indicatie in het 

algemeen niet mag worden geclaimd.  

In omvang is de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter met betrekking tot het 

vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn met de SmPC overigens beperkt. In de periode 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet hebben geen zaken gespeeld 

waarin een inhoudelijke toepassing van het vereiste heeft plaatsgevonden. Sinds 2007 heeft in zes 

boetezaken toetsing aan art. 84 lid 2 Gnw plaatsgevonden, waarbij in vier zaken een boete wegens 

overtreding van deze bepaling is opgelegd. In drie van deze boetezaken is strijdigheid met het in de 

SmPC omschreven indicatiegebied vastgesteld.  

De jurisprudentie van de Codecommissie is veel omvangrijker en beslaat de volledige periode 1999-

2016. Ook in deze jurisprudentie speelt het vraagstuk van off-labelreclame – reclame voor toepassing 

van een geneesmiddel buiten het in de handelsvergunning omschreven indicatiegebied – een 

belangrijke rol. De Codecommissie is op dit punt onverminderd streng. In het merendeel van de 

zaken wordt een veroordeling uitgesproken, slechts in twee gevallen constateert de Codecommissie 

dat geen sprake is van een overtreding van het verbod. Ook het anticiperen op de aanpassing van 

een handelsvergunning – en daarmee de SmPC – in verband met de uitbreiding van het 

indicatiegebied is verboden.  

Naast het indicatiegebied heeft de Codecommissie ook uitspraken gedaan over strijdigheid van 

reclame met andere onderdelen van de SmPC, zoals de informatie over de dosering en wijze van 

toediening, bijwerkingen, bijzondere waarschuwingen, interacties met andere geneesmiddelen en de 

farmacologische eigenschappen van het geneesmiddel. Ten aanzien van deze onderdelen toetst de 

Codecommissie eveneens vrijwel zonder uitzondering streng. Zo wordt benadrukt dat strikte 

instructies in de SmPC over het innemen van een geneesmiddel ook in een reclame-uiting voldoende 

tot hun recht moeten komen en dat essentiële informatie over de verschillen in toedieningswijze 

tussen verschillende doseringen van een geneesmiddel in een reclame-uiting niet mag ontbreken. 

Het te rooskleurig voorstellen of bagatelliseren van bijwerkingen kan, met name in relatie tot 

eventuele waarschuwingen in de SmPC, leiden tot strijdigheid. Verder moeten claims aansluiten bij 

speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de SmPC.  
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Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat strijdigheid met de SmPC in een reclame-uiting 

kan worden veroorzaakt door meerdere factoren. In algemene zin geldt dat de Codecommissie groot 

belang hecht aan nauwkeurigheid. Het weglaten van bepaalde informatie uit de SmPC in een 

reclame-uiting, al is het soms maar één zinsnede, kan tot strijdigheid met de SmPC leiden. Ook de 

feitelijke en taalkundige interpretatie van de SmPC spelen een belangrijke rol, evenals de formulering 

en de keuze van het woordgebruik in de reclame-uiting. De Codecommissie beoordeelt dit vanuit het 

perspectief van de beroepsbeoefenaar. Bij de beoordeling van de vraag of een claim in 

overstemming is met de SmPC speelt de totaliteit van de uiting een rol. Daarbij wordt niet alleen 

naar de tekst van een reclame-uiting gekeken, ook in reclame-uitingen gebruikte afbeeldingen 

kunnen strijdigheid met de SmPC opleveren.  

5.7.3 Conclusies m.b.t. het vereiste dat geneesmiddelenreclame het rationele 
gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen 

Met betrekking tot dit vereiste doet zich een aantal verschillen voor tussen de formuleringen die in 

de rechtsbronnen worden gehanteerd.  

Richtlijn 2001/83 schrijft voor dat reclame voor een geneesmiddel ‘het rationele gebruik van een 

geneesmiddel [moet] bevorderen door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen ervan 

te overdrijven’. De Geneesmiddelenwet verbiedt reclame ‘die het rationele gebruik van een 

geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken’. De 

CGR Code schrijft voor dat reclame op een zodanige wijze dient te geschieden dat ‘het rationele 

gebruik van de betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd’.  

Opvallend is dat de rechtsbronnen het begrip ‘rationeel gebruik’ steeds in een net iets andere 

context plaatsen. Richtlijn 2001/83 koppelt de ‘bevordering van rationeel gebruik’ van een 

geneesmiddel rechtstreeks aan ‘het objectief voorstellen zonder de eigenschappen ervan te 

overdrijven’. Op het eerste gezicht lijkt deze formulering erop te duiden dat ‘rationele gebruik’ moet 

worden gezien in de context van de wijze waarop een geneesmiddel in een uiting wordt 

gepresenteerd. Hier staat tegenover dat het begrip ‘objectief’ in de considerans van de richtlijn in 

een veel bredere context wordt gebruikt. Daar wordt onder andere aangegeven dat personen die 

bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven ‘in staat moeten zijn deze taken volkomen 

objectief [cursivering MdB] te verrichten zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of 

onrechtstreekse financiële stimulansen’ en ‘moeten kunnen beschikken over neutrale en objectieve 

[cursivering MdB] informatiebronnen met betrekking tot de geneesmiddelen’.  

Eenzelfde constatering geldt voor de Geneesmiddelenwet. In art. 84 lid 3 is het ‘rationele gebruik van 

een geneesmiddel’ gerelateerd aan een ‘objectieve voorstelling van zaken’. In de Beleidsregels 

gunstbetoon bij de Geneesmiddelenwet wordt het begrip ‘rationeel’ echter in een veel bredere 

context gebruikt. In de beleidsregels wordt als achterliggende gedachte bij de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame genoemd dat de beslissing tot het voorschrijven of afleveren van een 

geneesmiddel moet zijn gebaseerd op rationele overwegingen en dat de kwaliteit van zo’n beslissing 

niet op onwenselijke wijze dient te worden beïnvloed door verkoopbevorderende activiteiten van de 

farmaceutische bedrijfstak. Degene die geneesmiddelen voorschrijft of aflevert, moet een rationeel 

voorschrijf- en/of aflevergedrag vertonen. 
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In de CGR Code is het begrip ‘rationeel’ niet gerelateerd aan de wijze waarop een geneesmiddel 

wordt gepresenteerd, maar wordt in meer algemene zin gesproken van de bevordering van het 

rationele gebruik van geneesmiddelen. Hierbij is tevens aangegeven wat onder rationeel gebruik 

wordt verstaan, namelijk het rationele gebruik in farmacotherapeutisch opzicht. Rationeel gebruik 

van geneesmiddelen in de betekenis van farmacotherapeutisch opzicht is niet hetzelfde als het 

rationele gebruik van geneesmiddelen in de betekenis van doelmatig of goedkoop. De CGR Code is – 

in tegenstelling tot de wetgeving – op dit punt concreet en helder. 

De enige jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot art. 87 lid 3 Richtlijn 

2001/83 vormt het Gintec-arrest uit 2007. In dit arrest wijst het Hof op de noodzaak om elke 

buitensporige en ondoordachte vorm van reclame voor geneesmiddelen die van invloed kan zijn op 

de volksgezondheid te vermijden. Deze noodzaak zou ook aan art. 87 lid 3 ten grondslag liggen. In dit 

licht wordt reclame voor een geneesmiddel in de vorm van een prijs of geschenk in een loterij niet 

toelaatbaar geacht, omdat dit het irrationele en buitensporige gebruik van dit geneesmiddel 

aanmoedigt en de consument wordt afgehouden van de noodzaak het gebruik van het geneesmiddel 

objectief te evalueren. Uit het arrest volgt dat het Hof art. 87 lid 3 in deze zaak interpreteert in de 

context van de bescherming van de volksgezondheid en de noodzaak tot het nemen van objectieve 

weloverwogen beslissingen over het gebruik van geneesmiddelen.  

Uit de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter vallen weinig concrete 

aanknopingspunten ten aanzien van de interpretatie van art. 84 lid 3 Gnw af te leiden. Er zijn in  

totaal slechts drie overtredingen van dit artikel geconstateerd. Twee daarvan hebben betrekking op 

reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren, die in strijd met zowel art. 84 lid 2 als art. 84 lid 3 

worden geacht. In de motivering wordt vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan de strijdigheid met 

de SmPC, art. 84 lid 3 blijft vrijwel onbelicht. In de derde boetezaak is de overtreding van art. 84 lid 3 

gelegen in het feit dat in een advertentie voor een geneesmiddel een objectieve voorstelling van 

zaken ontbreekt. Er wordt een gunstiger beeld van het geneesmiddel geschetst dan op grond van de 

SmPC mag worden verwacht en minder positieve informatie wordt genuanceerd. Een duidelijk beeld 

van de interpretatie van de Nederlandse toezichthouder/rechter leveren deze uitspraken niet op. 

In de jurisprudentie van de Codecommissie is toetsing aan het vereiste dat reclame het rationele 

gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen vaker aan de orde geweest. 

Voor een deel heeft deze jurisprudentie betrekking op reclame-uitingen in de richting van 

beroepsbeoefenaren, die op meerdere gronden in strijd met de gedragscode worden geacht. 

Veelvoorkomend in dit verband is de overtreding van het vereiste dat reclame het rationeel gebruik 

moet bevorderen in combinatie met overtreding van het verbod op misleiding en/of overtreding van 

het vereiste dat reclame in overeenstemming met de SmPC moet zijn. Deze zaken hebben met de 

uitspraken van de Nederlands toezichthouder/rechter gemeen dat het vereiste dat reclame het 

rationeel gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen nauwelijks wordt gemotiveerd. 

In dat opzicht zijn interessanter de uitspraken van de Codecommissie die betrekking hebben op wat 

hier kortheidshalve wordt aangeduid als terugbetalingsregelingen van vergunninghouders. Deze 

regelingen komen erop neer dat een vergunninghouder aanbiedt (een deel van) de kosten voor een 

geneesmiddel, die anders voor rekening van de patiënt zelf zouden komen, te vergoeden of te 

compenseren. De regelingen hangen samen met het wettelijk vergoedingssysteem voor 

geneesmiddelen en zijn er in zijn algemeenheid op gericht om de voor de patiënt al dan niet tijdelijke 
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nadelige effecten van dat systeem weg te nemen of te compenseren. Bij het ontbreken aan concrete 

voorschriften in de wetgeving en zelfregulering toetst de Codecommissie terugbetalingsregelingen 

aan drie bepalingen van de CGR Code, waaronder het vereiste dat reclame het rationele gebruik van 

het betreffende geneesmiddel in farmacotherapeutisch opzicht moet bevorderen.  

In uitspraken uit de periode 1999-2009 komt de Codecommissie vrijwel zonder uitzondering tot de 

conclusie dat de ter beoordeling voorgelegde regelingen het rationele gebruik van geneesmiddelen 

niet bevorderen. Indien voorschrijvers bekend zijn met het bestaan van een terugbetalingsregeling, 

kan hier volgens de Codecommissie een prikkel van uitgaan het betreffende geneesmiddel voor te 

schrijven. Vanuit het financiële belang van hun patiënten zullen voorschrijvers eerder geneigd zijn te 

kiezen voor een geneesmiddel waarvoor een terugbetalingsregeling geldt dan voor een ander 

geneesmiddel, zo is de gedachte, hetgeen wordt aangemerkt als ongewenste beïnvloeding van 

voorschrijfgedrag. De zeer strikte lijn is sedert een uitspraak van de Commissie van Beroep uit 2009 

bijgesteld, in die zin dat terugbetalingsregelingen die helemaal buiten de medewerking en het 

medeweten van voorschrijvers worden uitgevoerd toelaatbaar worden geacht. Onder die 

omstandigheid wordt het niet aannemelijk geacht dat het rationele voorschrijfgedrag van artsen 

daadwerkelijk door een terugbetalingsregeling wordt beïnvloed. Uit meer recente jurisprudentie valt 

op te maken dat ook de enkele bekendheid van voorschrijvers met een terugbetalingsregeling geen 

of geen doorslaggevende invloed hoeft te hebben op de professionele keuze die de arts zal maken 

met betrekking tot het meest aangewezen geneesmiddel voor de patiënt. De Codecommissie lijkt op 

dit punt iets soepeler te zijn geworden.  

Op grond van het voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat – hoewel de formuleringen in de 

rechtsbronnen niet geheel helder en ook niet eenduidig zijn – met het vereiste dat reclame het 

rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen, wordt beoogd het rationele 

voorschrijfgedrag van artsen te waarborgen. Daarmee wordt bedoeld dat dit voorschrijfgedrag 

gebaseerd moet zijn op objectieve, weloverwogen en farmacotherapeutische gronden en dus niet op 

oneigenlijke wijze door geneesmiddelenreclame mag worden beïnvloed. Deze interpretatie is in lijn 

met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83 in de 

context wordt geplaatst van de bescherming van de volksgezondheid en de noodzaak tot het nemen 

van objectieve weloverwogen beslissingen over het gebruik van geneesmiddelen. De jurisprudentie 

van de Codecommissie bevat in dit opzicht een aantal goede voorbeelden van een juiste toepassing 

van het vereiste. Indien van reclame voor geneesmiddelen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot 

ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag, is dit in strijd met het vereiste dat reclame het 

rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen en is dit niet toelaatbaar.  

Mijns inziens dient rationeel te worden geïnterpreteerd als rationeel in farmacotherapeutisch 

opzicht en niet tevens in de betekenis van ‘rationeel in het opzicht van doelmatig, goedkoop’. De 

reclameregels beogen primair te waarborgen dat voorschrijvers keuzes maken voor hun patiënten 

die op medisch-inhoudelijke wijze te verantwoorden zijn en niet op oneigenlijke wijze worden 

beïnvloed door partijen die een commercieel belang hebben bij deze keuzes. Dat hun keuzes ook 

vanuit ander perspectief rationeel dienen zijn – bijvoorbeeld in het kader van de doelmatigheid van 

zorg – is inherent aan de verplichtingen die op beroepsbeoefenaren rusten uit hoofde van de 

kwaliteitswetgeving. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verstaat onder zorg van goede 

kwaliteit en van goed niveau zorg die in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, 

tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.  



356 
 

5.7.4. Conclusies m.b.t. het verbod op misleiding  

Het verbod op misleidende reclame is in alle rechtsbronnen op inhoudelijk vergelijkbare wijze 

geformuleerd. 

De jurisprudentie met betrekking tot het verbod op misleidende reclame is vrijwel volledig afkomstig 

van de Codecommissie. Het Europese Hof van Justitie heeft geen uitspraken gedaan over de 

toepassing en interpretatie van dit verbod en er zijn geen boetezaken met betrekking tot overtreding 

van art. 84 lid 3 Gnw. Wel is er een aantal uitspraken van de civiele rechter in procedures tussen 

farmaceutische bedrijven onderling over overtreding van het algemene verbod op misleidende 

reclame zoals vastgelegd in art. 6:194 BW. Het merendeel van deze uitspraken heeft betrekking op 

vergelijkende reclame en komt aan de orde in hoofdstuk 6. In algemene zin is in het kader van het 

onderhavige hoofdstuk relevant het door het hof vastgelegde uitgangspunt dat voor de 

beantwoording van de vraag of een geneesmiddelenreclame misleidend is in de zin van art. 6:194 

BW moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, 

omzichtige en oplettende gewone beroepsbeoefenaar tot wie de uiting zich richt, de zogeheten 

maatman. Het enkele feit dat een mededeling onjuist of onvolledig is, maakt niet dat deze dus ook 

misleidend is. Dit is pas het geval als redelijkerwijs aannemelijk is dat de mededeling, gelezen in de 

context waarin deze is geplaatst, van materieel belang is voor de beslissing van de maatman om het 

geneesmiddel voor te schrijven of ter hand te stellen. Daarbij is de context van de dagelijkse 

farmaceutische en medische praktijk bepalend, aldus het hof. 

Ook de Codecommissie hanteert het principe van de maatman en beoordeelt vanuit het perspectief 

van de gemiddeld geïnformeerde beroepsbeoefenaar of deze door een reclame-uiting op het 

verkeerde been wordt gezet en dus misleid is. Dit luistert extra nauw bij uitingen die betrekking 

hebben op wezenlijke productkenmerken van een geneesmiddel, zoals het indicatiegebied. 

Misleidende reclame met betrekking tot het indicatiegebied van een geneesmiddel kan leiden tot 

verkeerde keuzes van voorschrijvers en wordt door de Codecommissie over het algemeen als ernstig 

aangemerkt. Het feit dat in een voetnoot wordt verwezen naar de verkorte productinformatie waarin 

de volledige en juiste omschrijving van het indicatiegebied is opgenomen, heft het misleidende 

karakter niet op. Gegevens over een geneesmiddel waarvan kennisneming door de 

beroepsbeoefenaar van essentieel belang is, mogen niet in de kleine lettertjes van de SmPC of in de 

verkorte productinformatie worden ‘verstopt’, maar dienen een geïntegreerd deel van de 

reclameboodschap als zodanig te vormen en dienen te worden gepresenteerd op een wijze die een 

voorschrijver niet over het hoofd kan zien.  

Eenzelfde strenge benadering hanteert de Codecommissie met betrekking tot mogelijke misleiding 

ten aanzien van doseringen van een geneesmiddel. Het risico doet zich met name voor bij 

geneesmiddelen die in meerdere doseringen verkrijgbaar zijn en speelt nog sterker indien zich tussen 

deze doseringen verschillen voordoen in het indicatiegebied. Ook het onderscheid tussen aanvangs- 

en onderhoudsdoseringen kan van essentieel belang zijn. De CGR Code kent geen bepaling op grond 

waarvan het verplicht is te vermelden voor welke dosering een bepaalde claim van toepassing is. Het 

verbod op misleiding brengt echter mee dat in uitingen waarin meerdere doseringen van een 

geneesmiddel worden vermeld, terwijl een bepaalde claim slechts op een of enkele van de vermelde 

doseringen van toepassing is, dit duidelijk moet worden gemaakt op een wijze die door 

beroepsbeoefenaren niet over het hoofd kan worden gezien. 
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Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt verder dat de wijze waarop studieresultaten naar 

een claim worden ‘vertaald’ zeer nauw luistert. Indien daarbij niet de vereiste nauwkeurigheid en 

nuancering wordt betracht, kan dit leiden tot overtreding van het verbod op misleidende reclame. 

Een andere belangrijke lijn in de jurisprudentie van de Codecommissie is dat bij de weergave van 

studieresultaten geen cherry-picking mag plaatsvinden. Het is niet zo dat alle bekende informatie 

omtrent de werking van een middel in een claim of een reclame-uiting moet worden opgenomen. 

Het verbod van misleiding vormt echter de maatstaf aan de hand waarvan wordt beoordeeld welke 

informatie in de reclame-uiting mag dan wel moet staan en wat mag worden weggelaten. De 

Codecommissie is onverminderd streng ten aanzien van het op misleidende wijze weergeven van de 

opzet, de status en de resultaten van een studie.  

Misleiding kan zich volgens de Codecommissie ook voordoen doordat in een reclame-uiting 

essentiële gegevens worden weggelaten, onvolledig zijn of eenzijdig worden gepresenteerd. Ook het 

selectief en/of eenzijdig benadrukken van eigenschappen van een geneesmiddel kan misleidend zijn. 

De lay-out van een reclame-uiting kan een rol spelen bij het misleidende karakter van een uiting en 

visuele materialen zoals afbeeldingen, grafieken, en dergelijke kunnen misleidend zijn dan wel 

bijdragen aan het misleidende karakter van een uiting.  

Ook de wijze waarop claims worden geformuleerd kan misleidend zijn. Een probleem dat zich in de 

praktijk vaak wreekt, zo volgt uit de jurisprudentie, is dat bij de formulering voor reclamedoeleinden 

wordt gezocht naar korte, krachtige oneliners, terwijl de werkelijkheid genuanceerder ligt. Door de 

jaren heen is een zeer groot aantal uiteenlopende claims en pay-offs door de Codecommissie op 

misleiding beoordeeld. Of een dergelijke claim betrekking heeft op de therapeutische eigenschappen 

van een geneesmiddel of op andere aspecten maakt niet uit. Paragraaf 5.6.6 van dit hoofdstuk staat 

vol met voorbeelden. De Codecommissie kijkt van geval tot geval naar zowel de individuele 

onderdelen van een uiting als de totaliteit daarvan, waarbij steeds de leidraad is hoe deze door de 

maatman zullen worden opgevat. Wordt deze op het verkeerde been gezet ja of nee, dat is de 

hoofdvraag die de Codecommissie beantwoordt in haar oordeel en zij is daarin vrijwel zonder 

uitzondering streng.  

5.7.5 Conclusies m.b.t. het verbod op publieksreclame  

Alle rechtsbronnen bevatten een verbod op publieksreclame voor bepaalde categorieën 

geneesmiddelen.  

Opvallend bij de zelfregulering is dat dit verbod niet met zoveel woorden in de CGR Code zelf is 

opgenomen, maar dat via een schakelbepaling wordt verwezen naar het verbod op publieksreclame 

in de Code Publieksreclame. Juridisch is dit in zoverre geen probleem, omdat de Code 

Publieksreclame een integraal onderdeel van de CGR Code vormt en de partijen die zich verplicht 

hebben tot naleving van de CGR Code dus ook gehouden zijn tot naleving van de Code 

Publieksreclame. Gelet op het fundamentele belang en de prominente positie die het verbod op 

publieksreclame binnen de regelgeving voor geneesmiddelenreclame inneemt, verdient het de 

voorkeur het verbod op publieksreclame als zelfstandige bepaling in de CGR Code op te nemen.  

In alle rechtsbronnen geldt het verbod op publieksreclame voor twee categorieën geneesmiddelen. 

De eerste categorie betreft geneesmiddelen waarvan de registratieautoriteiten hebben bepaald dat 

zij uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd. Hierover kan in de praktijk geen enkel 



358 
 

misverstand bestaan. Voor alle geneesmiddelen die in Nederland de status van UR-geneesmiddel 

hebben verkregen, geldt dat reclame richting anderen dan beroepsbeoefenaren verboden is. 

De tweede categorie betreft geneesmiddelen die psychotrope stoffen en verdovende middelen 

bevatten. In Richtlijn 2001/83 wordt in dit kader gerefereerd aan de VN-verdragen uit 1961 en 1971. 

De Geneesmiddelenwet verwijst naar vrij verkrijgbare geneesmiddelen die stoffen bevatten die 

voorkomen op lijst I of II Opiumwet. Ook in de CGR Code wordt via de schakelbepaling naar de Code 

Publieksreclame gerefereerd aan geneesmiddelen die zonder recept ter hand mogen worden gesteld 

en stoffen bevatten als vermeld in deze lijsten. 

Opvallend is ook dat de formulering van het verbod in de Geneesmiddelenwet en in de CGR Code jo. 

Code Publieksreclame enigszins afwijkt van de richtlijn. De Geneesmiddelenwet en de gedragscode 

gaan uit van een cumulatief vereiste; het verbod op publieksreclame heeft betrekking op 

geneesmiddelen die zonder recept ter hand mogen worden gesteld en stoffen bevatten die 

voorkomen op lijst I of II Opiumwet. A contrario geredeneerd betekent dit dat reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen die dergelijke stoffen bevatten richting beroepsbeoefenaren wel is 

toegestaan.  

Deze constatering leidt tot de vaststelling dat de Geneesmiddelenwet en de CGR Code niet in 

overeenstemming zijn met de Opiumwet. Art. 3b lid 1 Opiumwet bevat een algemeen verbod op 

‘elke openbaarmaking’ die kennelijk is gericht op de verkoop, aflevering of verstrekking van een 

middel met stoffen als vermeld op lijst I of II. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de 

doelgroep tot wie de reclame is gericht; alleen de openbaarmaking in het kader van medische of 

wetenschappelijke voorlichting is op grond van art. 3b lid 2 Opiumwet toegestaan. Niet duidelijk is of 

de wetgever deze tegenstrijdigheid bewust heeft gecreëerd en de Geneesmiddelenwet zich in dit 

opzicht als lex specialis tot de Opiumwet verhoudt, dan wel sprake is geweest van een 

onoplettendheid bij de invoering van de Geneesmiddelenwet. Een vergelijkbare vraag geldt ten 

aanzien van de zelfregulering van de CGR. Wel staat vast dat in de praktijk volop reclame richting 

beroepsbeoefenaren wordt gemaakt voor UR-geneesmiddelen die lijst I of II Opiumwet-stoffen 

bevatten en dat hiertegen niet door IGZ wordt opgetreden. 

Met betrekking tot het verbod op publieksreclame is een grote hoeveelheid jurisprudentie tot stand 

gekomen van zowel de Nederlandse toezichthouder/rechter als de Codecommissie. Deze 

jurisprudentie hangt voor een deel samen met de in hoofdstuk vier reeds besproken 

definitiekwesties: is er sprake van ‘reclame’ of van ‘informatie’ en wordt de doelgroep aangemerkt 

als ‘beroepsbeoefenaar’ of als ‘publiek’. Indien meer inhoudelijk wordt gekeken naar de aard van de 

uitingen die door de toezichthouder/rechter zijn getoetst aan het verbod op publieksreclame, kan 

het volgende worden geconcludeerd.  

Een aanzienlijk aantal uitspraken over publieksreclame heeft betrekking op uitingen die worden 

gedaan op voor het publiek toegankelijke websites. Uit de jurisprudentie van de Nederlandse 

toezichthouder/rechter volgt dat hier zonder uitzondering strikt tegen wordt opgetreden. De 

Minister van VWS legt in een drietal zaken wegens overtreding van het verbod van art. 85 onder a 

Gnw boetes op aan vergunninghouders van geneesmiddelen voor uitingen op websites die voor het 

publiek toegankelijk zijn. Het betreft websites die bedoeld zijn als voorlichting over geneesmiddelen, 

maar die passages bevatten die door de minister worden aangemerkt als reclame. Een andere 

categorie betreft websites van commerciële aanbieders van vooral lifestyle-achtige geneesmiddelen 
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die via het internet zonder tussenkomst van een voorschrijver of apotheker aan het publiek worden 

aangeboden. De minister legt een vijftal boetes op wegens het op dergelijke websites maken van 

reclame richting het publiek.  

Ook de Codecommissie heeft een aanzienlijk aantal uitspraken gedaan over uitingen op websites. Uit 

deze uitspraken volgt dat de Codecommissie onverbiddelijk is ten aanzien van websites die voor het 

publiek toegankelijk zijn en waarop aanprijzende uitingen over UR-geneesmiddelen te lezen zijn. De 

Codecommissie trekt de verantwoordelijkheid van vergunninghouders daarbij ver door. Zo houdt de 

Codecommissie bij de beoordeling van uitingen op websites ook rekening met de daarop geboden 

mogelijkheden om via een hyperlink door te klikken naar een andere website. Indien zowel de 

oorspronkelijke website als de website waarnaar wordt doorgeklikt van de vergunninghouder zijn, 

worden deze websites in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Dit geldt ook indien een 

vergunninghouder via een ander medium verwijst naar een website. Uit de jurisprudentie van de 

Codecommissie volgt eveneens dat vergunninghouders niet alleen verantwoordelijk worden 

gehouden voor aanprijzende uitingen op hun eigen websites, maar ook voor dit soort uitingen op 

websites die zij sponsoren of anderszins financieel mede mogelijk maken. 

Interessant is de jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter over persberichten die in 

opdracht van een vergunninghouder worden opgesteld en verspreid, en leiden tot aanprijzende 

artikelen in de lekenpers. Van degene die opdracht geeft tot het opstellen en verspreiden van 

persberichten wordt verwacht dat maatregelen worden getroffen teneinde overtreding van het 

verbod op publieksreclame redelijkerwijs te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan wordt de 

opdrachtgever verantwoordelijk gehouden voor publicaties in de pers waarin reclame wordt 

gemaakt, ook al heeft er geen rechtstreeks contact tussen de opdrachtgever en de betreffende 

journalist plaatsgevonden. Ingeval de opdrachtnemer zich echter niet aan de met de opdrachtgever 

gemaakte afspraken houdt en op eigen initiatief toch persberichten met reclame naar de lekenpers 

stuurt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtnemer en gaat de opdrachtgever vrijuit.  

Ook bij de Codecommissie heeft een aantal zaken over persberichten gespeeld, waaruit volgt dat 

persberichten van vergunninghouders waarin wervende uitlatingen over receptplichtige 

geneesmiddelen zijn vermeld en die breder dan alleen aan de vakpers worden verspreid, overtreding 

van het verbod op publieksreclame opleveren 

Een lastig punt blijft reclame voor receptplichtige geneesmiddelen tijdens bijeenkomsten met een 

gemengde doelgroep, dat wil zeggen, beroepsbeoefenaren en publiek. Uit de jurisprudentie van de 

Nederlandse toezichthouder/rechter volgt dat de presentaties die tijdens dergelijke bijeenkomsten 

worden gehouden, geen reclame voor receptplichtige geneesmiddelen mogen bevatten. Ook de 

programmaboekjes en congrestassen dienen van reclame verschoond te blijven. Indien er in de 

marge van de bijeenkomst stands zijn van vergunninghouders, mag er in dergelijke stands geen 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen worden gemaakt. In totaal zijn door de minister drie 

boetes opgelegd voor reclame tijdens een bijeenkomst waar ook (enkele) niet-beroepsbeoefenaren 

aanwezig waren. 

Bij de CGR speelt dit onderwerp ook, hoewel dit niet zozeer naar voren komt in klachtenprocedures, 

maar vooral in adviezen over gastvrijheid (zie hierover ook hoofdstuk 7). Uit de uitspraken in 

klachtenprocedures volgt verder een onverminderd strenge houding van de Codecommissie met 

betrekking tot de beoogde doelgroep van tijdschriften waarin advertenties voor receptplichtige 



360 
 

geneesmiddelen zijn opgenomen. Wanneer die doelgroep niet kan worden aangemerkt als 

beroepsbeoefenaar, is het plaatsen van een dergelijke advertentie niet toelaatbaar. Ook advertenties 

voor receptplichtige geneesmiddelen in speciale bijlagen bij tijdschriften voor artsen, waarvan 

aannemelijk is dat deze in de wachtkamer van de arts terecht zullen komen, zijn niet toegestaan. 

Zeer kritisch zijn zowel de Nederlandse toezichthouder/rechter als de Codecommissie ten aanzien 

van materialen die door of met betrokkenheid van vergunninghouders zijn opgesteld en bij patiënten 

terechtkomen. Ook ten aanzien van wachtkamermaterialen en patiëntenfolders zijn beiden kritisch. 

Inhoudelijke en/of financiële betrokkenheid van een vergunninghouder bij dergelijke materialen leidt 

tot verantwoordelijkheid. Dit betekent dat eventuele uitingen in die materialen die als reclame 

kunnen worden aangemerkt, aan de vergunninghouder zullen worden toegerekend en leiden tot 

overtreding van het verbod op publieksreclame.  

Uit met name de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat grote terughoudendheid dient te 

worden betracht ten aanzien van rechtstreekse contacten tussen vergunninghouders en het publiek.  

Een speciaal punt van aandacht betreft de internationale component van communicatie. Vooralsnog 

is de hoeveelheid jurisprudentie op dit punt beperkt. Een en ander laat onverlet dat met de opkomst 

van het internet en social media de toegang van het publiek tot uitingen die in de Nederlandse 

context als reclame zullen worden beschouwd steeds groter en gemakkelijk wordt. In dit verband is 

het geringe aantal zaken met betrekking tot social media tot dusverre overigens opvallend.  

Opvallend is ook het geringe aantal, of beter gezegd het volledig ontbreken van zaken over 

publieksreclame voor geneesmiddelen die Opiumwetstoffen bevatten.
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Hoofdstuk 6 – Specifieke vereisten met 
betrekking tot reclame gericht op 
beroepsbeoefenaren  

6.1 Inleiding 
In dit wordt ingegaan op de specifieke eisen die in de wetgeving en zelfregulering worden gesteld 

aan reclame voor geneesmiddelen gericht op beroepsbeoefenaren. Deze eisen gelden in aanvulling 

op de algemene vereisten voor alle vormen van geneesmiddelenreclame, de kernbepalingen die in 

hoofdstuk 5 zijn besproken. Kenmerkend voor de specifieke eisen die in dit hoofdstuk worden 

behandeld, is dat zij betrekking hebben op hetgeen met een verkoopbevorderende doelstelling over 

geneesmiddelen wordt gecommuniceerd in de richting van beroepsbeoefenaren. Het gaat dus over 

specifieke voorwaarden die in de wetgeving en zelfregulering aan uitingen worden gesteld, de 

voorwaarden ten aanzien van gunstbetoon komen in hoofdstuk 7 aan de orde. 

Voor alle drie de rechtsbronnen geldt dat promotionele uitingen over receptplichtige 

geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren zijn toegestaan. Ter bescherming van de 

volksgezondheid worden wel hoge eisen aan dergelijke reclame-uitingen gesteld. Oftewel, zoals het 

in de considerans van Richtlijn 2001/83 wordt verwoord: reclame gericht op personen die 

gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, draagt bij aan hun 

voorlichting, maar moet wel onderworpen zijn aan strenge voorwaarden. Deze strenge voorwaarden 

dienen ervoor te zorgen dat de besluitvorming van beroepsbeoefenaren omtrent het voorschrijven 

en afleveren van geneesmiddelen op de juiste gronden geschiedt en niet op oneigenlijke wijze door 

reclame-uitingen wordt beïnvloed. 

Hoe luiden die strenge voorwaarden? Aan welke eisen moeten reclame-uitingen voldoen om de 

oneigenlijke beïnvloeding van beroepsbeoefenaren te voorkomen? Uit de in hoofdstuk 5 behandelde 

kernbepalingen volgt reeds dat reclame-uitingen in overeenstemming met de SmPC moeten zijn, niet 

mogen misleiden en het rationele gebruik van geneesmiddelen moeten bevorderen. Welke eisen 

worden in aanvulling hierop gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de onderbouwing en 

controleerbaarheid van claims, bronvermeldingen, het gebruik van tabellen en grafieken uit andere 

publicaties? Zijn er bepaalde gegevens die altijd in een reclame-uiting vermeld moeten worden, en zo 

ja, hoever reikt die verplichting? Wat wordt de afzender van een uiting geacht te vermelden en wat 

wordt een beroepsbeoefenaar geacht zelf te kunnen beoordelen of op te zoeken? 

Deze en andere vragen zullen in dit hoofdstuk worden beantwoord aan de hand van de analyse van 

de rechtsbronnen (wat zijn de vereisten) en de jurisprudentie (hoe worden deze vereisten 

geïnterpreteerd). Daarbij wordt dezelfde volgorde aangehouden als bij eerdere hoofdstukken. Eerst 

wordt de Europese wetgeving onderzocht, gevolgd door de Nederlandse wetgeving en de 

zelfregulering. Een complicerende factor hierbij is wel dat de hoeveelheid eisen die in het kader van 

de zelfregulering aan uitingen richting beroepsbeoefenaren worden gesteld aanzienlijk groter is dan 

in de wetgeving.  

Ter illustratie. Richtlijn 2001/83 bevat twee artikelen, bestaande uit in totaal vijf leden, die specifiek 

betrekking hebben op eisen aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren (art. 91-92) en in art. 93 
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worden voorwaarden gesteld aan (de activiteiten van) artsenbezoekers. In de Geneesmiddelenwet zijn 

de vereisten uit art. 91 en 92 van de richtlijn ondergebracht in één artikel met vier leden (art. 91 Gnw). 

De voorwaarden ten aanzien van artsenbezoekers zijn vastgelegd in art. 93 Gnw. De CGR Code wijkt 

hier aanzienlijk van af, zowel qua indeling als qua omvang. Paragraaf 5.2 van de gedragscode bevat de 

algemene eisen aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren. In de paragrafen 5.3 en 5.4 zijn 

aanvullende bepalingen opgenomen met betrekking tot mondelinge respectievelijk schriftelijke 

reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Paragraaf 5.5 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot 

reclame via tentoonstellingen en vakbeurzen, of via audio- en/of visuele of andere methodieken. Alles 

bij elkaar gaat het om meer dan 25 afzonderlijke bepalingen. 

Eenzelfde disbalans doet zich voor bij de jurisprudentie met betrekking tot de specifieke eisen ten 

aanzien van reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren. Het aantal uitspraken van het 

Europese Hof van Justitie en de Nederlandse toezichthouder/rechter staat in geen verhouding tot de 

aanzienlijke hoeveelheid uitspraken van de Codecommissie in klachtenprocedures over reclame-

uitingen, waarbij wordt aangetekend dat de adviesaanvragen van de Codecommissie over dit 

onderwerp buiten beschouwing zullen blijven.  

Het gevolg hiervan is dat in dit hoofdstuk de paragrafen waarin de regelgeving en jurisprudentie van 

de CGR worden besproken veel omvangrijker zijn dan de overige paragrafen. Ten behoeve van de 

overzichtelijkheid is in de paragrafen over de CGR Code en de jurisprudentie van de Codecommissie 

gekozen voor een onderverdeling in subthema’s. Bij de paragrafen over de wetgeving en daarop 

gebaseerde jurisprudentie is dit niet het geval.  

Ondanks de voormelde verschillen zullen de rechtsbronnen en jurisprudentie in de conclusies in 

paragraaf 6.8 zoveel mogelijk op vergelijkbare onderdelen worden besproken. Dit betekent dat naast 

de algemene conclusies over eisen in de rechtsbronnen ten aanzien van reclame-uitingen gericht op 

beroepsbeoefenaren in het bijzonder zal worden ingegaan op de strekking en interpretatie van de 

eisen die in de rechtsbronnen ten aanzien van de navolgende onderwerpen worden gesteld en de 

eventuele onderlinge verschillen daartussen:  

 verplichte vermelding van essentiële gegevens;  

 verplichte vermelding van de verkorte productinformatie;  

 herinneringsreclame; 

 vereisten m.b.t. de accuraatheid, exactheid, actualiteit en juistheid van reclame-uitingen richting 

beroepsbeoefenaren;  

 onderbouwing en controleerbaarheid van claims;  

 vereisten m.b.t. het gebruik van citaten e.d. uit wetenschappelijke publicaties; 

 eisen aan vergelijkende reclame;  

 specifieke eisen aan artsenbezoekers;  

 overige eisen aan reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren.  
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6.2 Richtlijn 2001/83 
Richtlijn 2001/83 bevat twee artikelen die specifieke eisen stellen met betrekking tot reclame-

uitingen gericht op beroepsbeoefenaren.  

Art. 91 Richtlijn 2001/83  

1. Reclame voor een geneesmiddel die gericht is op personen die gerechtigd zijn om het voor 

te schrijven of af te leveren, moet de volgende gegevens inhouden: 

– de essentiële gegevens die verenigbaar zijn met de samenvatting van de kenmerken 

van het product, 

– de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de aflevering. 

 

De lidstaten kunnen tevens eisen dat deze reclame de verkoopprijs of het indicatieve tarief 

van de verschillende aanbiedingen en de voorwaarden voor terugbetaling door instellingen 

voor sociale zekerheid inhoudt.  

 

2. De lidstaten kunnen bepalen dat reclame voor een geneesmiddel die gericht is op 

personen die bevoegd zijn om dergelijke producten voor te schrijven of af te leveren, in 

afwijking van lid 1 slechts de naam en, wanneer deze bestaat, de internationale generieke 

benaming van het geneesmiddel behoeft te behelzen, indien de reclame uitsluitend ten 

doel heeft deze naam of het handelsmerk in herinnering te brengen.  

Art. 92 Richtlijn 2001/83  

1. In alle documentatie betreffende een geneesmiddel die in het kader van de bevordering 

van de verkoop van dat geneesmiddel wordt verstrekt aan personen die gerechtigd zijn om 

het voor te schrijven of af te leveren, moeten ten minste de in art. 91, lid 1, bedoelde 

gegevens zijn opgenomen en moet tevens worden vermeld op welke datum de 

documentatie is opgesteld of voor het laatst werd herzien. 

 

2. Alle gegevens die in de in lid 1 bedoelde documentatie zijn opgenomen, moeten exact, 

actueel, verifieerbaar en voldoende volledig zijn om de ontvanger in staat te stellen zich 

een eigen oordeel over de therapeutische waarde van het geneesmiddel te vormen. 

 

3. Citaten, tabellen en andere illustraties die aan medische tijdschriften of wetenschappelijke 

werken zijn ontleend en die in de in lid 1 bedoelde documentatie worden gebruikt, moeten 

getrouw worden weergegeven met de juiste bronvermelding.1 

De specifieke vereisten met betrekking tot reclame gericht op beroepsbeoefenaren dienen te 

worden gezien in het licht van punt 47 van de considerans van Richtlijn 2001/83. Hierin is 

aangegeven dat ‘[r]eclame voor geneesmiddelen die is gericht op personen die gemachtigd zijn om 

deze voor te schrijven of af te leveren, [bij]draagt tot de voorlichting van deze personen (…). 

Dergelijke reclame dient evenwel te worden onderworpen aan strenge voorwaarden en aan een 

doeltreffende controle, waarbij met name wordt aangehaakt bij de werkzaamheden die in het kader 

                                                           
1 Deze bepaling is identiek aan art. 7 lid 1 Reclamerichtlijn. 



364 
 

van de Raad van Europa zijn verricht.’ De tekst van deze overweging is vrijwel letterlijk overgenomen 

uit de considerans van de Reclamerichtlijn.2  

Uit deze overweging volgt dat reclame in de richting van beroepsbeoefenaren primair in een positief 

daglicht wordt geplaatst; reclame draagt bij aan de voorlichting van beroepsbeoefenaren en dus aan 

hun kennis op het gebied van (de behandeling met) geneesmiddelen. Het feit dat reclame naar zijn 

aard en naar de definitie van de richtlijn een verkoopbevorderend karakter heeft, doet aan deze 

‘voorlichtingsfunctie’ op zichzelf kennelijk niet af. Punt 47 refereert echter wel aan het feit dat 

reclame gericht op beroepsbeoefenaren aan ‘strenge voorwaarden’ moet voldoen. Hoewel dit niet 

met zoveel woorden wordt gesteld, lijken deze strenge voorwaarden te worden gerechtvaardigd 

door het potentiële spanningsveld tussen verkoopbevordering enerzijds en het leveren van een 

bijdrage aan de voorlichting van beroepsbeoefenaren anderzijds. 

De strenge eisen waar reclame gericht op beroepsbeoefenaren aan moet voldoen, hebben in de 

eerste plaats betrekking op het soort gegevens dat in deze reclame-uitingen moet worden vermeld. 

Het basisvereiste is vastgelegd in art. 91 lid 1: geneesmiddelenreclame moet de essentiële gegevens 

inhouden die verenigbaar zijn met de SmPC (eerste gedachtestreepje) en de indeling van het 

geneesmiddel met betrekking tot de aflevering (tweede gedachtestreepje). De tekst van art. 91 lid 1 

is inhoudelijk gelijk aan art. 6 Reclamerichtlijn.3 

Wat verstaan wordt onder de bij het eerste gedachtestreepje genoemde ‘essentiële gegevens’ wordt 

in Richtlijn 2001/83 niet nader geëxpliceerd. Weliswaar wordt een link gelegd met de SmPC, maar de 

strekking daarvan is niet op voorhand geheel duidelijk. Met name het gebruik van de term 

‘verenigbaar’ roept vragen op. Immers, als algemeen vereiste geldt op grond van art. 87 lid 2 Richtlijn 

2001/83 reeds dat alle aspecten van reclame voor een geneesmiddel ‘in overeenstemming’ – en dus 

verenigbaar – moeten zijn met de gegevens van de SmPC. Mogelijk heeft de Europese wetgever met 

het gebruik van de term ‘essentiële gegevens’ beoogd aan te geven dat reclame-uitingen in elk geval 

het soort gegevens moeten bevatten dat is opgenomen in de SmPC. Als dat zo is, doet zich de 

aanvullende vraag voor of de bepaling zo gelezen dient te worden dat in een reclame-uiting alle 

gegevens moeten worden opgenomen die in de SmPC voorkomen of dat met ‘essentiële gegevens’ 

wordt gedoeld op de categorieën gegevens die verplicht in een SmPC moeten worden opgenomen. 

De formulering van art. 91 geeft op dit punt geen uitsluitsel.  

De formulering van art. 91 lid 1, tweede gedachtestreepje, bevat minder ruimte voor interpretatie. In 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren moet de indeling van het geneesmiddel 

‘met betrekking tot de aflevering’ worden vermeld. Hoewel niet expliciet naar titel VI van de richtlijn 

wordt verwezen, kan hiermee niets anders worden bedoeld dan de afleverstatus die bij het verlenen 

van de handelsvergunning door de registratieautoriteiten aan elk geneesmiddel wordt toegekend. 

                                                           
2 Punt 6 van de considerans van de Reclamerichtlijn luidt: ‘Overwegende dat reclame voor geneesmiddelen die 

is gericht op personen die bevoegd zijn om deze voor te schrijven of af te leveren, tot de voorlichting van deze 
personen bijdraagt; dat dergelijke reclame evenwel dient te worden onderworpen aan strenge voorwaarden en 
aan een doeltreffende controle, waarbij met name wordt aangehaakt bij de werkzaamheden die in het kader 
van de Raad van Europa zijn verricht.’  
3 Art. 6 lid 1, eerste alinea, Reclamerichtlijn luidt: ‘Reclame voor een geneesmiddel die gericht is op personen 
die bevoegd zijn om het voor te schrijven of af te leveren, moet de volgende gegevens inhouden: 

 de essentiële gegevens die verenigbaar zijn met de samenvatting van de kenmerken van het produkt; 

 de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de aflevering.’ 



365 
 

Dit betekent dat bij geneesmiddelenreclame in elk geval dient te worden aangegeven of een 

geneesmiddel receptplichtig is of niet. 

In art. 91 lid 1, tweede alinea, wordt lidstaten de mogelijkheid geboden een aanvullende voorwaarde 

te stellen ten aanzien van het soort gegevens dat bij geneesmiddelenreclame moet worden vermeld. 

Lidstaten kunnen voorschrijven dat ook ‘de verkoopprijs of het indicatieve tarief van de verschillende 

aanbiedingen en de voorwaarden voor terugbetaling door instellingen voor sociale zekerheid’ bij de 

reclame wordt vermeld. Ook deze bepaling is één op één overgenomen uit de Reclamerichtlijn.4 Over 

de ratio van deze bepaling is noch in de considerans van de Reclamerichtlijn, noch in die van Richtlijn 

2001/83 iets terug te vinden.  

Art. 91 lid 2 biedt aan lidstaten een mogelijkheid om af te wijken van de verplichte vermelding van de 

in lid 1 vermelde gegevens, ditmaal in verruimende zin. Lidstaten mogen ervoor kiezen om – indien 

reclame uitsluitend tot doel heeft de naam of het handelsmerk van een geneesmiddel in herinnering 

te brengen – toe te staan dat in dat geval ‘slechts de naam en, wanneer deze bestaat, de 

internationale generieke benaming van het geneesmiddel (...)’ worden genoemd. Vermelding van de 

overige essentiële gegevens mag dan achterwege blijven. Deze bepaling biedt de opening voor wat in 

de praktijk bekend staat als het maken van ‘herinneringsreclame’.  

De mogelijkheid voor lidstaten om herinneringsreclame toe te staan, bestond ook reeds onder de 

Reclamerichtlijn. Art. 6 lid 2 Reclamerichtlijn bevatte een vrijwel gelijkluidende formulering op grond 

waarvan in het geval van herinneringsreclame ‘slechts de benaming van het geneesmiddel’ diende te 

worden vermeld. Richtlijn 2001/83 gaat op dit punt dus iets verder; bij herinneringsreclame dient 

niet alleen de naam van het geneesmiddel te worden vermeld, maar – als deze bestaat – ook de 

internationale generieke benaming van het middel.  

Over de ratio achter het toelaten van herinneringsreclame is in de considerans van beide richtlijnen 

niets terug te vinden. De formulering van art. 91 lid 2 bevat echter twee wezenlijke componenten. 

Ten eerste is de uitzondering alleen bedoeld voor reclame-uitingen die erop gericht zijn de naam 

en/of het handelsmerk van een geneesmiddel ‘in herinnering’ te brengen. Kennelijk veronderstelt dit 

dat aan de herinneringsreclame al andere reclame-uitingen vooraf zijn gegaan, waarin de in art. 91 

lid 1 vermelde gegevens reeds zijn vermeld. Ten tweede is de uitzondering beperkt tot het onder de 

aandacht brengen van de naam of het handelsmerk van een geneesmiddel (aangevuld met de 

internationale generieke benaming). Uit deze beperking vloeit voort dat zodra aan de vermelding van 

de naam of het handelsmerk andere aanprijzende elementen worden toegevoegd, geen sprake meer 

is van herinneringsreclame en dus aan de voorwaarden van art. 91 lid 1 zal moeten worden voldaan.  

Art. 92 Richtlijn 2001/83 stelt nadere eisen ten aanzien van ‘alle documentatie betreffende een 

geneesmiddel’ die in het kader van de bevordering van de verkoop van een geneesmiddel wordt 

verstrekt aan personen die gerechtigd zijn om het voor te schrijven of af te leveren. Deze eisen 

hebben betrekking op zowel het soort gegevens dat in dergelijke documentatie moet worden 

opgenomen als de inhoud van de gegevens.  

                                                           
4 Art. 6 lid 1, tweede alinea, Reclamerichtlijn luidt: ‘De Lid-Staten kunnen tevens eisen dat deze reclame de 
verkoopprijs of het indicatieve tarief van de verschillende aanbiedingen en de voorwaarden voor terugbetaling 
door instellingen voor sociale zekerheid inhoudt.’ 
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In lid 1 van art. 92 is bepaald dat documentatie voor reclamedoeleinden ten minste de in art. 91 lid 1 

bedoelde gegevens moet bevatten en tevens de vermelding van de datum waarop de documentatie 

is opgesteld of laatstelijk is aangepast. Lid 2 schrijft voor dat alle in lid 1 bedoelde gegevens actueel, 

verifieerbaar en voldoende volledig moeten zijn ‘om de ontvanger in staat te stellen zich een eigen 

oordeel over de therapeutische waarde van het geneesmiddel te vormen’. In lid 3 worden eisen 

gesteld aan de in de documentatie opgenomen citaten, tabellen en andere illustraties die aan 

medische tijdschriften of wetenschappelijke werken zijn ontleend; deze moeten getrouw met de 

juiste bronvermelding worden weergegeven.  

De onderlinge verhouding tussen art. 91 en art. 92 is niet geheel duidelijk en wordt ook niet nader 

toegelicht. Uit de verwijzing in art. 92 lid 1 naar art. 91 lid 1 lijkt te kunnen worden afgeleid dat art. 

91 geldt voor alle vormen van reclame richting beroepsbeoefenaren, dus zowel schriftelijke als 

mondelinge reclame, en dat art. 92 lid 2 aanvullende voorwaarden stelt specifiek ten aanzien van 

reclame-uitingen die in de vorm van ‘documentatie’ worden verspreid. Een andere verklaring voor de 

in art. 92 lid 1 vermelde voorwaarde dat in documentatie opgenomen reclame ten minste de in art. 

91 lid 1 bedoelde gegevens moet bevatten, lijkt er niet te zijn. Wat onder ‘documentatie’ wordt 

verstaan, is niet nader gespecificeerd. Zo blijkt niet of hieronder, naast de traditionele schriftelijke 

stukken, ook modernere, digitale vormen van documenten worden verstaan. Dit laatste is echter wel 

aannemelijk.  

In aanvulling op de vereisten van art. 91 en 92 worden in Richtlijn 2001/83 ook nog eisen gesteld aan 

de medewerkers van farmaceutische bedrijven die artsen bezoeken en aan de materialen die bij deze 

bezoeken aan artsen worden overhandigd. Deze eisen zijn vastgelegd in art. 93.  

Art. 93 Richtlijn 2001/83 

 

1. Artsenbezoekers moeten door de firma waar zij in dienst zijn, adequaat worden opgeleid en 

moeten over voldoende wetenschappelijke kennis beschikken om over de geneesmiddelen 

die zij aanbieden, nauwkeurige en zo volledig mogelijke inlichtingen te verstrekken. 

 

2. Bij elk bezoek dienen artsenbezoekers voor elk geneesmiddel dat zij aanbieden, de 

samenvatting van de kenmerken van het product, aangevuld, indien dit in de betrokken 

lidstaat wettelijk is toegestaan, met de in art. 91, lid 1, bedoelde gegevens over de prijs en 

de voorwaarden voor terugbetaling, aan de bezochte persoon ter hand te stellen of tot 

diens beschikking te houden. 

 

3. Artsenbezoekers zijn verplicht aan de in art. 98 lid 1 bedoelde wetenschappelijke dienst alle 

hun door de bezochte personen meegedeelde informatie, in het bijzonder met betrekking 

tot bijwerkingen, te melden die op het gebruik van de geneesmiddelen waarvoor zij 

reclame maken, betrekking heeft. 

 

Over de ratio van art. 93 valt in punt 49 van de considerans van de richtlijn te lezen dat 

artsenbezoekers een belangrijke rol spelen bij de afzetstimulering van geneesmiddelen. Daarom 
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wordt het van belang geacht bepaalde verplichtingen aan hen op te leggen, in het bijzonder de 

verplichting om aan de bezochte persoon de SmPC van het geneesmiddel ter hand te stellen.5  

Uit art. 93 vloeien drie verplichtingen voort. Een eerste verplichting richt zich tot de 

vergunninghouders bij wie artsenbezoekers in dienst zijn. Zij dienen ervoor te zorgen dat 

artsenbezoekers adequaat zijn opgeleid en over voldoende wetenschappelijke kennis beschikken om 

nauwkeurige en zo volledig mogelijke inlichtingen over geneesmiddelen aan artsen te kunnen 

verstrekken. De twee overige verplichtingen richten zich tot de artsenbezoekers zelf. Zij moeten bij 

een bezoek aan artsen de SmPC van geneesmiddelen aanbieden of beschikbaar houden. Ook moeten 

zij alle informatie die artsen hun over het gebruik van een geneesmiddel meedelen, melden bij de 

wetenschappelijke dienst van hun bedrijf. Onder de informatie over het gebruik van geneesmiddelen 

wordt in elk geval verstaan alle informatie over bijwerkingen. Deze laatste verplichting kan worden 

gezien als voorloper van de nadien veel breder geformuleerde verplichtingen in het kader van 

farmacovigilantie. 

Kort aandacht tot slot nog voor de wetenschappelijke dienst waarnaar in art. 93 lid 3 wordt 

verwezen. Deze is geregeld in art. 98 Richtlijn 2001/83.  

Art. 98 Richtlijn 2001/83 

 

1. De houder van de vergunning voor het in de handel brengen richt binnen zijn onderneming 

een wetenschappelijke dienst op die wordt belast met de voorlichting betreffende de 

geneesmiddelen die hij in de handel brengt. 

 

2. De houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  

 

 houdt een exemplaar van elke reclameboodschap die van de onderneming is uitgegaan 

met vermelding van de ontvangers, de wijze van verspreiding en de datum van eerste 

verspreiding, ter beschikking van de autoriteiten of lichamen die met het toezicht op 

reclame voor geneesmiddelen zijn belast, of zendt hun dit toe, 

 

 vergewist zich ervan dat de reclame die zijn onderneming voor geneesmiddelen maakt, 

in overeenstemming is met de voorschriften van deze titel, 

 

 controleert of de artsenbezoekers die voor zijn onderneming werken, over een 

adequate opleiding beschikken en de hun krachtens art. 93 lid 2 en 3 opgelegde 

verplichtingen nakomen, 

 

 verleent de autoriteiten of lichamen die met het toezicht op reclame voor 

geneesmiddelen zijn belast, de informatie en bijstand die zij nodig hebben om hun 

bevoegdheden uit te oefenen, 

 

                                                           
5 Punt 49 van de considerans en art. 93 Richtlijn 2001/83 komen vrijwel letterlijk overeen met punt 7 van de 
considerans en art. 8 Reclamerichtlijn. 
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 ziet erop toe dat de besluiten die worden genomen door de autoriteiten of lichamen 

die met het toezicht op reclame voor geneesmiddelen zijn belast, onmiddellijk en 

volledig in acht worden genomen. 

 

3. De lidstaten stellen geen verbod in op copromotieactiviteiten voor een geneesmiddel door 

de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en een of meer door hem 

aangewezen ondernemingen. 

 

Deze bepaling moet worden gezien in het licht van punt 53 van de considerans van de richtlijn. Hierin 

is bepaald dat elke onderneming die geneesmiddelen vervaardigt of invoert, moet beschikken over 

een dienst die waarborgt dat alle informatie die over een geneesmiddel wordt verstrekt in 

overeenstemming is met de goedgekeurde gebruiksvoorwaarden. Deze overweging en art. 98 lid 1 

en lid 2 zijn vrijwel identiek aan de betreffende overweging en bepaling in de Reclamerichtlijn.6 Art. 

98 lid 3 is toegevoegd ten gevolge van richtlijn 2004/27/EG.7  

 

6.3 De Geneesmiddelenwet  
De Nederlandse wetgever heeft art. 91 en 92 Richtlijn 2001/83 in de Geneesmiddelenwet 

ondergebracht in één artikel: 

Art. 91 Gnw  

1. Onverminderd art. 84, vermeldt reclame die is gericht op beroepsbeoefenaren: 

 

a. de samenstelling, therapeutische indicaties, contra-indicaties, werking en bijwerkingen 

van het geneesmiddel die overeenstemmen met de samenvatting van de kenmerken 

van het geneesmiddel; 

b. de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de terhandstelling. 

 

2. In documenten vastgelegde reclame die aan beroepsbeoefenaren wordt overhandigd of 

toegezonden vermeldt, behalve de in het eerste lid bedoelde gegevens, tevens: 

 

a. of op verstrekking van het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de wettelijke 

sociale ziektekostenverzekeringen; 

b. de datum waarop de documenten zijn opgesteld dan wel laatstelijk zijn gewijzigd. 

 

3. De gegevens, opgenomen in documenten als bedoeld in het tweede lid, zijn zodanig exact, 

actueel, verifieerbaar en volledig dat de beroepsbeoefenaar zich een oordeel kan vormen 

over de therapeutische waarde van het geneesmiddel. 

 

                                                           
6 Zie punt 12 van de considerans en art. 13 Reclamerichtlijn. 
7 Richtlijn 2004/27/EG, PbEU 2004, L 136/34. 
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4. In documenten als bedoeld in het tweede lid, opgenomen citaten dan wel tabellen of 

andere illustraties die zijn ontleend aan wetenschappelijke publicaties of medische 

tijdschriften, zijn exact weergegeven met nauwkeurige bronvermelding. 

 

5. Het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing indien de reclame uitsluitend tot 

doel heeft de benaming van het geneesmiddel in herinnering te brengen bij 

beroepsbeoefenaren. 

Opgemerkt wordt dat art. 91 Gnw qua opzet en inhoud enigszins afwijkt van het Reclamebesluit. 

Hierin was nog sprake van twee afzonderlijke bepalingen, die hieronder zijn weergegeven. 

Art. 11 Reclamebesluit  

1. Reclame die gericht is op personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of 

af te leveren, bevat de volgende gegevens: 

 

a. de benaming van het geneesmiddel; 

b. overige gegevens van essentiële betekenis die verenigbaar zijn met de door het college 

goedgekeurde [SmPC] van het geneesmiddel (...);  

c. de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de aflevering. 

 

2. Bij de reclame worden prijzen of tarieven vermeld; tevens wordt vermeld of en zo ja, in 

hoeverre een geneesmiddel voor verstrekking ten laste van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten in aanmerking komt. 

 

3. Het eerste lid, onderdelen b en c, en het tweede lid zijn niet van toepassing, indien de 

reclame uitsluitend ten doel heeft de benaming van het geneesmiddel in herinnering te 

brengen. 

Art. 12 Reclamebesluit  

1. In alle documentatie die in het kader van de bevordering van de verkoop van een 

geneesmiddel wordt verstrekt aan personen die bevoegd zijn om het voor te schrijven of af 

te leveren, worden tenminste de in art. 11 lid 1 en 2 bedoelde vermeldingen opgenomen en 

wordt tevens vermeld op welke datum de documentatie is opgesteld of laatstelijk is herzien.  

 

2. Alle gegevens die in de in het eerste lid bedoelde documentatie zijn opgenomen, zijn exact, 

actueel, verifieerbaar en voldoende volledig om de ontvanger in staat te stellen zich een 

beeld van de therapeutische waarde van het geneesmiddel te vormen. 

 

3. Citaten, tabellen en andere illustraties die aan medische tijdschriften of wetenschappelijke 

werken zijn ontleend en die in de documentatie worden gebruikt, worden exact 

weergegeven met nauwkeurige bronvermelding.  

Het valt op dat art. 91 lid 1 Gnw zowel ten opzichte van de in het Reclamebesluit gehanteerde 

formulering als ten opzichte van art. 91 lid 1 onder a Richtlijn 2001/83 specifieker is. In plaats van te 

verwijzen naar een begrip als ‘essentiële gegevens’ of een vergelijkbare algemene omschrijving 
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wordt in de Geneesmiddelenwet concreet benoemd welke gegevens in reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren moeten worden vermeld, namelijk: 

1. de samenstelling; 

2. de therapeutische indicaties; 

3. de contra-indicaties; 

4. de werking en bijwerkingen; 

5. de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de terhandstelling. 

In de memorie van toelichting wordt hierover het volgende opgemerkt:  

‘Art. 91 lid 1, eerste gedachtestreepje Richtlijn 2001/83 verplicht ertoe dat de reclame die is gericht op 

beroepsbeoefenaren, de essentiële gegevens omtrent het geneesmiddel inhoudt. Het kan hier gaan 

om reclame in de vorm van folders of een direct mail dan wel om mondelinge reclame (bijvoorbeeld 

een geluidsbandje). Wat de essentiële gegevens zijn, wordt niet aangegeven. Het zijn in elk geval niet 

alle gegevens die in de samenvatting van de productkenmerken zijn opgenomen. In de eerste plaats 

niet omdat er dan in die bepaling niet had gestaan “die verenigbaar zijn met de samenvatting van de 

productkenmerken”. In de tweede plaats niet omdat de samenvatting van de productkenmerken zich 

qua omvang niet leent voor een reclamefolder. In onderdeel a van het onderhavige artikel is concreet 

aangegeven wat de belangrijkste gegevens omtrent een geneesmiddel zijn voor een 

beroepsbeoefenaar. De indeling van een geneesmiddel in UR (dat wil zeggen: uitsluitend op recept 

verkrijgbaar) of niet-UR is eveneens een essentieel gegeven. Dat gegeven wordt, overeenkomstig art. 

91 lid 1, tweede gedachtestreepje, van Richtlijn 2001/83 apart geregeld en wel in onderdeel b van het 

eerste lid van het onderhavige artikel.’8 

Uit art. 91 lid 2 onder a Gnw volgt dat de Nederlandse wetgever gebruik heeft gemaakt van de in de 

tweede alinea van art. 91 lid 1 Richtlijn 2001/83 geboden mogelijkheid door te eisen dat in reclame-

uitingen vermeld moet worden of aanspraak op de verstrekking van het geneesmiddel bestaat 

krachtens de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen. Deze formulering is een afzwakking ten 

opzichte van art. 11 lid 2 Reclamebesluit. Op grond van dit artikel diende naast de vergoedingsstatus 

onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ook de prijs of het tarief van een geneesmiddel te 

worden vermeld. Een verklaring hiervoor is niet gegeven. Dat niet meer wordt verwezen naar 

specifieke wetgeving voor de vergoeding van geneesmiddelen is begrijpelijk vanuit het oogpunt dat 

deze wetgeving voortdurend aan verandering onderhevig is.9 Naar een verklaring voor het laten 

vervallen van de verplichting tot het vermelden van prijzen of tarieven kan alleen maar worden 

gegist.  

Overigens kunnen bij de uitvoerbaarheid van art. 91 lid 2 onder a Gnw de nodige vraagtekens 

worden geplaatst. Voor geneesmiddelen die in het huidige stelsel onder de aanspraak op 

farmaceutische zorg vallen, geldt dat in het kader van het GVS vergoedingslimieten worden gesteld 

en dat voor niet-geclusterde geneesmiddelen aanvullende voorwaarden kunnen gelden.10 Ook 

bestaat de mogelijkheid dat zorgverzekeraars preferentiebeleid voeren. Dit preferentiebeleid kan 

van verzekeraar tot verzekeraar van jaar tot jaar verschillen. Nog minder eenduidig is de situatie ten 

aanzien van geneesmiddelen die onder de aanspraak op geneeskundige zorg vallen. Dit wordt 

                                                           
8 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 69-70. 
9 Zo is de aanspraak op de vergoeding van geneesmiddelen in 1996 overgeheveld van de AWBZ naar de 
Ziekenfondswet, die in 2006 is vervangen door de Zorgverzekeringswet. 
10 Zie voor nadere toelichting bij de thans geldende vergoeding van geneesmiddelen in het kader van de 
Zorgverzekeringswet par. 2.4.2. 
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namelijk bepaald aan de hand van het beginsel van de stand van de wetenschap en praktijk. 

Afspraken die binnen ziekenhuizen en/of met zorgverzekeraars worden gemaakt, kunnen hierbij ook 

nog een rol spelen. Met andere woorden, aangeven of aanspraak op de verstrekking van een 

geneesmiddel bestaat, is simpeler gezegd dan gedaan. Het systeem is te complex om hier in alle 

gevallen een eenduidige uitspraak over te kunnen doen.  

Over de leden 3 en 4 van art. 91 valt in de parlementaire stukken over de Geneesmiddelenwet niets 

anders terug te vinden dan dat deze de inhoud van art. 92 lid 2 en 3 van Richtlijn 2001/83 bevatten.11  

Over de uitzondering van de verplichte melding van gegevens bij herinneringsreclame, zoals 

opgenomen in (thans) art. 91 lid 5, is bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet wel het 

nodige te doen geweest. Herinneringsreclame was op grond van art. 11 lid 3 van het Reclamebesluit 

uitdrukkelijk toegestaan. Uit de toelichting bij het Reclamebesluit blijkt niet dat dit destijds een 

precair onderwerp is geweest. Evenmin valt uit jurisprudentie, parlementaire stukken of anderszins 

op te maken dat er onder het regime van het Reclamebesluit bezwaren of onduidelijkheden hebben 

gespeeld rondom herinneringsreclame. Desondanks is de mogelijkheid tot het maken van 

herinneringsreclame in 2007 aanvankelijk niet overgenomen in de Geneesmiddelenwet. Tijdens de 

parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet zijn hierover meerdere keren vragen gesteld, 

met name van de zijde van de VVD.12  

De regering antwoordt in eerste instantie dat Nederland zich weliswaar niet heeft verzet tegen het 

creëren van de mogelijkheid voor lidstaten om herinneringsreclame toe te staan, ‘maar dat is als 

zodanig geen reden om in Nederland herinneringsreclame toe te laten’.13 In de nota naar aanleiding 

van het nadere verslag licht de Minister van VWS dit als volgt toe:  

‘Met betrekking tot de vraag van de leden van de VVD-fractie of herinneringsreclame in de praktijk 

ooit tot problemen heeft geleid, merk ik het volgende op. Een van de uitgangspunten van de 

reclameregels van de richtlijn is dat, in het belang van de volksgezondheid, reclame voor 

geneesmiddelen aan een groot aantal voorschriften moet voldoen en bepaalde essentiële gegevens 

moet bevatten. Herinneringsreclame, het enkel noemen van de naam van het geneesmiddel, 

ondermijnt deze gedachte. Daarnaast komen er steeds meer geneesmiddelen in een zowel UR als een 

zelfzorgvariant op de markt waardoor (herinnerings-)reclame voor zelfzorggeneesmiddelen de facto 

(verboden) publieksreclame voor UR-geneesmiddelen wordt. Richtlijn 2001/83 laat het aan de 

lidstaten over om herinneringsreclame al dan niet te verbieden.’14 

Het punt komt bij de behandeling in de Eerste Kamer terug. Vanuit de VVD-fractie wordt het 

volgende ingebracht:  

‘De kwestie van de herinneringsreclame. Hierover bestaat heel verwarring, als de leden van de VVD-

fractie de signalen uit het veld goed interpreteren. Is het nu wel of niet zo dat het wetsvoorstel de 

herinneringsreclame verbiedt? Deze leden hebben niet kunnen vinden waar dat wordt gesteld. Gaarne 

vernemen zij het antwoord van de minister. Volgens de Europese Richtlijn is herinneringsreclame in 

elk geval niet verboden. Dan zou dit verbod ook niet in de wet thuishoren, zo menen deze leden. Er is 

immers bij het regeerakkoord van het Tweede Kabinet Balkenende afgesproken dat de Nederlandse 

regering de richtlijnen niet zwaarder zou aanzetten. De leden van de VVD-fractie willen gaarne 

                                                           
11 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 70. 
12 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 11, p. 13; Kamerstukken I 2006-2007, 29 359, C, p. 7. 
13 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 23. 
14 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 26. 
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opmerken dat de geneesmiddelenvoorziening nu eenmaal in veel opzichten commercieel is; het doel is 

toch er een markt van maken? Bij een markt behoort (fatsoenlijke) reclame. (…)’15  

De minister benadrukt in zijn antwoord met name de ondermijning van het belang van de 

volksgezondheid, een opmerkelijke redenatie gegeven het feit dat herinneringsreclame onder het 

Reclamebesluit jarenlang is toegestaan: 

‘Inderdaad; herinneringsreclame is formeel niet verboden, maar de eisen die eraan worden gesteld 

(alle gegevens moeten worden vermeld zoals bij de geneesmiddelenreclame in het algemeen), maken 

het hanteren van dit middel om geneesmiddelen bekend te maken vrijwel onmogelijk. Is dat een zaak 

die past in een vrijere markt? De farmaceutische industrie is nu eenmaal nodig om nieuwe 

geneesmiddelen te ontwikkelen, waarvan er vele zeer nuttig zijn. Het gaat volgens deze leden niet aan 

om de industrie dan vervolgens op deze wijze tegen te werken. Het nut en de noodzaak van een 

innovatieve farmaceutische industrie staan voor mij vast. Ik probeer die ook op allerlei wijzen te 

stimuleren. Ik vind het ook logisch dat de industrie binnen de grenzen van de wet reclame mag maken 

voor haar producten. De voornaamste gedachte achter de reclamevoorschriften is dat in het belang 

van de volksgezondheid reclame voor geneesmiddelen moet voldoen aan een aantal criteria. Eén van 

deze criteria is dat reclame voor geneesmiddelen een aantal essentiële gegevens moet bevatten. 

Herinneringsreclame – met andere woorden het enkel noemen van de naam van het geneesmiddel 

zonder de daarbij behorende essentiële gegevens – ondermijnt eerdergenoemde gedachte. Deze door 

de richtlijn gegeven facultatieve mogelijkheid is om die reden niet meer opgenomen in de nieuwe 

Geneesmiddelenwet. Immers, herinneringsreclame bevordert niet het doelmatig gebruik van 

geneesmiddelen. In het kader van doelmatig geneesmiddelengebruik wordt de voorkeur gegeven aan 

voorschrijven op stofnaam.’16 

De minister beroept zich ook op het belang van doelmatig geneesmiddelengebruik: 

‘Het is niet mijn doel herinneringsreclame onmogelijk te maken. Wel moet reclame in het belang van 

de volksgezondheid aan bepaalde minimumeisen voldoen. De reclame moet bepaalde essentiële 

gegevens bevatten. Het alleen noemen van de merknaam van het geneesmiddel is daarmee volgens 

mij niet in overeenstemming en ondermijnt ook het doelmatige geneesmiddelengebruik. Het 

voorschrijven op stofnaam heeft de voorkeur en verlaagt de kosten in de gezondheidszorg, wat 

uiteindelijk de patiënt ten goede komt. Het lijkt mij geen zware eis aan een geneesmiddelenfabrikant 

dat de stofnaam ook moet worden vermeld.’17 

Daarbij zegt de minister wel toe dit punt in het kader van de regelgeving op het gebied van de 

administratieve lasten de komende tijd ‘met alle plezier’ tegen het licht te zullen houden.18 

En zo geschiedde. De Geneesmiddelenwet treedt in werking zonder dat daarin de mogelijkheid tot 

het maken van herinneringsreclame is opgenomen. Zeer spoedig daarna komt het Ministerie van 

VWS in een gezamenlijk met IGZ en de CGR opgestelde nieuwsbrief over de gevolgen van de nieuwe 

Geneesmiddelenwet wat betreft de regels voor geneesmiddelenreclame met een opmerkelijke 

koerswijziging.19 Nadat in een algemene nieuwsbrief van 2 juli 2007 nog door VWS is aangekondigd 

dat ‘herinneringsreclame moet voldoen aan de reguliere reclameregels’, hetgeen onder meer 

                                                           
15 Kamerstukken I 2005-2006, 29 359, C, p. 7. 
16 Kamerstukken I 2006-2007, 29 359, F, p. 9. 
17 Handelingen I 2006-2007, nr. 18, p. 621. 
18 Handelingen I 2006-2007, nr. 18, p. 621. 
19 Nieuwsbrief geneesmiddelenreclame en gunstbetoon, verzonden door VWS op 25 juli 2007, GMT/VDG 
2788325. 
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betekent dat die reclame vergezeld moet gaan van de voorgeschreven informatie over het 

geneesmiddel, bericht VWS amper drie weken later als volgt:20 

‘In de Geneesmiddelenwet is de mogelijkheid van het maken van herinneringsreclame komen te 

vervallen. Het is formeel niet verboden om herinneringsreclame te maken, maar de eisen die eraan 

worden gesteld (die erop neerkomen dat alle gegevens omtrent het geneesmiddel moeten worden 

vermeld zoals bij geneesmiddelenreclame in het algemeen) brengen mee dat deze figuur in de praktijk 

onmogelijk wordt. De Europese wetgeving biedt nog steeds expliciet de mogelijkheid voor het slechts 

vermelden van de naam van het geneesmiddel, indien de reclame uitsluitend tot doel heeft deze naam 

in herinnering te brengen. Tijdens de behandeling van de Geneesmiddelenwet in de Eerste Kamer 

heeft de toenmalige minister Hoogervorst expliciet de toezegging gedaan de nieuwe situatie nog eens 

te bekijken vanuit het oogpunt van administratieve lasten. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat hij de 

vermelding van de naam van de werkzame stof ook redelijk vond. Dit is conform de strekking van 

Richtlijn 2001/83 (art. 89 lid 2 en art. 91 lid 2).21 

De CGR, IGZ en VWS zijn nagegaan wat er kan worden gedaan om te voorkomen dat 

herinneringsreclame in de praktijk onhanteerbaar wordt. Tijdens die verkenning is geconstateerd dat 

in art. 86 en 91 van de nieuwe Geneesmiddelenwet expliciet is opgenomen aan welke eisen 

geneesmiddelenreclame moet voldoen.22 Daarnaast is in de Beleidsregels bestuurlijke boete 

Geneesmiddelenwet een boete bepaald voor het niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan 

geneesmiddelenreclame. Deze twee bepalingen tezamen maken het niet mogelijk om 

herinneringsreclame (het uitsluitend noemen van de naam van het geneesmiddel, en wanneer deze 

bestaat, de internationale stofnaam) toe te staan. De conclusie is daarom dat dit uitsluitend via een 

wetswijziging gerealiseerd kan worden. De mogelijkheid van zo’n wetswijziging zal worden betrokken 

bij de eerstkomende wijziging van de wet. Een wetswijziging zal in het najaar 2007 door VWS worden 

voorbereid. 

VWS, IGZ en CGR hebben afgesproken om vooralsnog (tot de wetswijziging) geen verandering te 

brengen in de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met herinneringsreclame. Dit betekent dat 

voorlopig de strekking van Richtlijn 2001/83 wordt gevolgd. IGZ zal met bovenstaande rekening 

houden bij het uitoefenen van het toezicht.’23 

Oftewel, veel woorden om aan te geven dat herinneringsreclame gedoogd zal worden. Deze 

gedoogsituatie duurt uiteindelijk tot 1 januari 2012, het tijdstip waarop de bedoelde wijzigingen in de 

Geneesmiddelenwet uiteindelijk in werking treden. Helemaal zonder slag of stoot verloopt dit 

overigens niet. Ook tijdens de behandeling van de zogenoemde veegwet, waarin het voorstel tot 

invoeging van art. 91 lid 5 Gnw is opgenomen, vindt nog de nodige discussie plaats over de 

wenselijkheid van herinneringsreclame.24 De leden van de PvdA-fractie zijn teleurgesteld dat de 

mogelijkheid tot het maken van herinneringsreclame opnieuw wordt geïntroduceerd. Zij vragen voor 

                                                           
20 Nieuwsbrief inzake inwerkingtreding Geneesmiddelenwet, verzonden door VWS op 2 juli 2007, GMT/VDG 
GMT/MVG 2781920. 
21 Art. 89 lid 2 Richtlijn 2001/83 bevat een met art. 91 lid 2 Richtlijn 2001/83 vergelijkbare bepaling over 
herinneringsreclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen. 
22 Art. 86 Gnw bevat een met art. 91 Gnw vergelijkbare bepaling over herinneringsreclame voor vrij 
verkrijgbare geneesmiddelen. 
23 Nieuwsbrief geneesmiddelenreclame en gunstbetoon, verzonden door VWS op 25 juli 2007, GMT/VDG 
2788325, p. 1-2. 
24 De Wet van 7 november 2011, houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak 
enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van 
verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven, Stb. 2001, 572. 
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wie het toestaan van herinneringsreclame precies iets oplevert, behalve voor de fabrikant die de 

naamsbekendheid van een middel hiermee kan vergroten. De Minister van VWS: 

‘Herinneringsreclame is niet direct van nut voor patiënt of voorschrijver, maar dat is ook niet de 

rationale achter de reclamewetgeving. Het bevorderen van de naamsbekendheid van een product is 

een legitiem doel van een bedrijf. De reclamewetgeving stelt daaraan echter zodanige grenzen dat er 

geen nadelige gevolgen zijn uit oogpunt van volksgezondheid. Door middel van herinneringsreclame 

wordt uitsluitend de (nieuwe) merknaam in herinnering gebracht. Ook onder het oude regime van de 

Wet op de Geneesmiddelenvoorziening was herinneringsreclame toegestaan. In feite wordt die 

situatie nu hersteld. (...)  

Uit Richtlijn 2001/83 blijkt dat lidstaten kunnen bepalen dat (publieks)-reclame voor een 

geneesmiddel slechts de naam en de internationale generieke naam van het geneesmiddel hoeft te 

behelzen als de reclame uitsluitend het doel heeft de naam of het handelsmerk in herinnering te 

brengen. Lidstaten kunnen dit bepalen, maar zijn daartoe niet verplicht. Indien lidstaten ervoor kiezen 

niet van deze mogelijkheid gebruik te maken dan impliceert dit dat reclame waarbij alleen de naam of 

[het] handelsmerk in combinatie met de internationale generieke naam wordt genoemd, moet 

voldoen aan een aantal administratieve vereisten (art. 89 en 91 lid 1 Richtlijn 2001/83), zoals het 

bijvoegen van gegevens over het gebruik of een samenvatting van de kenmerken van het product. 

Lidstaten hebben derhalve niet de mogelijkheid om bepalingen op te nemen die herinneringsreclame 

wettelijk onmogelijk maken. Wel wordt, indien de administratieve verplichtingen van kracht blijven, 

herinneringsreclame feitelijk onmogelijk gemaakt. Daarom wordt in dit wetsvoorstel de oude situatie 

hersteld.’25 

Art. 93 Richtlijn 2001/83 over het bezoeken van artsen door artsenbezoekers is in de 

Geneesmiddelenwet geïmplementeerd in art. 93.  

 

Art. 93 Gnw  

 

De ondernemer draagt ervoor zorg dat degene die in opdracht van of namens hem artsen, 

apothekers, tandartsen of verloskundigen bezoekt om reclame te maken voor en informatie te 

verstrekken over een geneesmiddel: 

a. een zodanige opleiding tot artsenbezoeker met goed gevolg heeft afgesloten dat hij 

beschikt over voldoende wetenschappelijke kennis om over de geneesmiddelen waarvoor 

hij reclame maakt, nauwkeurig en zo volledig mogelijk informatie te geven; 

 

b. bij elk bezoek aan een arts, apotheker, tandarts of verloskundige de samenvatting van de 

kenmerken van het geneesmiddel aan de betrokkene verstrekt of te diens beschikking 

houdt; 

 

c. aan de in art. 95 bedoelde wetenschappelijke dienst de aan hem door een arts, apotheker, 

tandarts of verloskundige verstrekte inlichtingen meldt over ongewenste bijwerkingen 

van geneesmiddelen waarvoor hij reclame maakt, en over alle andere aspecten die 

verband houden met het gebruik of de werking van die geneesmiddelen. 

                                                           
25 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, nr. 6, p. 3-4. 
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Over de wenselijkheid van het fenomeen artsenbezoeker als zodanig is in het kader van de 

totstandkoming van de Geneesmiddelenwet overigens nog wel de nodige discussie gevoerd, met 

name aangewakkerd door de SP-fractie, die zich meerdere malen heeft uitgesproken voor een 

verbod op artsenbezoekers.26 De minister geeft hierop aan  

‘(…) dat een dergelijk verbod in strijd zou zijn met Richtlijn 2001/83. De richtlijn gaat uit van het 

gegeven dat het beroep van artsenbezoeker in de lidstaten bestaat en dat dit beroep wordt 

uitgeoefend in dienst van of ingehuurd door commerciële bedrijven, zoals geneesmiddelenfabrikanten 

of houders van een handelsvergunning. De richtlijn gaat er voorts vanuit dat artsenbezoekers naast 

het verstrekken van informatie ook reclame maken voor de geneesmiddelen van hun werkgever of 

opdrachtgever. De richtlijn verbiedt niet dat er jegens de beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen 

voorschrijven of ter hand stellen reclame wordt gemaakt voor geneesmiddelen, zolang die reclame 

maar voldoet aan de eisen die de richtlijn daaraan stelt. Dat geldt dus ook voor de reclame die 

artsenbezoekers maken wanneer zij artsen of apotheekhoudenden bezoeken. (...)  

Het niet melden van bijwerkingen, contra-indicaties of interacties met andere geneesmiddelen door 

de artsenbezoeker, is geen vergrijp in het licht van de richtlijn. De richtlijn en, in het verlengde 

daarvan, het wetsvoorstel bepalen slechts dat de artsenbezoeker de samenvatting van de 

productkenmerken aan de beroepsbeoefenaar die hij heeft bezocht, overhandigt dan wel te diens 

beschikking houdt.’27 

De minister onderschrijft mede het belang van objectieve voorlichting aan artsen, maar wijst erop 

dat artsen op vele manieren worden voorgelicht over geneesmiddelen. Het hebben van contacten 

met artsenbezoekers is er daar een van. Daarnaast zijn er andere, belangrijke objectieve 

informatiebronnen voor artsen, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas, maar ook het FTO kan veel 

bruikbare informatie opleveren voor artsen.28  

In vergelijking met de tekst van art. 93 Richtlijn 2001/83 is de Geneesmiddelenwet meer specifiek 

over de personen die namens de onderneming worden bezocht. Genoemd worden onder meer 

artsen, tandartsen en verloskundigen, zijnde zorgverleners die ten tijde van de inwerkingtreding van 

de Geneesmiddelenwet voorschrijfbevoegdheid hadden en op basis daarvan in het kader van de 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame worden aangemerkt als beroepsbeoefenaar. Het specifiek 

benoemen van deze beroepsgroepen heeft een nadeel: inmiddels hebben ook verpleegkundig 

specialisten, physician assistants en bepaalde groepen gespecialiseerde verpleegkundigen 

voorschrijfbevoegdheid en kunnen ook zij door ‘artsen’bezoekers van farmaceutische bedrijven 

worden bezocht.  

Art. 93 onder b Gnw bevat strikt genomen een omissie. Bij de bepaling dat een artsenbezoeker bij elk 

bezoek de SmPC van het geneesmiddel moet aanbieden of ter beschikking moet houden, ontbreekt 

de toevoeging dat ook vermeld moet worden of aanspraak op de verstrekking van het geneesmiddel 

bestaat onder de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen. Art. 93 Richtlijn 2001/83 bepaalt dat 

de SmPC – indien dit in de betrokken lidstaat wettelijk is toegestaan – moet zijn aangevuld met 

gegevens over de prijs en de voorwaarden voor terugbetaling. De Nederlandse wetgever heeft deze 

                                                           
26 Zie onder meer Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 5, p. 25; Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 11, 
p. 16; Kamerstukken II 2006-2007, 30 482, 29 359 en 30 502, nr. 6, p. 1. Een door Tweede Kamerlid Kant 
ingediend amendement op grond waarvan artsenbezoekers geen rechtstreekse banden met de farmaceutische 
industrie mogen hebben, wordt niet aangenomen (Kamerstukken II 2005-2006, nr. 51). 
27 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 41-42. 
28 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 26. 
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verplichting voor reclame-uitingen wel opgenomen in art. 91 lid 2 onder a Gnw, maar niet 

doorgetrokken naar art. 93 onder c Gnw.  

Ook de formulering van art. 93 onder c Gnw wijkt enigszins af van art. 93 lid 3 Richtlijn 2001/83. In de 

Geneesmiddelenwet wordt gesproken van het melden bij de wetenschappelijke dienst van 

‘ongewenste bijwerkingen’, terwijl de richtlijn meer algemeen spreekt van bijwerkingen. Of de 

Nederlandse wetgever op dit punt een beperking beoogt ten opzichte van de richtlijn is niet duidelijk. 

Het feit dat elders in art. 93 onder c Gnw wordt gesproken van ‘alle andere aspecten die verband 

houden met het gebruik of de werking van die geneesmiddelen’ doet vermoeden van niet. 

In art. 93 onder c wordt verwezen naar art. 95 Gnw, dat als volgt luidt. 

Art. 95 Gnw  

1. De houder van de handelsvergunning beschikt over een wetenschappelijke dienst die is 

belast met de voorlichting over de geneesmiddelen die hij in de handel brengt. 

 

2. De ondernemer houdt een kopie van elke reclameboodschap die van hem is uitgegaan, 

met vermelding van de categorie van personen, rechtspersonen daaronder begrepen, tot 

wie de reclame was gericht, van de wijze waarop de reclame is verspreid en van de datum 

van eerste verspreiding, ter beschikking van de ambtenaren van het Staatstoezicht op de 

volksgezondheid die met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast of zendt dit, 

desgevraagd, toe. 

Het Reclamebesluit wijkt op dit punt enigszins af. 

Art. 21 Reclamebesluit  

1. De vergunninghouder is verplicht na te gaan of de voorgenomen reclame-activiteiten van 

zijn onderneming in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de wet gestelde 

voorschriften. 

 

2. Hij controleert of de artsenbezoekers die voor zijn onderneming werken, over een adequate 

opleiding beschikken en de hun krachtens art. 13 lid 2 en 3 opgelegde verplichtingen 

nakomen. 

Art. 22 Reclamebesluit  

De vergunninghouder belast de wetenschappelijke voorlichtingsdienst binnen zijn onderneming 

met de beoordeling van de inhoud van reclame voor geneesmiddelen. 

6.4 De CGR Code  

6.4.1 Inleiding  

De CGR Code wijkt qua opbouw en omvang af van Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet. 

Paragraaf 5.2 van de gedragscode bevat vereisten die van toepassing zijn op alle vormen van 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren, ongeacht de wijze waarop deze wordt 

gecommuniceerd (schriftelijk of mondeling) of via welk medium. Naast art. 5.2.1.1, 5.2.1.2 en 5.2.1.3, 

die in hoofdstuk 5 zijn behandeld, betreft het art. 5.2.1.4, 5.2.1.5 en 5.2.2. Dit laatste artikel bevat 
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zeven algemene voorschriften (art. 5.2.2.1-5.2.2.7) en twee bepalingen die specifiek betrekking 

hebben op vergelijkende reclame (5.2.2.7-5.2.2.8). 

Paragraaf 5.3 CGR Code stelt eisen aan mondelinge reclame in de richting van beroepsbeoefenaren. 

In paragraaf 5.4 zijn drie bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op schriftelijke 

reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Paragraaf 5.5 bevat specifieke eisen met betrekking tot 

reclame via tentoonstellingen en via audio- en/of visuele of andere methodieken. De verplichting tot 

het beschikbaar hebben van een wetenschappelijke dienst tot slot is opgenomen in paragraaf 5.9 van 

de CGR Code. 

De verklaring voor het feit dat de CGR Code een andere indeling volgt dan de wetgeving is er 

waarschijnlijk in gelegen dat de vereisten ten aanzien van reclame gericht op beroepsbeoefenaren in 

de zelfregulering meerdere bronnen van herkomst kennen. Zo hangt een deel van de vereisten 

rechtstreeks samen met de wettelijke vereisten uit Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet, 

maar is een ander deel van de gedragsregels te herleiden naar meer algemene beginselen die in het 

kader van zelfregulering voor reclame gangbaar zijn. Een aparte categorie betreft de vereisten met 

betrekking tot vergelijkende reclame, die voor een deel gerelateerd zijn aan de algemene regels voor 

vergelijkende reclame zoals vastgelegd in art. 6:194a BW en voor een ander deel hun bestaansrecht 

ontlenen aan de jurisprudentie die door de jaren heen door de CGR en haar voorganger de RGA is 

ontwikkeld. 

Voor de overzichtelijkheid wordt in deze paragraaf de indeling van de CGR Code zoveel mogelijk 

gevolgd. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor de vereisten ten aanzien van vergelijkende 

reclame. De (ontstaansgeschiedenis van de) voorschriften in de CGR Code zijn zo specifiek dat dit 

onderwerp in een afzonderlijke paragraaf wordt besproken. Voor de indeling van deze paragraaf 

betekent dit het volgende. 

In paragraaf 6.4.2 worden de vereisten uit art. 5.2.1.4, 5.2.1.5 en 5.2.2 CGR Code behandeld die van 

toepassing zijn op alle vormen van reclame gericht op beroepsbeoefenaren. In paragraaf 6.4.3 wordt 

ingegaan op de vereisten die in art. 5.2.2.8 en 5.2.2.9 CGR Code worden gesteld aan vergelijkende 

reclame. Paragraaf 6.4.4 behandelt de vereisten die specifiek betrekking hebben op schriftelijke 

reclame gericht op beroepsbeoefenaren. De eisen met betrekking tot mondelinge reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren komen aan de orde in paragraaf 6.4.5. Paragraaf 6.4.6 is gewijd aan de eisen 

met betrekking tot reclame via tentoonstellingen/vakbeurzen of via audio- en/of visuele of andere 

methodieken. In paragraaf 6.4.7 wordt nog kort aandacht besteed aan de verplichting tot het ter 

beschikking hebben van een wetenschappelijke dienst en de administratieve verplichting voor 

vergunninghouders omtrent reclame-uitingen.  

6.4.2 Algemene vereisten m.b.t. reclame gericht op beroepsbeoefenaren 

Bij geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren, of deze nu mondeling, schriftelijk, via 

audio- en/of visuele methodieken dan wel op andere wijze geschiedt, dient het navolgende in acht te 

worden genomen. 

Art. 5.2.1.4 CGR Code  

De reclame dient een zodanige vormgeving te vertonen dat het promotionele karakter 

daarvan kan worden onderkend door degene tot wie de reclame is gericht. 
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Art. 5.2.1.5 CGR Code  

De reclame dient ook overigens in overeenstemming te zijn met de wet en zowel qua tekst als 

qua presentatie te voldoen aan de geldende normen van goede smaak en fatsoen, die zowel 

ten opzichte van degene tot wie de reclame is gericht als ten opzichte van de branchegenoten 

in acht dienen te worden genomen. 

Art. 5.2.2 CGR Code  

Bij de beoordeling van de vraag of een reclame-uiting in overeenstemming is met de 

hierboven vermelde gedragsregels, dient te worden nagegaan of de navolgende criteria in 

acht zijn genomen:  

 is de waardigheid en omzichtigheid betracht welke in overeenstemming is met de aard 

van het product. (art. 5.2.2.1) 

 

 is, ten einde het rationele gebruik van het geneesmiddel te bevorderen, vermeden om 

vage termen of superlatieven te gebruiken of anderszins te overdrijven over de 

eigenschappen van het betreffende geneesmiddel. (art. 5.2.2.2) 

 

 is de reclame-uiting in relatie tot de totaliteit van de reclame voor het betreffende 

geneesmiddel accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in zijn onderdelen juist en 

controleerbaar. (art. 5.2.2.3) 

 

 geeft de totaliteit van tot beroepsbeoefenaren gerichte reclame een zo volledig en 

nauwkeurig mogelijk beeld van de werking van het geneesmiddel. Daarbij zijn in ieder 

geval te betrekken de indicaties en de klinische effectiviteit volgens de registratiegegevens 

alsmede de bijwerkingen en contra-indicaties. (art. 5.2.2.4) 

 

 wordt geen afbreuk gedaan aan de reputatie van de farmaceutische industrie of haar 

producten of aan de reputatie van beroepsbeoefenaren. (art. 5.2.2.5) 

 

 heeft bij gebruikmaking van nog niet gepubliceerd onderzoek – onverminderd de 

bepalingen van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen – de verantwoordelijke 

onderzoeker in kwestie vooraf toestemming gegeven. (art. 5.2.2.6) 

 

 zijn alle citaten van publicaties juist en met bronvermelding weergegeven; is er op 

toegezien dat het gebruik van deze citaten niet in strijd is met de strekking van de 

publicatie. Weerspiegelen de geciteerde publicaties de actuele stand van de wetenschap 

en de techniek. (art. 5.2.2.7) 

Een deel van deze bepalingen is gerelateerd aan de wettelijke vereisten uit Richtlijn 2001/83 en de 

Geneesmiddelenwet.  

Art. 5.2.2.3 CGR Code schrijft voor dat een reclame-uiting in relatie tot de totaliteit van de reclame 

voor het betreffende geneesmiddel accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in haar onderdelen juist 

en controleerbaar moet zijn. Dit artikel kan worden beschouwd als het equivalent van art. 92 lid 2 

Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 3 Gnw. De bepaling in de gedragscode lijkt een soort tweedeling te 
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behelzen. Er worden eisen gesteld aan de totaliteit van de uiting: deze dient accuraat, actueel en 

waarheidsgetrouw te zijn, en aan onderdelen van de uiting: deze dienen juist en controleerbaar te 

zijn. Een nadere toelichting hierop wordt niet gegeven. Niet aannemelijk echter is dat aan de 

totaliteit van de uiting andere eisen zouden worden gesteld dan aan de onderdelen daarvan, de 

vereisten lijken elkaar eerder aan te vullen. 

In art. 5.2.2.4 CGR Code is bepaald dat de totaliteit van tot beroepsbeoefenaren gerichte reclame 

een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld dient te geven van de werking van het geneesmiddel. 

Hierbij horen in elk geval te worden betrokken de indicaties, de klinische effectiviteit, de 

bijwerkingen en de contra-indicaties. In dit artikel is een verwijzing naar art. 5.4.1 CGR Code 

opgenomen.29 Art. 5.2.2.4 vertoont globale aanknopingspunten met art. 91 lid 1 en art. 92 lid 2 

Richtlijn 2001/83 en meer nauwgezet met art. 91 lid 1 onder a en lid 3 Gnw. 

Art. 5.2.2.7 CGR Code stelt een aantal voorwaarden aan het gebruik van citaten van publicaties. Deze 

moeten juist en met bronvermelding zijn weergegeven. Bovendien mag het gebruik van deze citaten 

niet in strijd zijn met de strekking van de publicatie en moeten geciteerde publicaties de actuele 

stand van de wetenschap en de techniek weerspiegelen. Dit artikel komt op hoofdlijnen overeen met 

art. 92 lid 3 Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 4 Gnw.  

Een bepaling die geen oorsprong heeft in de wetgeving is art. 5.2.2.6 CGR Code, waarin is 

opgenomen dat de verantwoordelijke onderzoeker voor gebruikmaking van nog niet gepubliceerd 

onderzoek in een reclame-uiting vooraf toestemming moet hebben gegeven. De herkomst van deze 

bepaling is niet duidelijk. De toevoeging ‘onverminderd de bepalingen van de Code Publieksreclame’ 

doet vermoeden dat deze code op dit punt bepalingen heeft gekend waarbij de CGR heeft willen 

aansluiten. De thans geldende versie van de Code Publieksreclame geeft hierover echter geen enkel 

uitsluitsel. Overigens lijkt de praktische waarde van art. 5.2.2.6 gering, gelet op de vereisten ten 

aanzien van controleerbaarheid elders in de gedragscode. Uit de jurisprudentie volgt dat bij de 

onderbouwing van claims geen beroep gedaan kan worden op bronnen die niet zonder tijdverlies en 

omwegen door beroepsbeoefenaren te raadplegen zijn. Tot die bronnen behoort ook niet-

gepubliceerd onderzoek.  

Op grond van art. 5.2.2.2 CGR Code dient het gebruik van vage termen of superlatieven of anderszins 

overdrijven over eigenschappen van het geneesmiddel te worden vermeden ‘ten einde het rationele 

gebruik van het geneesmiddel te bevorderen’. Deze laatste toevoeging zou gezien kunnen worden als 

een meer specifieke uitwerking van het in hoofdstuk 5 besproken en in alle drie de rechtsbronnen 

opgenomen vereiste dat geneesmiddelenreclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet 

bevorderen. 

Zoals eerder is opgemerkt, bevat de CGR Code een aantal andere algemene vereisten die geen 

rechtstreekse relatie met Richtlijn 2001/83 en/of de Geneesmiddelenwet hebben. Een deel van deze 

bepalingen is terug te voeren op beginselen die in het kader van de algemene zelfregulering voor 

reclame zijn ontwikkeld.  

Zo vereist art. 5.2.1.4 CGR Code dat reclame een zodanige vormgeving dient te vertonen dat het 

promotionele karakter daarvan kan worden onderkend door degene tot wie de reclame is gericht. In 

de Reclamecode komt een vergelijkbare bepaling voor over de herkenbaarheid van reclame; reclame 

                                                           
29 Aan de slotzin van art. 5.2.2.4 is toegevoegd: ‘(zie in dit kader ook artikel 5.4.1)’. 
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dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede 

gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd (art. 11 NRC). 

Het algemene principe dat reclame in overeenstemming moet zijn met de wet en met de geldende 

normen van goede smaak en fatsoen, zoals neergelegd in art. 5.2.1.5 CGR Code, toont eveneens 

overeenkomsten met een van de basisbepalingen van de Reclamecode. In art. 2 NRC is verankerd dat 

reclame in overeenstemming dient te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. 

De CGR voegt aan dit principe expliciet toe dat dit geldt zowel voor de tekst als voor de presentatie 

van de reclame-uiting en ten opzichte van zowel degene tot wie de reclame is gericht als de 

branchegenoten. 

Gelet op het specifieke karakter van de farmaceutische bedrijfstak is in art. 5.2.2.1 CGR Code tot slot 

nog bepaald dat bij reclame gericht op beroepsbeoefenaren de waardigheid en omzichtigheid moet 

worden betracht die in overeenstemming is met de aard van het product. Ook mag reclame geen 

afbreuk doen aan de reputatie van de farmaceutische industrie of haar producten of aan de reputatie 

van beroepsbeoefenaren (art. 5.2.2.5 CGR Code). 

6.4.3 Vereisten m.b.t. vergelijkende reclame 

De bepalingen over vergelijkende reclame en de onderbouwing daarvan zijn terug te vinden in art. 

5.2.2.8 en 5.2.2.9 CGR Code.  

Art. 5.2.2.8 CGR Code  

Indien een vergelijking met een andere stof of met een ander geneesmiddel is gemaakt, 

waarbij een concurrent dan wel een door een concurrent aangeboden geneesmiddel 

uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd, is er dan op gelet dat – onverminderd de bepalingen 

van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen – : 

a. de vergelijking niet misleidend is; dat geneesmiddelen worden vergeleken die in dezelfde 

behoefte voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; de vergelijking op objectieve wijze 

één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de 

geneesmiddelen betreft, bijvoorbeeld de (klinische) werking; 

b. de vergelijking geen onnodige afbreuk doet aan de waarde van die andere stoffen of 

geneesmiddelen; 

c. de vergunninghouder van die andere stoffen of preparaten, diens handelsnaam en/of 

merknamen van die andere stoffen of geneesmiddelen niet in diskrediet worden gebracht; 

d. door de vergelijking geen verwarring ontstaat tussen de met elkaar vergeleken stoffen of 

geneesmiddelen en de merknamen daarvan en/of tussen de betrokken vergunninghouders 

en/of hun handelsnamen; 

e. de vergelijking niet geneesmiddelen voorstelt als een imitatie of namaak van 

geneesmiddelen met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam; 

f. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, 

handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent; 

g. de vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist is en overeenkomstig de jongste stand 

van de wetenschap; 

h. de vergelijking volledig is ten aanzien van de werking, bijwerkingen, indicaties, contra-

indicaties en andere relevante gegevens van de te vergelijken stoffen of geneesmiddelen, 
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en – in het algemeen de omzichtigheid is betracht die zowel ten opzichte van de 

branchegenoten als ten opzichte van degene tot wie de reclame zich richt, geboden is. 

Art. 5.2.2.9 CGR Code  

De in art. 5.2.2.8 onder g genoemde voorwaarde moet blijken uit onderbouwing door middel 

van één of meer wetenschappelijke studies.  

Een studie kan dienen ter onderbouwing van een vergelijkende claim als deze studie 

gepubliceerd is in een peer-reviewed tijdschrift, voldoende kwaliteit en overtuigingskracht 

heeft.  

Bij de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de studie(s) kan rekening worden 

gehouden met de navolgende, niet limitatieve factoren: 

a. vooraf geformuleerde en duidelijke vraagstelling; 

b. op die vraagstelling toegesneden opzet en methodologie; 

c. goed gedefinieerde patiëntenpopulatie; 

d. voldoende aantal in te sluiten patiënten om de vraagstelling te kunnen beantwoorden; 

e. goede methodologische onderbouwing. 

Bij de beoordeling van de overtuigingskracht van de studie(s) kan rekening worden gehouden 

met de navolgende, niet limitatieve factoren: 

a. Omvang van de studie(s), in relatie tot het indicatiegebied en 

incidentie/patiëntenpopulatie. 

b. Onderwerp van de studie(s) in relatie tot de objectieve meetbaarheid van de conclusies. 

c. Vraagstelling (eindpunt) van de studie(s). Bij secundaire eindpunten moet blijken dat de 

opzet van de studie daarvoor geschikt was. 

d. Opname van de resultaten van de studie(s) in (een) officiële publicatie(s) van overheids- of 

andere onafhankelijke instanties in het kader van de beoordeling van geneesmiddelen. 

e. Het belang dat aantoonbaar door de relevante medische beroepsgroep aan de studie(s) 

wordt gehecht, blijkend uit bijv. behandelrichtlijnen, protocollen en standaarden. 

f. Onafhankelijke ondersteuning van de uitkomsten van de studie(s) in andere publicatie(s) 

en/of studie(s). 

g. Ontbreken van relevante kritische kanttekeningen bij de uitkomsten van de studie(s). 

h. Internationale acceptatie van de onderbouwing van dezelfde claim door dezelfde studie(s). 

i. De uitkomsten van de studie(s) mogen niet in relevante mate door de uitkomsten van 

andere studies worden weersproken. 

Art. 5.2.2.8 CGR Code heeft betrekking op vergelijkingen tussen geneesmiddelen, of tussen 

werkzame stoffen, waarbij een door de concurrent aangeboden middel of stof uitdrukkelijk of 

impliciet wordt genoemd. De in het artikel gestelde voorwaarden komen in belangrijke mate overeen 

met de voorwaarden die in art. 6:194a BW in algemene zin aan vergelijkende reclame worden 

gesteld. Dit geldt met name voor de navolgende elementen van art. 5.2.2.8.  

a. De voorwaarden dat de vergelijking niet misleidend mag zijn, dat de geneesmiddelen die worden 

vergeleken in dezelfde behoefte voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd en dat de 

vergelijking op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en 
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representatieve kenmerken van de producten betreft. Deze in art. 5.2.2.8 onder a gestelde 

voorwaarden komen inhoudelijk vrijwel overeen met art. 6:194a BW onder a, b en c, waarin is 

bepaald dat vergelijkende reclame niet misleidend mag zijn, goederen of diensten dient te 

vergelijken die in dezelfde behoeftes voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd en op 

objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve 

kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt.  

 

b. De voorwaarde dat door de vergelijking geen verwarring ontstaat tussen de met elkaar 

vergeleken stoffen of geneesmiddelen en de merknamen daarvan en/of tussen de betrokken 

vergunninghouders en/of hun handelsnamen. Deze in art. 5.2.2.8 onder d gestelde voorwaarde 

komt inhoudelijk vrijwel overeen met art. 6:194a BW onder d, waarin is bepaald dat 

vergelijkende reclame er niet toe mag leiden dat de adverteerder op de markt wordt verward 

met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, 

goederen of diensten van de adverteerder worden verward met die van een concurrent. 

 

c. De voorwaarde dat de vergelijking niet geneesmiddelen voorstelt als een imitatie of namaak van 

geneesmiddelen met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. Deze in art. 

5.2.2.8 onder e gestelde voorwaarde komt inhoudelijk vrijwel overeen met art. 6:194a BW onder 

h, waarin is bepaald dat goederen of diensten niet mogen worden voorgesteld als een imitatie of 

namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam. 

 

d. De voorwaarde dat de vergelijking geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de 

bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een 

concurrent. Deze in art. 5.2.2.8 onder f gestelde voorwaarde komt inhoudelijk vrijwel overeen 

met art. 6:194a BW onder g, waarin is bepaald dat vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel 

mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere 

onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van 

concurrerende producten. 

 

e. De voorwaarden dat de vergelijking geen onnodige afbreuk doet aan de waarde van die andere 

stoffen of geneesmiddelen en de vergunninghouder van die andere stoffen of preparaten, diens 

handelsnaam en/of merknamen van die andere stoffen of geneesmiddelen niet in diskrediet 

worden gebracht, in de CGR Code ondergebracht in art. 5.2.2.8 onder b en c, vinden een 

equivalent in art. 6:194a BW onder e, waarin is bepaald dat vergelijkende reclame de goede 

naam niet mag schaden of zich niet kleinerend mag uitlaten over de merken, handelsnamen, 

andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van 

een concurrent.  

Aldus blijven er twee voorwaarden over die in de CGR Code worden benoemd en in art. 6:194a BW 

niet voorkomen.30 Het betreft de vereisten dat:  

                                                           
30 De enige voorwaarde uit art. 6:194a BW die niet voorkomt in art. 5.2.2.8 is dat vergelijkende reclame voor 

producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde 
benaming (art. 6:194a onder f). Deze voorwaarde is in het geval van geneesmiddelen overbodig; benamingen 
van oorsprong doen zich daar niet voor. 
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1. de vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist en overeenkomstig de jongste stand van de 

wetenschap moet zijn (art. 5.2.2.8 onder g), en 

 

2. de vergelijking volledig is ten aanzien van de werking, bijwerkingen, indicaties, contra-indicaties 

en andere relevante gegevens van de te vergelijken stoffen of geneesmiddelen, en – in het 

algemeen de omzichtigheid is betracht die zowel ten opzichte van de branchegenoten als ten 

opzichte van degene tot wie de reclame zich richt, geboden is (art. 5.2.2.8 onder h) 

Het vereiste dat een vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist en overeenkomstig de jongste 

stand van de wetenschap dient te zijn, kent een lange voorgeschiedenis, die hieronder kort wordt 

uiteengezet. Het begrip ‘aantoonbaar juist’ is in de jurisprudentie van de zelfregulering geruime tijd 

ingevuld aan de hand van het zogenoemde tweestudiescriterium. Dit tweestudiescriterium is in 1994 

voor het eerst toegepast door de RGA. In de betreffende zaak oordeelt de RGA:  

‘De juistheid van een claim aangaande de werking van een product in het kader van een vergelijking 

met een ander product dient te kunnen worden aangetoond met de resultaten van – in het algemeen 

– tenminste twee onafhankelijk van elkaar, conform wetenschappelijk algemeen aanvaarde normen, 

uitgevoerde en rechtstreeks vergelijkende onderzoeken waaruit de juistheid van de claim eenduidig 

blijkt en waarvan de volledige onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd; overigens dient de claim niet 

door de resultaten van andere, in overeenstemming met bovenstaande criteria, uitgevoerde 

onderzoeken te worden weersproken.’31 

Deze formulering vormt de start van een lange reeks uitspraken over de toepassing van het 

tweestudiescriterium. De jurisprudentie van de RGA heeft deels betrekking op de vraag wanneer 

uitzonderingen op het tweestudiescriterium gerechtvaardigd zijn. Het vereiste geldt immers ‘in het 

algemeen’ en laat de mogelijkheid open dat onder bijzondere omstandigheden wordt afgezien van 

het vereiste dat er twee studies moeten zijn die de juistheid van een vergelijkende claim 

onderbouwen. Ook doet de RGA in de jaren voorafgaand aan de oprichting van de CGR een aantal 

uitspraken over de bewijskracht die aan bepaalde studies kan worden toegekend. Hieruit volgt dat 

‘abstracts’ en ‘data-on-file’ onvoldoende bewijs vormen. Tevens laat de RGA zich uit over de 

bewijskracht van onder meer overzichtsartikelen en claims gebaseerd op dierproeven.32 De 

toepassing van het tweestudiescriterium krijgt snel navolging van de burgerlijke rechter.33  

Met de oprichting van de CGR maakt de Codecommissie het door de RGA geformuleerde 

tweestudiescriterium direct tot het hare. De Codecommissie omschrijft het tweestudiescriterium in 

2000 als:  

‘(…) het beginsel dat de juistheid van een claim aangaande de werking van een produkt in het kader 

van een vergelijking met een ander produkt dient te kunnen worden aangetoond met de resultaten 

                                                           
31 Zie voor een nadere beschrijving van de betreffende procedure tussen Astra Pharmaceutical/Roussel en 
Janssen Pharmaceutica: Schutjens & Van Lessen Kloeke, JGRplus 2005/2, p. 25. 
32 Zie over deze jurisprudentie van de RGA ook par. 6.7.8.5. 
33 Schutjens & Van Lessen Kloeke, JGRplus 2005/2, p. 27, verwijzen onder andere naar Rb. Arnhem (pres.) 13 
januari 1995 (Astra Pharmaceutical/Roussel en Janssen Pharmaceutica); Rb. Arnhem (pres.) 10 april 1996, 
ECLI:NL:RBARN:1996:AK2187 (SmithKline Beecham/Glaxo Wellcome); Rb. Arnhem (pres.) 24 december 1996, 
ECLI:NL:RBARN:1996:AH7057 (Merck Sharp & Dohme/Procter & Gamble); Rb. Arnhem (pres.) 23 mei 1997, 
ECLI:NL:RBARN:1997:AH7226 (GlaxoWellcome/Lorex Synthélabo); Rb. Den Haag (pres.) 14 januari 1998, 
ECLI:NL:RBSGR:1998:AM3076 (Ferring/Serono); Rb. Breda (pres.) 25 september 1998 (Janssen-Cilag/Novartis), 

n.g.; Rb. Den Haag (vzr.) 26 juli 2004 ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ5353 (Aventis/Novo Nordisk). 
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van – in het algemeen – tenminste twee onafhankelijk van elkaar conform wetenschappelijk algemeen 

aanvaarde normen uitgevoerde en rechtstreeks vergelijkende onderzoeken waaruit de juistheid van 

de claim eenduidig blijkt en waarvan de volledige onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd of anderszins 

voor een ieder toegankelijk zijn; overigens dient de claim niet door de resultaten van andere, in 

overeenstemming met bovenstaande criteria uitgevoerde, onderzoeken te worden tegengesproken.’34 

Uit de uitgebreide stroom van jurisprudentie die op deze uitspraak volgt, blijkt dat ook de 

Codecommissie het tweestudiescriterium op strikte wijze toepast. Deze strikte toepassing is echter 

niet onomstreden. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland het enige Europese land is 

dat een strikt kwantitatief vereiste kent voor de onderbouwing van vergelijkende claims. Ook de in 

2004 grondig herziene EFPIA Code is op dit punt minder streng dan de zelfregulering van de CGR.35 

Dit leidt in de praktijk vooral tot problemen bij internationaal ontwikkelde reclamecampagnes. Het 

komt voor dat een reclame-uiting in Nederland niet toelaatbaar wordt geacht wegens het ontbreken 

van twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde studies, terwijl diezelfde uiting in andere landen waar 

dit kwantitatieve vereiste niet geldt als voldoende onderbouwd wordt beschouwd. 

In oktober 2005 organiseert de Vereniging Farmacie en Recht onder de titel ‘Aantoonbaar juist? Het 

twee-studiescriterium in perspectief’ een rondetafelbijeenkomst. Bij deze gelegenheid discussiëren 

deskundigen afkomstig uit verschillende disciplines over de vraag welke eisen aan de onderbouwing 

van claims gesteld zouden moeten worden. Daarbij wordt onder andere gesproken over de medisch-

inhoudelijke beoordeling van claims over geneesmiddelen in onder meer de context van 

geneesmiddelenonderzoek, registratie, opname in het GVS of in behandelrichtlijnen en -protocollen. 

Vanuit de medisch-wetenschappelijke hoek wordt benadrukt dat de aard en de inhoud van bewijs 

mede afhankelijk zijn van de eigenschap of claim die moet worden bewezen. Aan het bewijs van 

‘harde eigenschappen’ die objectief meetbaar zijn, worden andere eisen gesteld dan aan het bewijs 

van effecten of werking van een geneesmiddel. Onder de deelnemende medici en wetenschappers 

bestaat enige verbazing over het hanteren van een ‘numerieke’ benadering van bewijs: deze zou 

onvoldoende ruimte voor inhoudelijke beoordeling en nuancering bieden, zo valt in de samenvatting 

van de rondetafelbijeenkomst te lezen.36  

Slotconclusie van de bijeenkomst is dat een claim te allen tijde, en dus ook in de context van reclame, 

wetenschappelijk ‘aantoonbaar juist’ moet zijn. Daarbij zou in het geval van vergelijkende 

geneesmiddelenreclame echter niet moeten worden gekozen voor een kwantitatieve benadering van 

bewijs (twee studies), maar voor een medisch-inhoudelijke beoordeling. Het gaat niet om het aantal 

studies, maar om de inhoud van het bewijs. 

In het artikel van Schutjens en Van Lessen Kloeke dat kort na de rondetafelbijeenkomst verschijnt, 

wordt vanuit breder perspectief een analyse gemaakt van de verschillende ‘levels of evidence’ die 

aan onderzoek en andere bronnen kunnen worden toegekend. Aanhakend bij de conclusies van de 

rondetafelbijeenkomst constateren de auteurs dat het tweestudiescriterium ontwikkeld is om het 

rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen en te voorkomen dat beroepsbeoefenaren 

worden misleid, maar dat de toepassing van dit criterium niet aansluit bij de wijze waarop de 

medische beroepsgroep tegen bewijs aankijkt.  

                                                           
34 K20.006, 20 juli 2000, r.o. 4, alinea 1 (Janssen-Cilag/Novartis). 
35 Schutjens & Van Lessen Kloeke, JGRplus 2005/2, p. 39. 
36 Schutjens & Van Lessen Kloeke, JGRplus 2005/2, p. 58-59. 
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Als het om de inhoudelijke waardering van het bewijs gaat, is het volgens hen de vraag of die 

beoordeling louter aan juristen moet worden overgelaten. Een dergelijke beoordeling vergt immers 

specialistische kennis, onder meer op wetenschappelijk, methodologisch, medisch-inhoudelijk, 

farmacologisch en epidemiologisch terrein. Zij opperen om de Commissie van Beroep, die enkel uit 

juristen bestaat, uit te breiden met deskundigen uit het veld, zoals wetenschappers, medici en 

apothekers. Ook doen zij de suggestie voor het instellen van een ‘pool of experts’ vanuit diverse 

disciplines, op wie de Codecommissie of de Commissie van Beroep indien dat wenselijk of 

noodzakelijk is een beroep kan doen. Deze experts zouden zich dan moeten buigen over de vraag of 

het aangedragen bewijs voor een bepaalde claim, gezien de inhoud en zwaarte van dat bewijs, 

voldoende en dus ‘aantoonbaar juist’ is.37 

Uiteindelijk duurt het tot 2010 vooraleer er iets verandert, maar dan is het ook meteen rigoureus. 

Het bestuur van de CGR zoekt de oplossing niet in de toevoeging van bepaalde expertises aan de 

Codecommissie en Commissie van Beroep, maar schaft met ingang van 1 januari 2010 het 

tweestudiescriterium volledig af. Hiervoor in de plaats komen de ‘Richtlijnen onderbouwing 

vergelijkende claims’. Deze richtlijnen vormen de nieuwe uitwerking van het in art. 5.8 CGR Code 

(oud) vastgelegde vereiste dat vergelijkingen wetenschappelijk aantoonbaar juist dienen te zijn.  

Het uitgangspunt bij de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims is dat bij de onderbouwing 

van vergelijkende claims niet langer de kwantiteit van de wetenschappelijke studies vooropstaat, 

maar de kwaliteit en het gezag van die studies. Het vereiste van twee studies wordt verlaten; in 

plaats daarvan wordt een aantal kwalitatieve eisen geïntroduceerd die kunnen dienen als handvatten 

bij de beoordeling van de vraag of een studie voldoende kwaliteit en gezag heeft voor de 

onderbouwing van een bepaalde claim. In de toelichting bij de Richtlijnen onderbouwing 

vergelijkende claims wordt benadrukt dat iedere studie uniek is. De richtlijnen benoemen daarom 

een aantal niet-limitatieve factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit en 

de overtuigingskracht van een studie.  

Met de invoering van de integrale gedragscode per 2014 zijn de Richtlijnen onderbouwing 

vergelijkende claims als zodanig komen te vervallen en integraal opgenomen in art. 5.2.2.9 CGR 

Code. Ook de oorspronkelijke, uitvoerige toelichting bij de richtlijnen is grotendeels overgenomen in 

de toelichting bij de integrale versie van de CGR Code.  

Door de integratie van de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims in de CGR Code zijn de 

vereisten voor de onderbouwing van vergelijkende claims in een rechtstreeks onderling verband 

gebracht. Art. 5.2.2.8 onder g bevat de voorwaarde dat een vergelijking wetenschappelijk 

aantoonbaar juist en overeenkomstig de jongste stand van de wetenschap dient te zijn. Art. 5.2.2.9 

bepaalt dat dit moet blijken uit onderbouwing door middel van een of meer wetenschappelijke 

studies. Een studie kan dienen ter onderbouwing van een vergelijkende claim als deze voldoet aan de 

volgende, cumulatieve criteria: 

1. de studie is gepubliceerd in een gepeerreviewd tijdschrift, 

2. de studie heeft voldoende kwaliteit, en 

3. de studie heeft voldoende overtuigingskracht. 

                                                           
37 Schutjens & Van Lessen Kloeke, JGRplus 2005/2, p. 61. 
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De achtergrond van het vereiste dat een studie gepubliceerd moet zijn, is dat de arts de juistheid van 

de claim zonder omwegen en tijdverlies moet kunnen controleren. De eis van publicatie in een 

gepeerreviewd tijdschrift biedt de waarborg dat de studie door gezaghebbende beroepsgenoten is 

beoordeeld en voor publicatie geschikt geacht is. Uit de toelichting bij art. 5.2.2.9 CGR Code volgt dat 

het gezag van het tijdschrift daarbij een rol speelt. De voorkeur gaat uit naar publicatie in een 

gerenommeerd tijdschrift. Het gaat echter niet zover dat een studie die niet in een dergelijk 

tijdschrift is gepubliceerd per definitie niet als onderbouwing van een claim kan dienen. Er dienen 

dan echter goede redenen te zijn voor de publicatie in een ander medium, en anderszins waarborgen 

te zijn voor de kwaliteit van de studie.38 

Voor de beoordeling van de vraag of voldaan is aan het tweede vereiste – de studie heeft voldoende 

kwaliteit – is in de derde alinea van art. 5.2.2.9 CGR Code een aantal parameters geformuleerd die 

kunnen dienen als hulpmiddel. Bij de vaststelling van deze parameters is aansluiting gezocht bij de 

eisen die in een eerder stadium al door de CGR zijn ontwikkeld in het kader van de richtlijnen voor 

niet-WMO-plichtig onderzoek.39 Geobjectiveerde parameters die een rol kunnen spelen bij de 

beoordeling van de kwaliteit van een studie zijn: 

a. een vooraf geformuleerde en duidelijke vraagstelling; 

b. een op die vraagstelling toegesneden opzet en methodologie; 

c. een goed gedefinieerde patiëntenpopulatie; 

d. een voldoende aantal te includeren patiënten; 

e. een goede methodologische onderbouwing. 

Voor de beoordeling van de overtuigingskracht van de studie bevat art. 5.2.2.9 CGR Code een aantal, 

niet-limitatieve, factoren die elkaar deels overlappen en ter toetsing kunnen worden gehanteerd.  

Een eerste factor is de omvang van de studie in relatie tot het indicatiegebied en 

incidentie/patiëntenpopulatie. Uit de toelichting bij art. 5.2.2.9 CGR Code volgt dat de waarde van 

een studie mede afhangt van de vraag of de gevonden resultaten voldoende representatief en 

statistisch relevant zijn. Ter illustratie wordt aangegeven dat de uitkomsten van twee vergelijkende 

onderzoeken naar de effectiviteit van twee geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk met 100 

geïncludeerde patiënten minder overtuigingskracht hebben dan de uitkomsten van één vergelijkende 

studie naar de effectiviteit van beide geneesmiddelen waarbij duizenden patiënten zijn betrokken. 

Het gaat om de (mate van de) objectieve meetbaarheid van de conclusies die op basis van de studies 

kunnen worden getrokken, aldus de toelichting. 

Als tweede factor wordt genoemd het onderwerp van de studie in relatie tot de objectieve 

meetbaarheid van de conclusies. Voor de waardering van de uitkomsten van een studie kan 

meespelen wat er precies wordt onderzocht (en geclaimd). In de toelichting wordt onderscheid 

gemaakt tussen studies die betrekking hebben op relatieve eigenschappen van een geneesmiddel, 

zoals werkzaamheid en/of veiligheid, en studies naar redelijkerwijs objectief meetbare of vast te 

stellen parameters, zoals temperatuur en snelheid. Studieresultaten met betrekking tot relatieve 

eigenschappen zullen vrijwel altijd moeten worden geïnterpreteerd en in perspectief worden 

geplaatst. In dat geval is niet alleen een heldere (statistische) onderbouwing van belang, maar spelen 

                                                           
38 Toelichting CGR Code bij art. 5.2.2.9. 
39 Gedoeld wordt op de Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’. Zie ook 
par. 7.4.5.3. 
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ook de daaraan te verbinden conclusies en eventuele voorbehouden en kanttekeningen van de 

onderzoekers zelf een rol. Onderzoek naar objectief meetbare parameters kan daarentegen anders 

worden beoordeeld, omdat over dergelijke eigenschappen nauwelijks of geen wetenschappelijke 

discussie kan ontstaan.  

Ook de vraagstelling (het eindpunt) van de studie kan relevant zijn. Wanneer het gaat om secundaire 

eindpunten, zal kritisch moeten worden bekeken of de opzet van de studie daarvoor wel geschikt 

was. Het kan zijn dat een onderzoek niet is ingericht op dat later gedefinieerde eindpunt en de 

conclusies daarom minder wetenschappelijke waarde hebben. 

De overtuigingskracht van een studie kan verder blijken uit het feit dat de resultaten zijn opgenomen 

in door de registratieautoriteiten goedgekeurde teksten over een geneesmiddel of uit het belang dat 

aan die resultaten wordt toegekend in gezaghebbende adviezen en rapporten over de vergoeding of 

bekostiging van geneesmiddelen. Ook het belang dat de relevante medische beroepsgroep aan een 

studie hecht, kan een rol spelen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit behandelrichtlijnen en protocollen, 

maar ook uit verslagen van congressen en commentaren.  

Relevantie kan eveneens worden toegekend aan het gegeven dat de uitkomsten van de studie 

worden onderschreven in bijvoorbeeld editorials, in een voorwoord of in andere publicaties met 

gezag. In de toelichting wordt hierover opgemerkt dat het feit dat er ander onderzoek is dat de 

uitkomsten van een studie bevestigt, een sterke aanwijzing is dat die studie mag dienen als 

onderbouwing van een claim. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. Kritische kanttekeningen bij 

de uitkomsten van een studie kunnen afbreuk doen aan het gezag. In een dergelijk geval gaat het 

erom of de resultaten in relevante mate en op deugdelijke gronden zijn weersproken.  

Tot slot kan de internationale context een rol spelen. In de toelichting wordt erop gewezen dat 

reclamecampagnes voor geneesmiddelen steeds vaker internationaal zijn en dezelfde claims met 

dezelfde onderbouwing in diverse andere landen worden gebruikt. Het feit dat de onderbouwing van 

de claim met dezelfde studie in een andere lidstaat van de Europese Unie waarin een aan de EFPIA 

Code aangepaste code geldt na toetsing of advies door de overheid of zelfregulering akkoord is 

bevonden, is een aanwijzing dat de claim door de studie kan worden gedragen. 

Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke factoren relevant zijn. Soms zullen alle 

factoren een rol spelen, dan weer zal een beperkt aantal factoren de doorslag kunnen geven. De 

overtuigingskracht moet blijken uit het totaalbeeld dat naar voren komt. In het algemeen zal de 

overtuigingskracht groter zijn naarmate er meer argumenten zijn die de kwaliteit en het gezag 

ondersteunen, zo volgt uit de toelichting. 

6.4.4 Specifieke vereisten m.b.t. schriftelijke reclame gericht op 
beroepsbeoefenaren 

In aanvulling op de in paragraaf 5.2 CGR Code opgenomen algemene vereisten voor reclame gericht 

op beroepsbeoefenaren bevat paragraaf 5.4 nog een aantal aanvullende eisen met betrekking tot 

schriftelijke reclame. 
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Art. 5.4.1 CGR Code  

Iedere tot beroepsbeoefenaren gerichte schriftelijke reclame voldoet aan de in deze 

Gedragscode gegeven aanwijzingen en vermeldt in ieder geval de volgende informatie in 

overeenstemming met de SmPC: 

a. de benaming van het geneesmiddel; 

b. de naam en adres van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen; 

c. de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame bestanddelen; 

d. de farmacotherapeutische groep, voor zover relevant; 

e. de farmaceutische vorm; 

f. de voornaamste therapeutische indicaties; 

g. de belangrijkste bijwerkingen (aan de hand van frequentie en ernst); 

h. de belangrijkste waarschuwingen (voorzorgsmaatregelen in verband met het voorschrijven 

en het gebruik); 

i. de contra-indicaties, en 

j. de indeling van het geneesmiddel (receptplichtig of niet) met betrekking tot de aflevering; 

op een plaats en in een lettertype die aan het belang van die informatie recht doet. Indien bij 

schriftelijke reclame de hier bedoelde informatie een zodanige omvang heeft dat de tekst in 

redelijkheid niet in een gangbaar formaat is onder te brengen, kan worden verwezen naar de 

vindplaats van die informatie elders in het betreffende medium.  

Art. 5.4.2 CGR Code  

De criteria bedoeld in art. 5.4.1 zijn niet van toepassing indien de tot beroepsbeoefenaren 

gerichte schriftelijke reclame uitsluitend ten doel heeft: 

a. de benaming van het geneesmiddel in herinnering te brengen en overigens niet meer 

gegevens bevat dan: 

 de samenstelling van het geneesmiddel; 

 de vermelding van de farmacotherapeutische groep; 

 de naam en adres van degene die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is, of 

 

b. praktische informatie ter identificatie van het geneesmiddel te verstrekken zonder dat 

daarbij een farmacotherapeutische claim wordt gelegd. 

in dat geval zal indien voor het geneesmiddel een internationale generieke benaming bestaat, 

deze naast de benaming van het geneesmiddel dienen te worden vermeld. 

Schriftelijke reclame gericht op beroepsbeoefenaren moet op grond van art. 5.4.1 CGR Code in elk 

geval een bepaald aantal gegevens in overeenstemming met de SmPC bevatten. Dit artikel komt op 

hoofdlijnen overeen met art. 92 lid 1 Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 1 Gnw. Daarbij is de CGR Code 

wel gedetailleerder en specifieker dan de Geneesmiddelenwet ten aanzien van de gegevens die in elk 

geval vermeld moeten worden en daardoor minder ruimte voor eigen interpretatie overlaat. Het 

overzicht met de gegevens – in de praktijk veelal aangeduid als verkorte productinformatie – moet 

sowieso het volgende bevatten: de benaming, de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van 

werkzame bestanddelen, de farmacotherapeutische groep, de farmaceutische vorm, de voornaamste 

therapeutische indicaties, de belangrijkste bijwerkingen (aan de hand van frequentie en ernst), de 
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belangrijkste waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, de contra-indicaties en de afleverstatus van 

het geneesmiddel. Verder dienen ook de naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor 

het in de handel brengen te worden vermeld.  

De zelfregulering is ook stringenter dan de Geneesmiddelenwet over de wijze waarop de gegevens 

moeten worden vermeld: dit dient te gebeuren op een plaats die en in een lettertype dat aan het 

belang van deze informatie recht doen. Daaraan is toegevoegd dat indien de informatie een zodanige 

omvang heeft dat de tekst in redelijkheid niet in een gangbaar formaat bij de schriftelijke uiting 

onder te brengen is, ook mag worden verwezen naar de vindplaats van die informatie elders in het 

betreffende medium. Deze toevoeging biedt de opening voor de in de praktijk zeer veelvuldig 

toegepaste optie om de verkorte productinformatie op een andere plek in het medium weer te 

geven dan in de reclame-uiting zelf. 

Uit de toelichting bij art. 5.4.1 CGR Code volgt dat onder de vermelding van de belangrijkste 

waarschuwingen (art. 5.4.1 onder h) tevens valt de vermelding van het feit dat een geneesmiddel op 

grond van Europese wetgeving onderhevig is aan aanvullende monitoring. Dit is een verwijzing naar 

de in 2012 in werking getreden Europese voorschriften voor de productinformatie over 

geneesmiddelen, waar de registratieautoriteiten extra nauwlettend op toezien.40 Aanvullende 

monitoring wordt onder meer opgelegd bij geneesmiddelen met een nieuwe werkzame stof, bij 

biologische geneesmiddelen waarmee alleen nog maar beperkte ervaring is opgedaan en bij 

geneesmiddelen die onder voorwaarden of onder uitzonderlijke omstandigheden in de handel zijn 

toegelaten. 

Om te stimuleren dat er zoveel mogelijk informatie vergaard wordt over geneesmiddelen die onder 

de aanvullende monitoring vallen, dient in de SmPC en de bijsluiter van deze geneesmiddelen een 

zwarte driehoek te worden opgenomen met de vermelding ‘Dit geneesmiddel is onderworpen aan 

aanvullende monitoring.’ Beroepsbeoefenaren en patiënten wordt aldus nadrukkelijk gevraagd 

vermoedelijke bijwerkingen van het geneesmiddel te melden. De CGR trekt deze ontwikkeling door 

naar reclame-uitingen. Uit de toelichting bij art. 5.4.1 CGR Code volgt dat in voorkomende gevallen 

ook in schriftelijke reclame-uitingen de zwarte driehoek met de vermelding ‘Dit geneesmiddel is 

onderworpen aan aanvullende monitoring.’ moet worden opgenomen.  

Art. 5.4.2 CGR Code bevat een uitzondering op de verplichte vermelding van bepaalde gegevens voor 

herinneringsreclame. Dit artikel komt op hoofdlijnen overeen met art. 91 lid 2 Richtlijn 2001/83 en 

art. 91 lid 5 Gnw. Daarbij lijkt het erop dat de CGR Code twee uitzonderingen op art. 5.4.2 CGR Code 

kent. Naast de uitzondering voor schriftelijke reclame die uitsluitend ten doel heeft de benaming van 

een geneesmiddel in herinnering te brengen (art. 5.4.2 onder a), geldt de uitzondering ook voor 

reclame die uitsluitend tot doel heeft praktische informatie ter identificatie van een geneesmiddel te 

verstrekken zonder dat daarbij een farmacotherapeutische claim wordt gelegd (art. 5.4.2 onder b).  

Deze tweede uitzondering komt noch in Richtlijn 2001/83, noch in de Geneesmiddelenwet voor. De 

strekking van het bepaalde is niet geheel duidelijk. Dat de naam van een geneesmiddel mag worden 

gebruikt om een product te identificeren, spreekt redelijk voor zich. De toevoeging ‘zonder dat 

daarbij een farmacotherapeutische claim wordt gelegd’ roept echter vragen op. Wordt bedoeld dat 

het gebruik van andere dan farmacotherapeutische claims – een begrip dat overigens verder in de 

CGR Code niet terugkomt – wel is toegestaan? Of wordt gedoeld op het gebruik van de naam van een 

                                                           
40 Richtlijn 2010/84/EU, PbEU 2010, L 348/74.  
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geneesmiddel ter identificatie van een product zonder dat daarbij claims worden gelegd? De 

toelichting bij art. 5.4.2 biedt geen aanknopingspunten.  

6.4.5 Specifieke vereisten m.b.t. mondelinge reclame gericht op 
beroepsbeoefenaren  

Paragraaf 5.3 CGR Code stelt eisen aan mondelinge reclame in de richting van beroepsbeoefenaren. 

Deze eisen luiden als volgt.  

Art. 5.3.1 CGR Code  

Artsenbezoekers beschikken over een passende opleiding en voldoende wetenschappelijke 

kennis om over de geneesmiddelen waarvoor zij reclame maken nauwkeurige en volledige 

informatie te verschaffen. 

Art. 5.3.2 CGR Code  

Artsenbezoekers zijn zodanige gesprekspartners voor beroepsbeoefenaren dat zij een adequate 

communicatie mogelijk maken met de vergunninghouder die zij vertegenwoordigen. 

Art. 5.3.3 CGR Code  

Artsenbezoekers houden zich bij de reclame aan de in hoofdstuk 5 vermelde gedragsregels. 

Art. 5.3.4 CGR Code  

Artsenbezoekers houden bij elk bezoek aan een beroepsbeoefenaar van elk geneesmiddel 

waarvoor zij reclame maken, de SmPC van het geneesmiddel ter beschikking. Dat betekent dat 

de artsenbezoeker de betreffende, meest recente, SmPC altijd bij zich dient te hebben om deze 

op verzoek te kunnen tonen. Ook kan de artsenbezoeker daarvoor verwijzen naar de 

Geneesmiddelen Informatiebank voor Mensen van het CBG.  

Bij de aanprijzing van nieuwe geneesmiddelen dient de betreffende SmPC altijd te worden 

overhandigd. 

Art. 5.3.5 CGR Code  

Artsenbezoekers beloven geen voordelen en gebruiken geen valse voorwendsels om een 

afspraak te maken met een beroepsbeoefenaar. 

Art. 5.3.6 CGR Code  

Artsenbezoekers respecteren de wensen van de beroepsbeoefenaar of de regels van een 

ziekenhuis en dragen er zorg voor dat de frequentie, tijdsplanning en duur van de bezoeken aan 

beroepsbeoefenaren of ziekenhuizen, evenals de manier waarop deze bezoeken plaatsvinden, 

geen overlast veroorzaken. 

Art. 5.3.7 CGR Code  

Artsenbezoekers nemen de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid van 

de geneesmiddelen die zij in hun bezit hebben, zoals tegen diefstal en verlies en met betrekking 

tot de deugdelijke bewaring in verband met de kwaliteit. 
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Art. 5.3.8 CGR Code  

Mondelinge reclame via de telefoon is niet toegestaan, tenzij op basis van een eerdere afspraak 

met de betreffende beroepsbeoefenaar. 

Art. 5.3.10 CGR Code41  

Indien door een beroepsbeoefenaar aan een artsenbezoeker informatie wordt gegeven met 

betrekking tot het gebruik, de werking en in het bijzonder de bijwerkingen van de 

geneesmiddelen waarvoor de artsenbezoeker reclame maakt, geeft de artsenbezoeker deze 

informatie onmiddellijk door aan de in art. 5.9.1 bedoelde wetenschappelijke dienst van de 

vergunninghouder die de artsenbezoeker vertegenwoordigt. 

Art. 5.3.11 CGR Code  

Vergunninghouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de artsenbezoekers die hen 

vertegenwoordigen zich gedragen conform de onderhavige gedragsregels. Vergunninghouders 

treffen de nodige maatregelen om te waarborgen dat de artsenbezoekers die hen 

vertegenwoordigen voldoen aan de in deze Gedragscode gestelde voorwaarden ten aanzien van 

opleiding, kennis en vaardigheden. 

Art. 5.3.12 CGR Code  

Het bepaalde in art. 5.3.5, 5.3.6 en 5.3.7 is van overeenkomstige toepassing op 

vertegenwoordigers. 

Als enige rechtsbron bevat de CGR Code een afzonderlijke definitie van het begrip artsenbezoeker: 

Art. 3 lid 1 onder f CGR Code  

artsenbezoekers: personen wier hoofdtaak het is om – in opdracht van een vergunninghouder 

en in persoonlijk contact met beroepsbeoefenaren – medisch-farmaceutische voorlichting te 

geven aan en te overleggen met beroepsbeoefenaren over de toepassing van geneesmiddelen 

ten behoeve van de diagnostiek en/of de behandeling van patiënten. 

Daarnaast kent de CGR Code ook nog een definitie van het begrip vertegenwoordiger: 

Art. 3 lid 1 onder g CGR Code  

vertegenwoordigers: personen die – in opdracht van een vergunninghouder – 

beroepsbeoefenaren bezoeken voor hoofdzakelijk andere doeleinden dan medisch-

farmaceutische voorlichting. 

Het verschil tussen deze definities is dat een artsenbezoeker vanuit een medisch-farmaceutisch 

perspectief contact heeft met beroepsbeoefenaren en een vertegenwoordiger hoofdzakelijk voor 

andere doeleinden. Wat opvalt, is dat bij de definitie artsenbezoeker wordt gesproken van ‘het 

geven van voorlichting’. Aan deze woordkeuze dient niet al te veel gewicht te worden gehecht; het is 

algemeen bekend en geaccepteerd dat het handelen van artsenbezoekers (mede) gericht is op het 

                                                           
41 Voor art. 5.3.9, zie par. 6.4.7. 
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bevorderen van het voorschrijven en de verkoop van geneesmiddelen en dus vaak als reclame zal 

kunnen worden aangemerkt. 

In hoeverre het onderscheid tussen artsenbezoeker en vertegenwoordiger voldoet aan de huidige 

praktijk is de vraag. Bij farmaceutische bedrijven is de tendens waarneembaar dat onderscheid wordt 

aangebracht tussen medewerkers die contact hebben met beroepsbeoefenaren vanuit een 

commerciële achtergrond, zoals de traditionele artsenbezoekers, en medewerkers van de medische 

afdeling, zoals medical liaisons officers. Voor de reikwijdte van de regels van paragraaf 5.3 CGR Code 

is dit slechts ten dele relevant. Art. 5.3.5, 5.3.6 en 5.3.7 CGR Code zijn op grond van art. 5.3.12 van 

toepassing op zowel artsenbezoekers als vertegenwoordigers. Overigens valt niet goed in te zien 

waarom dit niet voor de gehele paragraaf 5.3 zou kunnen gelden.  

Een deel van de bepalingen uit paragraaf 5.3 is een uitwerking van de wettelijke eisen aan 

artsenbezoekers. In art. 5.3.1 CGR Code is bepaald dat artsenbezoekers moeten beschikken over een 

passende opleiding en voldoende wetenschappelijke kennis om over de geneesmiddelen waarvoor 

zij reclame maken nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen. Dit komt overeen met art. 93 

lid 1 Richtlijn 2001/83 en art. 93 onder a Gnw. Net zomin als in de wetgeving wordt in de 

gedragscode uitgewerkt wat verstaan moet worden onder een ‘passende opleiding’ en ‘voldoende 

wetenschappelijke kennis’.42 

Art. 5.3.4 CGR Code bepaalt dat artsenbezoekers bij elk bezoek aan een beroepsbeoefenaar van elk 

geneesmiddel waarvoor zij reclame maken de SmPC van het geneesmiddel ter beschikking houden. 

Deze bepaling sluit aan bij art. 93 lid 2 Richtlijn 2001/83 en art. 93 onder b Gnw, waarbij in de 

gedragscode meer specifiek wordt bepaald wat verstaan dient te worden onder het ‘ter beschikking 

houden’. Bij de aanprijzing van nieuwe geneesmiddelen moet de betreffende SmPC altijd worden 

overhandigd. Voor de overige geneesmiddelen geldt dat een artsenbezoeker de meest recente SmPC 

altijd bij zich dient te hebben en deze op verzoek moet tonen, waarbij eventueel ook kan worden 

verwezen naar de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG.  

De overige eisen die in paragraaf 5.3 aan artsenbezoekers worden gesteld, kunnen worden 

aangeduid als goede omgangsnormen. Artsenbezoekers moeten zich respectvol opstellen en 

rekening houden met de praktijkvoering van de beroepsbeoefenaar. Zij dienen zich qua frequentie, 

tijdsplanning en duur van de bezoeken aan te passen aan de wensen en regels van de arts (en het 

ziekenhuis waar deze werkzaam is) en mogen geen overlast veroorzaken. Het beloven van voordelen 

of het maken van afspraken onder valse voorwendsels is niet toegestaan. Het maken van mondelinge 

reclame is alleen toegestaan als daarvoor voorafgaand een afspraak is gemaakt.  

Paragraaf 5.3 bevat tot slot nog een aantal meer intern gericht verplichtingen. In elk geval dienen 

voorzorgsmaatregelen te worden getroffen met betrekking tot de veiligheid en deugdelijke bewaring 

van de geneesmiddelen die artsenbezoekers in hun bezit hebben. Aangenomen moet worden dat 

                                                           
42 In 1995 is de Stichting Farmeduca opgericht, die tot doel heeft het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige 
opleidingen tot artsenbezoeker. Dit gebeurt door de auditing en visitatie van onafhankelijke 
opleidingsinstituten en opleidingen die verbonden zijn aan farmaceutische bedrijven aan de hand van 
kwaliteitseisen met betrekking tot de eindtermen, het leertraject en de examinering van de opleiding. Hoewel 
een aantal van de bij de CGR betrokken beroeps- en brancheorganisaties, waaronder Nefarma en de KNMG, bij 
de oprichting van de stichting betrokken zijn geweest, wordt in de CGR Code niet naar Farmeduca verwezen.  
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hier wordt gedoeld op monsters van geneesmiddelen, die door artsenbezoekers worden 

overhandigd.  

Uit art. 5.3.11 volgt dat een vergunninghouder verantwoordelijk is voor de naleving door 

artsenbezoekers van het bepaalde in paragraaf 5.3. 

6.4.6 Vereisten m.b.t. reclame via tentoonstellingen, audio- en/of visuele of 
andere methodieken 

Paragraaf 5.5 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot reclame via tentoonstellingen en 

vakbeurzen en via audio- en/of visuele of andere methodieken. Deze paragraaf bestaat uit één 

bepaling, die als volgt luidt: 

Art. 5.5.1 CGR Code  

Reclame op tentoonstellingen en vakbeurzen of via audio- en/of visuele of andere methodieken 

(zoals social media) geschiedt, rekening houdende met het specifieke karakter van bedoelde 

methodieken, in overeenstemming met en in de geest van de hierboven gestelde gedragsregels 

voor mondelinge en schriftelijke reclame.  

De hoofdboodschap van deze bepaling lijkt te zijn dat het niet uitmaakt via welk medium mondelinge 

of schriftelijke reclame gericht op beroepsbeoefenaren wordt verspreid, de reclame zal altijd in 

overeenstemming met en in de geest van de CGR Code moeten zijn. De formulering 

‘tentoonstellingen en vakbeurzen of via audio- en/of visuele of andere methodieken’ doet ietwat 

archaïsch aan. Kennelijk heeft men extra willen benadrukken dat ook reclame buiten de traditionele 

papieren uitingen als advertenties, brochures, detail aids enz. en de gesprekken tussen 

artsenbezoekers en beroepsbeoefenaren om, aan de eisen van de gedragscode moet voldoen. 

Stands tijdens wetenschappelijke congressen, beurzen en tentoonstellingen zijn daar, evenals de 

‘audio- en/of visuele of andere methodieken’, een voorbeeld van. 

Interessanter is de toevoeging tussen haakjes ‘zoals social media’ en de toelichting op dit punt bij art. 

5.5.1 CGR Code, waarin als hoofdregel geformuleerd is dat wat ‘offline’ geldt, ook voor ‘online’ geldt. 

In de toelichting wordt gewezen op het feit dat het gebruik van social media veelal niet bij de 

landsgrenzen ophoudt. Aangegeven is dat de gedragscode alleen van toepassing is op uitingen die in 

Nederland toegankelijk zijn en wat woord en inhoud betreft, onmiskenbaar op het Nederlandse 

publiek zijn gericht. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van: 

a. de taal waarin de uiting is gesteld; 

b. de nationaliteit van de provider; 

c. de vraag of en (zo ja) de wijze waarop de social media in nationale media worden aangekondigd; 

d. aanwezigheid van referenties aan het gebruik, de beschikbaarheid of de prijs van (bepaalde) 

geneesmiddelen in Nederland; 

e. illustratieve aankleding en andere associaties met Nederland. 

Het enkele feit dat het geneesmiddel ook in Nederland verkrijgbaar is, is niet doorslaggevend. Ten 

overvloede wordt er in de toelichting op gewezen dat ook de andere algemene eisen met betrekking 

tot geneesmiddelenreclame gelden voor social media. Met name is van belang dat het verbod op 

publieksreclame voor receptgeneesmiddelen in acht wordt genomen. ‘Dit betekent dat de 

geadresseerden goed moeten kunnen worden geïdentificeerd en geselecteerd. Social media kennen 
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daar technische mogelijkheden voor door middel van preregistratie en/of gebruik van 

gebruikersnaam en wachtwoord’, aldus de toelichting.43  

6.4.7 Administratieve verplichtingen en wetenschappelijke dienst  

Tot slot een aantal opmerkingen over de administratieve verplichtingen voor vergunninghouders 

inzake reclame-uitingen, die uit de CGR Code voortvloeien. 

In algemene zin is over de administratie van reclame-uitingen door vergunninghouders in art. 5.2.3 

CGR Code het volgende bepaald: 

Art. 5.2.3 CGR Code  

Vergunninghouders dragen zorg voor een correcte naleving van deze Gedragscode bij hun 

reclame en voor adequate mogelijkheden voor controle daarop. Daartoe: 

 houden vergunninghouders een nauwkeurige administratie bij van al hun reclame-uitingen, 

die tenminste omvat een exemplaar van iedere reclameboodschap, de ontvanger, de wijze 

van verspreiding en de datum van eerste verspreiding. De administratie wordt voor de 

periode van tenminste vijf (5) jaar ter beschikking gehouden van degene(n) die met het 

toezicht op de geneesmiddelenreclame is (zijn) belast; (art. 5.2.3.1) 

 

 verlenen vergunninghouders degene(n) die met het toezicht op de geneesmiddelenreclame 

is (zijn) belast, de informatie en bijstand die nodig is om dat toezicht uit te oefenen; (art. 

5.2.3.2) 

 

 zien vergunninghouders er op toe dat de besluiten die worden genomen door die 

toezichthoudende autoriteiten of instanties onmiddellijk en volledig in acht worden 

genomen. (art. 5.2.3.3) 

Specifiek ten aanzien van artsenbezoekers is in art. 5.3.9 het volgende bepaald. 

Art. 5.3.9 CGR Code  

Artsenbezoekers rapporteren aan de vergunninghouder die zij vertegenwoordigen, ieder 

bezoek aan een beroepsbeoefenaar onder vermelding van het geneesmiddel of de 

geneesmiddelen waarvoor zij reclame hebben gemaakt, de datum van het bezoek en de tijdens 

het bezoek gepresenteerde schriftelijke informatie. Vergunninghouders houden deze 

rapportage gedurende vijf (5) jaar ter beschikking van de autoriteiten en instanties die met het 

toezicht op de geneesmiddelenreclame zijn belast als onderdeel van de administratie bedoeld 

in art. 5.2.3.1. Bovendien dragen vergunninghouders er zorg voor dat deze administratie wordt 

ingericht conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de bedoelde rapportage ter 

beschikking wordt gesteld aan de betrokken beroepsbeoefenaar overeenkomstig het bepaalde 

in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Met art. 5.2.3 en art. 5.3.9 CGR Code wordt uitvoering gegeven aan de in art. 98 lid 2, eerste 

gedachtestreepje, Richtlijn 2001/83 en art. 95 lid 2 Gnw vastgelegde verplichting een administratie 

aan te leggen van alle reclameboodschappen die een vergunninghouder doet uitgaan. De CGR Code 

                                                           
43 Voor nadere voorbeelden wordt in de toelichting verwezen naar CGR Nieuwsbrief 2012/4. 
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is specifieker dan de wetgeving als het gaat om de rapportage- en bewaarplicht met betrekking tot 

bezoeken door artsenbezoekers aan beroepsbeoefenaren. Van alle bezoeken aan 

beroepsbeoefenaren moet een rapport worden opgesteld, met vermelding van de geneesmiddelen 

waarvoor reclame is gemaakt, de datum van het bezoek en de tijdens het bezoek gepresenteerde 

schriftelijke informatie. Vergunninghouders houden deze rapportage vijf jaar ter beschikking van de 

toezichthouder.  

Art. 5.9.1 bevat de verplichting voor vergunninghouders tot het instellen van een wetenschappelijke 

dienst. 

Art. 5.9.1 CGR Code  

Vergunninghouders dragen zorg voor het beschikbaar zijn van een wetenschappelijke dienst, 

die wordt belast met de voorlichting over de geneesmiddelen, die door de vergunninghouder in 

de handel worden gebracht alsmede met de interne inhoudelijke toetsing van de reclame voor 

die geneesmiddelen aan hetgeen in deze gedragscode is bepaald. 

Art. 5.9.2 CGR Code 

De werkzaamheden van de betreffende wetenschappelijke dienst worden verricht, binnen hun 

eigen beroepsmatige verantwoordelijkheid, door daartoe gekwalificeerde personen. Die 

werkzaamheden zullen, al dan niet in dienstverband, in opdracht van de betrokken 

vergunninghouder worden verricht. 

Art. 5.9.1 stemt overeen met de in art. 98 lid 1 Richtlijn 2001/83 en art. 95 lid 1 Gnw opgenomen 

verplichting voor een vergunninghouder om binnen zijn onderneming een wetenschappelijke dienst 

in te richten die belast is met de controle op geneesmiddelenreclame.  

6.5 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  
Er is slechts één uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin art. 91 en 92 Richtlijn 2001/83 

(zijdelings) aan de orde komen en die betreft de zaak Novo Nordisk/Ravimiamet uit 2011.44  

 

Centraal in deze zaak staat de interpretatie van art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 en meer in het 

bijzonder de vraag of dit artikel niet alleen inhoudt dat reclame-uitingen niet in strijd met de SmPC 

mogen zijn, maar tevens impliceert dat alle beweringen die in reclame-uitingen voorkomen uit de 

SmPC moeten kunnen worden afgeleid. Het Hof interpreteert de reikwijdte van art. 87 lid 2 mede in 

het licht van art. 91 en 92 Richtlijn 2001/83. In deze artikelen worden specifieke eisen gesteld aan 

reclame gericht op personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren. Het Hof wijst erop dat reclame gericht op beroepsbeoefenaren:  

  

1. de essentiële gegevens dient te bevatten die verenigbaar zijn met de SmPC van het betreffende 

geneesmiddel (art. 91 lid 1 Richtlijn 2001/83);  

2. ten minste de in art. 91 lid 1 bedoelde gegevens moet bevatten en tevens moet vermelden op 

welke datum de documentatie is opgesteld of voor het laatst werd herzien (art. 92 lid 1 Richtlijn 

2001/83), en 

                                                           
44 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272 (Novo Nordisk/Ravimiamet). Zie over dit arrest ook par. 
5.2.4 en 5.3.4. 
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3. citaten, tabellen en andere illustraties die aan medische tijdschriften of wetenschappelijke 

werken zijn ontleend mag bevatten op voorwaarde dat deze getrouw worden weergegeven met 

de juiste bronvermelding (art. 92 lid 3 Richtlijn 2001/83). 

 

Het Hof redeneert dat indien art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 zodanig zou worden uitgelegd dat alle 

beweringen in een reclame-uiting moeten voorkomen in de SmPC of daaruit moeten kunnen worden 

afgeleid, elke betekenis aan zowel art. 91 lid 1 als art. 92 Richtlijn 2001/83 zou worden ontnomen.45 

Uit de vereisten van art. 91 en 92 vloeit immers voort dat reclame-uitingen gericht op 

beroepsbeoefenaren ook andere gegevens kunnen bevatten dan de gegevens die zijn opgenomen in 

de SmPC, mits deze maar in overeenstemming zijn met de SmPC. Het Hof concludeert:  

‘Teneinde, overeenkomstig punt 47 van de considerans van Richtlijn 2001/83, bij te dragen tot de 

voorlichting van personen die gerechtigd zijn om een geneesmiddel voor te schrijven of af te leveren 

en rekening houdend met de wetenschappelijke kennis waarover zij in vergelijking met het publiek in 

het algemeen beschikken, mag reclame voor een geneesmiddel die gericht is op dergelijke personen 

ook gegevens bevatten die verenigbaar zijn met de samenvatting van de kenmerken van het product, 

die een bevestiging of precisering zijn van de gegevens die, overeenkomstig art. 11 van de betrokken 

richtlijn in de betrokken samenvatting voorkomen, op voorwaarde dat deze aanvullende gegevens in 

overeenstemming zijn met de in art. 87 lid 3 en 92 lid 2 en 3 van deze richtlijn neergelegde eisen.’46 

 

Ten aanzien van de specifieke eisen die voortvloeien uit art. 91 en 92 Richtlijn 2001/83 bevat de 

uitspraak van het Hof verder geen bijzonderheden. Het Hof gaat niet nader in op de reikwijdte en de 

interpretatie van deze artikelen. 

6.6 Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 
De jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter met betrekking tot de specifieke eisen 

aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren valt in twee categorieën uiteen. 

De eerste categorie betreft de uitspraken in het kader van toezicht op naleving van de 

Geneesmiddelenwet.47 Deze jurisprudentie is in omvang beperkt. Er zijn vier boetezaken waarin de 

(vermeende) overtreding van art. 91 Gnw aan de orde is geweest. In drie daarvan heeft dit 

uiteindelijk ook geleid tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Deze jurisprudentie wordt 

behandeld in paragraaf 6.6.1.  

Naast deze bestuursrechtelijke jurisprudentie is er ook nog een beperkt aantal uitspraken van de 

civiele rechter over reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren. In alle gevallen gaat het om 

rechterlijke (kortgeding)procedures tussen concurrerende farmaceutische bedrijven. De juridische 

grondslag in deze procedures is in vrijwel alle gevallen het algemene verbod op misleidende reclame, 

zoals verankerd in art. 6:194 BW. Omdat deze zaken steeds betrekking hebben op vergelijkende 

claims en daarbij door de rechter ook aansluiting is gezocht bij de op dit punt in de zelfregulering 

ontwikkelde uitgangspunten, is ervoor gekozen deze jurisprudentie in paragraaf 6.6.2 te behandelen 

(en niet in hoofdstuk 5). In paragraaf 6.6.2 wordt aandacht besteed aan de (beperkte hoeveelheid) 

                                                           
45 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punt 48 (Novo Nordisk/Ravimiamet). 
46 HvJ EU 5 mei 2011, C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272, punt 49 (Novo Nordisk/Ravimiamet). 
47 Er is geen jurisprudentie van de strafrechter over overtreding van bepalingen uit het Reclamebesluit over 
reclame gericht op beroepsbeoefenaren.  
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uitspraken van de civiele rechter met betrekking tot mondelinge reclame richting 

beroepsbeoefenaren.   

6.6.1 Jurisprudentie op grond van art. 91 Gnw  

De Minister van VWS heeft in twee boetezaken boetes opgelegd wegens overtreding van art. 91 lid 1 

Gnw. Op grond van deze bepaling is het verplicht in reclame gericht op beroepsbeoefenaren de 

samenstelling, therapeutische indicaties, contra-indicaties, werking en bijwerkingen van het 

geneesmiddel te vermelden die overeenstemmen met de samenvatting van de kenmerken van het 

geneesmiddel. In beide zaken is sprake van samenhang met de overtreding van een aantal andere 

voorschriften. 

Boetezaak 25: De houder van een handelsvergunning voor een vaccin beantwoordt per e-mail vragen 

van een stichting die op regionaal niveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

bevolkingsonderzoek. In de SmPC van het vaccin is vermeld dat de werkzaamheid van het middel is 

aangetoond bij volwassen vrouwen van 16 tot 26 jaar. In de e-mail wijst de vergunninghouder erop dat 

– hoewel het vaccin niet geregistreerd is voor vrouwen boven de 26 – in klinische studies inmiddels is 

aangetoond dat het wel bij vrouwen boven de 26 kan worden toegediend en dat een aanvraag om 

aanpassing van het indicatiegebied is ingediend. Op grond hiervan adviseert de vergunninghouder dat 

vrouwen ouder dan 26 jaar die seksueel actief zijn, zich in overleg met een arts kunnen laten 

vaccineren. De minister constateert op dit punt een overtreding van art. 91 lid 1 Gnw, naast de voor 

ditzelfde feit reeds geconstateerde overtreding van art. 84 lid 2 en lid 3 Gnw.48 

De overtreding van art. 91 lid 1 Gnw wordt in het boetebesluit niet nader gemotiveerd. Het lijkt er 

dan ook op dat de minister art. 91 lid 1 als een afgeleide beschouwt van het in art. 84 lid 2 Gnw 

neergelegde vereiste dat reclame in overeenstemming met de SmPC moet zijn. Deze interpretatie 

zou impliceren dat de constatering van een overtreding van art. 84 lid 2 Gnw in een reclame-uiting 

gericht op beroepsbeoefenaren automatisch dus ook een overtreding van art. 91 lid 1 Gnw met zich 

meebrengt. Door het beperkte aantal uitspraken in boetezaken over art. 91 Gnw valt niet te 

achterhalen of de minister deze lijn consequent doorvoert. Het feit dat dit in boetezaak 26 wel 

gebeurt, zegt wat dat betreft niet veel; de beide zaken vertonen grote mate van overeenstemming 

en zijn van dezelfde datum. 

Boetezaak 26: Een vergunninghouder laat zich onder meer in e-mails uit over positieve resultaten in 

een studie bij de toediening van het vaccin bij vrouwen tussen de 25 en 55. De betreffende studie 

wordt ook meegestuurd. Uit de SmPC en correspondentie met het CBG blijkt dat het vaccin niet 

bedoeld is voor vrouwen ouder dan 25; er zijn geen gegevens beschikbaar over de werking bij vrouwen 

boven de 25. De minister constateert een overtreding van zowel art. 84 lid 2 als art. 91 lid 1 Gnw (en 

art. 84 lid 3).49 

Boetezaak 159 betreft een overtreding van het in art. 91 lid 4 Gnw vastgelegde vereiste dat in 

reclame-uitingen opgenomen citaten, tabellen of andere illustraties die zijn ontleend aan 

                                                           
48 Boetezaak 25, boetebesluit 20 mei 2011. De betreffende uiting wordt in strijd geacht met zowel art. 84 lid 2 
en 3 als art. 91 lid 1 Gnw. Bij de vaststelling van het boetebedrag wordt rekening gehouden met deze 
onderlinge samenhang. Zie ook par. 5.3.5. 
49 Boetezaak 26, boetebesluit 20 mei 2011. De betreffende uiting wordt in strijd geacht met zowel art. 84 lid 2 
en 3 als art. 91 lid 1 Gnw. Bij de vaststelling van het boetebedrag wordt rekening gehouden met deze 
onderlinge samenhang. Zie ook par. 5.3.5. 
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wetenschappelijke publicaties of medische tijdschriften exact moeten zijn weergegeven met 

nauwkeurige bronvermelding. 

Een vergunninghouder verspreidt een wandposter onder beroepsbeoefenaren, bedoeld om te worden 

opgehangen in de behandelkamer. Op de poster wordt uitgelegd wat kruisallergieën zijn. Daarbij 

wordt ook een productnaam vermeld. De poster bevat daarnaast een figuur die niet overeenkomt met 

de figuur in het artikel waar in de bronvermelding naar wordt verwezen. Hierdoor lijkt het ten 

onrechte dat alle patiënten met matige en ernstige regelmatige klachten in aanmerking komen voor 

immunotherapie. De minister constateert dat de figuur op de wandposter geen exacte weergave is 

van de publicatie waaruit deze afkomstig is en legt een boete op wegens overtreding van art. 91 lid 4 

Gnw.50 

De vierde boetezaak betreft een geconstateerde overtreding van art. 91 lid 3 Gnw. In een advertorial 

wordt superioriteit voor een UR-geneesmiddel geclaimd zonder bronvermelding. De claims zijn 

daardoor niet verifieerbaar. Ook wordt met de claims geen volledig en nauwkeurig beeld van de 

werking van het geneesmiddel gegeven. In het door de Inspectie opgestelde boeterapport wordt een 

overtreding van art. 84 lid 3 Gnw geconstateerd. Omdat voor de advertorial ook al een boete is 

opgelegd wegens overtreding van art. 84 lid 2 Gnw, wordt met verwijzing naar het 

evenredigheidsbeginsel afgezien van het opleggen van een boete voor overtreding van art. 91 lid 3 

Gnw. 

Ten slotte maakt IGZ melding van overtredingen van art. 91 Gnw in het toezichtrapport over het 

nalevingsniveau van de reclameregels bij de marktintroductie van Seebri- en Ultibro Breezhaler door 

Novartis.51 

In een drietal persberichten bestemd voor de vakpers zijn claims opgenomen. IGZ constateert dat het 

in de persberichten ontbreekt aan een objectieve voorstelling van zaken, doordat positieve aspecten 

van de geneesmiddelen worden benadrukt en negatieve aspecten achterwege worden gelaten. De 

berichten bevatten slechts een enkele zin over bijwerkingen en informatie over de risico’s en contra-

indicaties ontbreekt. IGZ acht dit in strijd met zowel art. 84 lid 3 als art. 91 lid 1 onder a Gnw en legt 

een corrigerende maatregel op. 

6.6.2 Civielrechtelijke jurisprudentie  

De civielrechtelijke jurisprudentie heeft hoofdzakelijk betrekking op reclame-uitingen waarin 

geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken. De vorderingen zijn, mede afhankelijk van het 

tijdstip waarop de zaken spelen, gebaseerd op het in art. 6:194 BW opgenomen verbod op 

misleidende reclame dan wel op de in art. 6:194a BW opgenomen voorschriften over vergelijkende 

reclame. Ook het vraagstuk van de bewijslast (art. 6:195 BW) speelt een rol. Strikt genomen heeft 

deze jurisprudentie dus geen betrekking op de interpretatie door de rechter van de 

geneesmiddelenwetgeving. Gelet op de samenhang met de jurisprudentie van de CGR en voor de 

volledigheid worden deze uitspraken hier wel op hoofdlijnen behandeld.  

Een van de eerste uitspraken dateert uit 1994 en betreft een reclame-uiting waarin Ciba-Geigy 

effectiviteits- en kostenvergelijkingen maakt tussen haar eigen geneesmiddelen en de concurrerende 

producten van Bristol-Myers Squibb. Bij de beoordeling van deze zaak hanteert de 

voorzieningenrechter als uitgangspunten art. 6:194-196 BW over misleidende reclame en het 

                                                           
50 Boetezaak 159, boetebesluit 4 december 2014. 
51 IGZ-rapport Redelijk nalevingsniveau reclameregels bij marktintroductie Seebri- en Ultibro Breezhaler 2016. 
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Pokon/Substral-arrest van de Hoge Raad.52 Hieruit volgt dat de eisen aan vergelijkende reclame 

streng zijn. De bewijslast voor de juistheid en volledigheid van de vergelijking rust op degene die de 

inhoud daarvan bepaalt. De juistheid van de vergelijking mag niet aan redelijke twijfels onderhevig 

zijn.53  

Ook in een uitspraak uit 2004 benadrukt de rechter in kort geding dat de bewijslast ten aanzien van 

de juistheid van claims op grond van art. 6:195 BW ligt bij degene die verantwoordelijk is voor de 

inhoud daarvan.54 De juistheid van de mededelingen mag niet aan redelijke twijfel onderhevig zijn.55 

Ofschoon een zekere mate van overdrijving inherent is aan het wervende karakter van reclame zal 

eerder sprake zijn van misleiding naarmate de boodschap serieuzer is. Aan reclame voor 

geneesmiddelen mogen derhalve hoge eisen worden gesteld, onder meer wat betreft de juistheid 

van de verschafte gegevens.  

In het licht van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter dat de woorden ‘altijd’ en ‘alle’ in de 

claim ‘Aranesp heeft de langste werking; altijd minder frequent doseren bij alle patiënten’ een te 

zwaar aangezet absoluut karakter hebben en ten onrechte de indruk wekken dat Aranesp te allen tijde 

minder frequent hoeft te worden toegediend dan vergelijkbare producten. Ten aanzien van de tot 

beroepsbeoefenaren gerichte claim ‘Aranesp is hét erythropoëtine voor een makkelijke 

anemiebehandeling’ overweegt de voorzieningenrechter dat deze claim niet misleidend is, maar moet 

worden aangemerkt als een claim met een wervend karakter waaraan enige overdrijving eigen is. Deze 

claim wordt niet (impliciet) vergelijkend geacht.56 

 

Uit de jurisprudentie van de civiele rechter blijkt dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van 

een misleidende vergelijking reeds in een zeer vroegtijdig stadium aansluiting is gezocht bij de 

uitgangspunten die hierover in de jurisprudentie van de zelfregulerende instanties zijn ontwikkeld. 

Eind jaren ‘90 ligt bij de civiele rechter de vraag voor of een door Novartis gehanteerde claim over de 

effectiviteit van Lamisil ten opzichte van andere behandelmethoden, waaronder itraconazol van 

Janssen-Cilag, misleidend is. Het hof haakt aan bij het door de RGA ontwikkelde tweestudiescriterium 

en toetst de vergelijkende claim van Novartis hieraan.  

Novartis onderbouwt de claim met slechts één studie, de zogenoemde LION-studie. Onder 

omstandigheden kan van het vereiste van twee studies worden afgeweken, namelijk als de claim 

genoegzaam wordt bewezen door slechts één wetenschappelijk onderzoek en dit onderzoek van een 

dermate omvang is dat de resultaten daarvan toereikend zijn als wetenschappelijk bewijs. De rechter 

en het hof constateren beiden dat in het onderhavige geval geen aanleiding is om van de vereiste 

                                                           
52 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4985 (Pokon/Substral). 
53 Rb. Arnhem (pres.) 26 januari 1994, KG 1994/9, r.o. 2-4 (Bristol-Myers Squibb/Ciba-Geigy). Zie uit dezelfde 
periode ook Rb. Utrecht (pres.) 28 december 1999, KG ZA 99-1189/BL, r.o. 4.18-4.19 (Pfizer/Eerste Nederlandse 
Reformadviesbureau), waarin een vergelijking tussen een natuurlijk potentieverhogend middel en Viagra wordt 
verboden wegens strijd met art. 6:194 BW. Zie verder Rb. Utrecht (vzr.) 22 oktober 2002, 150379/KG ZA 02-
892/WV, r.o. 3.7 (AstraZeneca/GlaxoSmithKline). 
54 Rb. Breda (vzr.) 9 januari 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AO2318 (Roche/Amgen). 
55 Het is opmerkelijk dat de rechter daarbij verwijst naar de algemene jurisprudentie van het Europese Hof van 
Justitie ten aanzien van de bescherming van consumenten en als uitgangspunt neemt dat de gemiddeld 
geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument niet door uitingen mag worden misleid doordat 
hij ten onrechte meent dat het product bepaalde kenmerken bezit. Aan het feit dat sprake is van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren, waarvoor helemaal geen reclame richting 
consumenten gemaakt mag worden, gaat de rechter voorbij (r.o. 3.6). 
56 Rb. Breda (vzr.) 9 januari 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AO2318, r.o. 3.7-3.9 (Roche/Amgen). In deze zaak spelen 
overigens ook de (vermeende) uitlatingen van artsenbezoekers mee, zie r.o. 3.14-3.17. 
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twee studies af te wijken. Niet ter discussie staat dat de LION-studie een uitstekende, 

wetenschappelijk verantwoord opgezette studie is. Dit betekent echter nog niet dat daarmee ook vast- 

staat dat sprake is van een zodanig omvangrijk onderzoek dat geen twijfel kan bestaan over de 

statistische betrouwbaarheid van het onderzoek. De omstandigheid dat de studie nog niet is 

gepubliceerd is een extra reden om niet op voorhand, in afwijking van de algemene regel, aan de 

resultaten van die studie alleen doorslaggevende betekenis toe te kennen. Niet uitgesloten is dat de 

uitkomst van een onderzoek in de uiteindelijke publicatie kan verschillen of zijn genuanceerd ten 

opzichte van de uitkomst zoals deze in poster-vorm is gepresenteerd.57 

Zie ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag uit 2004, waarin het in 

de zelfregulering ontwikkelde tweestudiescriterium wordt aangeduid als een nadere invulling van de 

algemene criteria van zowel art. 6:194 BW als art. 3 lid 8 WOG en art. 3, 4, 11 en 12 Reclamebesluit.58 

Een voorbeeld van een uitspraak waarin de civiele rechter vaststelt dat het verbod op misleidende 

reclame ex art. 6:194 BW niet is overtreden.  

De voorzieningenrechter acht de claims ‘MYTH Pradaxa has the same safety profile as warfarin’ en 

‘Pradaxa 150 mg significantly reduces total bleeding vs warfarin’, door Boehringer Ingelheim gebezigd 

in een stand op een congres voor cardiologen en internisten, niet misleidend in de zin van art. 6:194 

BW. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het totale aantal bloedingen dat kan voorkomen bij 

gebruik van Pradaxa minder is dan bij gebruik van warfarine. De artsen tot wie de claims zich richten, 

zullen uit de claims niet afleiden dat ook het aantal ernstige bloedingen bij gebruik van Pradaxa minder 

is dan bij warfarine. De oplettende beroepsbeoefenaar wordt door de claims niet op het verkeerde 

been gezet, ook al is het juist dat het beroepsbeoefenaren bij de keuze voor een bepaald middel 

vooral te doen zal zijn om het aantal ernstige bloedingen dat kan voorkomen, en niet om het totale 

aantal bloedingen.59 

6.7 Jurisprudentie Codecommissie  
De jurisprudentie van de CGR over de specifieke bepalingen met betrekking tot schriftelijke reclame 

gericht op beroepsbeoefenaren is zeer omvangrijk. Daarom is deze jurisprudentie gegroepeerd aan 

de hand van een aantal hoofdthema’s. Daarbij is gekozen voor de navolgende indeling.  

 

In paragraaf 6.7.1 wordt de jurisprudentie van de Codecommissie behandeld die betrekking heeft op 

het vereiste dat reclame een zo volledig mogelijk beeld dient te geven van de werking van een 

geneesmiddel. Jurisprudentie met betrekking tot de verplichte vermelding van de verkorte 

productinformatie bij schriftelijke uitingen komt aan de orde in paragraaf 6.7.2. Herinneringsreclame 

is toegestaan voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 5.4.2 CGR Code; de 

jurisprudentie over dit artikel is opgenomen in paragraaf 6.7.3.  

 

Paragraaf 6.7.4 behandelt de jurisprudentie die betrekking heeft op het vereiste dat reclame in zijn 

totaliteit accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in zijn onderdelen juist moet zijn. Jurisprudentie 

met betrekking tot het vereiste dat vage termen of superlatieven of het anderszins overdrijven over 

                                                           
57 Rb. Breda (pres.) 25 september 1998 (Janssen-Cilag/Novartis), n.g.; Hof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 1999, 
ECLI:NL:GHSHE:1999:AH8068, r.o. 4.3.1-4.3.3 (Novartis/Janssen-Cilag).  
58 Rb. Den Haag (vzr.) 26 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ5353, r.o. 3.3-3.4 (Aventis/Novo Nordisk). 
59 Rb. Amsterdam (vzr.) 3 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5779, r.o. 4.2-4.3 (Bristol-Myers Squibb en 
Pfizer/Boehringer Ingelheim). Ook de in deze zaak door Boehringer Ingelheim in reconventie ingediende 
vordering wordt afgewezen, geen overtreding van art. 6:194 BW (r.o. 4.5). 
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eigenschappen van het geneesmiddel vermeden dient te worden, komt aan de orde in paragraaf 

6.7.5. Paragraaf 6.7.6 behandelt de jurisprudentie met betrekking tot de vereisten voor het gebruik 

van citaten. 

 

Het vereiste dat reclame in zijn totaliteit en in zijn onderdelen controleerbaar moet zijn, is in de 

jurisprudentie van de CGR zeer intensief aan de orde gesteld en heeft geleid tot een grote stroom 

van uitspraken van de Codecommissie. Deze jurisprudentie is in paragraaf 6.7.7 in een aantal sub-

paragrafen onderverdeeld. Hierbij dient te worden aangetekend dat het – mede gelet op de 

onderlinge samenhang tussen de in de CGR Code gestelde eisen – niet altijd eenvoudig is gebleken 

deze onderverdeling consequent door te voeren. Een complicerende factor hierbij is tevens dat de 

eisen die worden gesteld aan enkelvoudige en aan vergelijkende claims op een aantal punten 

overeenkomen, maar op andere punten ook verschillen.  

 

Tegen deze achtergrond is ervoor gekozen in paragraaf 6.7.7 de jurisprudentie over de algemene 

eisen die aan de onderbouwing van claims worden gesteld, te behandelen. Na een inleiding (par. 

6.7.7.1) komen in paragraaf 6.7.7.2 de in de jurisprudentie ontwikkelde algemene principes over de 

onderbouwing van claims aan de orde. In paragraaf 6.7.7.3 wordt ingegaan op de bronnen waarmee 

claims kunnen worden onderbouwd. Paragraaf 6.7.7.4 gaat over de eisen die in de jurisprudentie 

worden gesteld aan de wetenschappelijke kwaliteit en overtuigingskracht van studies die dienen ter 

onderbouwing van claims en paragraaf 6.7.7.5 betreft de eisen ten aanzien van de 

controleerbaarheid van claims. Voor zover zich ten aanzien van deze algemene eisen onderscheid 

mocht voordoen tussen enkelvoudige en vergelijkende claims, zal dat worden aangegeven.  

 

Paragraaf 6.7.8 gaat over de jurisprudentie over de specifieke voorwaarden die in de CGR Code 

worden gesteld aan vergelijkende reclame. Ook deze jurisprudentie is omvangrijk. De volgende 

indeling is gehanteerd. Na een inleidende paragraaf (6.7.8.1) wordt in paragraaf 6.7.8.2 de 

interpretatie door de Codecommissie van het begrip ‘vergelijking’ in de zin van art. 5.2.2.8 CGR Code 

behandeld. Paragraaf 6.7.8.3 behandelt de algemene uitgangspunten in de jurisprudentie ten 

aanzien van vergelijkende reclame. In paragraaf 6.7.8.4 wordt nader ingegaan op de jurisprudentie 

over de specifieke eisen die aan vergelijkende reclame worden gesteld. In paragraaf 6.7.8.5 wordt 

kort aandacht besteed aan de eisen met betrekking tot de onderbouwing van vergelijkende reclame 

zoals deze toepassing waren in het kader van het tot 2010 geldende tweestudiescriterium. 

 

De jurisprudentie van de Codecommissie met betrekking tot mondelinge reclame en artsenbezoekers 

komt aan de orde in paragraaf 6.7.9. 

6.7.1 Het vereiste dat reclame een zo volledig mogelijk beeld moet geven van de 
werking van een geneesmiddel  

Art. 5.2.2.4 CGR Code (art. 5.4 oud) schrijft voor dat de totaliteit van een reclame-uiting gericht op 

beroepsbeoefenaren een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld dient te geven van de werking 

van het geneesmiddel. Daarbij zijn in elk geval te betrekken de indicatie(s), de klinische effectiviteit, 

de bijwerkingen en de contra-indicaties. In art. 5.2.2.4 CGR Code wordt tevens naar art. 5.4.1 

verwezen. In dit artikel is aangegeven welke informatie in elk geval in een schriftelijke uiting gericht 
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op beroepsbeoefenaren dient te zijn opgenomen in de zogenoemde verkorte bijsluitertekst, ook wel 

aangeduid als verkorte productinformatie.  

In B20.008 benadrukt de Commissie van Beroep de bedoeling van art. 5.4 en art. 8.1 CGR Code (oud). 

Deze bepalingen strekken ertoe dat tot beroepsbeoefenaren gerichte reclame-uitingen op directe 

wijze duidelijkheid verschaffen omtrent (onder meer) de belangrijkste bijwerkingen van een 

geneesmiddel. Dit betekent dat een vergunninghouder die onvolledige, niet concrete en 

onvoldoende specifieke informatie verstrekt, zich niet kan beroepen op het feit dat de betrokken 

beroepsbeoefenaren over volledige en gedetailleerde kennis beschikken om deze informatie zelf 

nader in te vullen.  

In een brochure over Entocort staat bij bijwerking alleen vermeld: ‘Vergeleken met equipotente 

dosering prednisolon, de helft minder steroïd afhankelijke bijwerkingen. Ook gemeld huidreacties 

(rash, jeuk).’ De verkorte productinformatie maakt melding van bijwerkingen karakteristiek voor orale 

corticosteroïde (Cushing-achtig) en dyspepsie spierkrampen, tremor, palpitaties, nervositeit, 

visusstoornissen en menstruatiestoornissen. Van andere frequent voorkomende bijwerkingen als 

maag- en darmstoornissen (flatulentie, misselijkheid en diarree) wordt in het geheel geen melding 

gemaakt. De vergunninghouder beroept zich erop dat corticosteroïden reeds tientallen jaren door 

artsen worden voorgeschreven en de bijwerkingen daarvan – zeker onder de doelgroep van de 

brochure (maag/darmspecialisten) – algemeen bekend zijn. De Codecommissie en Commissie van 

Beroep gaan hier niet in mee. ‘Het kan niet zo zijn dat kan worden volstaan met onvolledige, niet 

concrete en niet specifieke informatie op dit punt, waaraan – kennelijk uitgaande van een 

veronderstelling dat alle betrokken beroepsbeoefenaren steeds volledige en gedetailleerde kennis 

bezitten – door deze beroepsbeoefenaren zelf maar invulling moet worden gegeven.’60  

De doelgroep tot wie een reclame-uiting zich richt – en het kennisniveau dat bij deze doelgroep 

verondersteld kan worden aanwezig te zijn – speelt echter wel mee bij de beoordeling van de 

volledigheid van de informatie.  

In B12.005 beoordeelt de Commissie van Beroep of het ontbreken van informatie over het totale 

aantal ernstige bloedingen in een onderlinge vergelijking tussen Pradaxa en warfarine leidt tot een 

onvolledig beeld van de werking van Pradaxa. De Commissie van Beroep laat daarbij meewegen dat de 

beroepsbeoefenaren tot wie de reclame-uitingen zich in het bijzonder richten behoren tot de 

disciplines waar veel kennis aanwezig is van de werking van antistollingsmiddelen en de bijwerkingen 

daarvan, met name ernstige bloedingen, aangezien daarmee decennialang in ruime mate ervaring is 

opgedaan. Deze beroepsbeoefenaren zullen bij het voorschrijven van een antistollingsmiddel op 

individueel niveau – zeker bij patiënten met een bijzonder risico – een inschatting maken van de 

risico’s van de onderscheiden bloedingen voor de betrokken patiënt en mede daarop hun keuze van 

het geneesmiddel baseren, aldus de Commissie van Beroep.61 

Een omgekeerde situatie doet zich voor in K04.003/K04.004. In deze zaak oordeelt de Codecommissie 

dat niet verondersteld kan worden dat psychiaters in het algemeen bekend zijn met de meest 

voorkomende, vaak tot therapie-ontrouw leidende bijverschijnselen van bepaalde geneesmiddelen.62 

De Codecommissie en Commissie van Beroep plaatsen de vraag of het beeld van de werking van een 

geneesmiddel zo volledig en nauwkeurig mogelijk is, nadrukkelijk in de context van de totaliteit van 

                                                           
60 B20.008, 7 februari 2001, r.o. 4.2.3 (AstraZeneca/Ferring). Zie ook K20.008, 5 oktober 2000, r.o. D, onder 5 
(Ferring/AstraZeneca). 
61 B12.005, 10 december 2012, r.o. 4.4.3 (Bristol-Myers Squibb en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
62 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.3 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
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de reclame-uiting. Niet alleen het woordgebruik, maar ook het gebruikte beeldmateriaal speelt 

daarbij een rol.  

In een advertentie voor Seebri staat een foto afgebeeld van een man die, gekleed in een ochtendjas, 

geheel in een vacuüm getrokken doorzichtige plastic zak in de badkamer staat. Boven de foto staat 

vermeld: ‘Veel patiënten met COPD starten de dag MET WEINIG LUCHT’ en ‘GEEF ZE MEER LUCHT met 

[Seebri]’. Daaronder wordt onder meer de claim ‘Snel intredend effect binnen 5 minuten, 

aanhoudende werking gedurende 24 uur’ vermeld. 

De Codecommissie acht dit in eerste instantie misleidend, onder meer omdat uit de context van de 

reclame-uiting niet blijkt dat de claim uitsluitend op het effect op de longfunctiewaarde slaat en dat 

deze waarde geen direct verband heeft met symptomen zoals ernstige benauwdheid.63 Ook de 

Commissie van Beroep is van oordeel dat sprake is van misleiding, maar constateert in aanvulling 

daarop tevens dat in de uiting niet een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de werking van 

Seebri wordt geschetst. De meest in het oog springende elementen van de advertentie, te weten de 

indringende foto van een ernstig benauwde man met daarbij de koptekst: ‘Veel patiënten met COPD 

starten de dag MET WEINIG LUCHT’, zullen bij de gemiddelde beroepsbeoefenaar een gevoel van 

urgentie oproepen. De eerste indruk die hiermee wordt gewekt, is die van een man die aan het begin 

van de dag behandeling behoeft van zijn acute benauwdheidsklachten. Het gevoel van urgentie wordt 

versterkt door de claim dat Seebri vanaf vijf minuten na de dosis een significante verbetering van de 

longfunctie biedt. Die korte tijdsvermelding is niet (zozeer) van belang voor de verbetering van de 

longfunctie, die de patiënt niet direct ervaart, maar (juist) voor de vermindering van symptomen van 

COPD, waaronder benauwdheid, aldus de Commissie van Beroep.64 

Het vereiste dat de totaliteit van een reclame-uiting een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld 

van de werking van het geneesmiddel dient te geven, betekent niet dat alle bekende informatie 

omtrent de werking van een middel in een claim of een reclame-uiting moet worden opgenomen. De 

Codecommissie/Commissie van Beroep hebben bepaald dat met de zinsnede ‘een zo nauwkeurig 

mogelijk beeld’ geen absolute volledigheid en nauwkeurigheid wordt beoogd. De maatstaf bij de 

beoordeling van de vraag welke gegevens weggelaten mogen worden en welke niet, wordt mede 

bepaald door het verbod op misleiding en het vereiste dat reclame het rationele gebruik van een 

geneesmiddel in farmacotherapeutisch opzicht moet bevorderen. Daarbij is tevens relevant of sprake 

is van een voor voorschrijvers onderscheidend oftewel keuzebepalend criterium. Dit volgt uit 

K12.005/B12.005: 

Bristol-Myers Squibb/Pfizer verwijt Boehringer Ingelheim in reclame-uitingen over Pradaxa een 

zodanig selectief gebruik te maken van bepaalde resultaten van de RELY-studie dat een onvolledig en 

onjuist beeld ontstaat van de eigenschappen van dat middel. B-MS/Pfizer ageren met name tegen het 

feit dat Boehringer Ingelheim in de uitingen wel vermeldt dat uit de RELY-studie blijkt dat bij 

behandeling met Pradaxa, in vergelijking met warfarine, 59% minder intracraniële bloedingen 

optraden, terwijl zij niet vermeldt dat het totale aantal ernstige bloedingen bij Pradaxa niet significant 

minder was dan bij behandeling met warfarine en dat bij Pradaxa zelfs iets meer gastro-intestinale 

bloedingen optraden dan bij warfarine. 

De Codecommissie laat bij de beoordeling meewegen dat het risico van het optreden van bloedingen 

inherent is aan het gebruik van antistollingsmiddelen. Dat mag bij iedere beroepsbeoefenaar ook 

bekend worden verondersteld. Niet betwist is dat van de categorie ernstige bloedingen de 

                                                           
63 K13.012, 4 maart 2014, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/Novartis). 
64 B13.012, 13 juni 2014, r.o. 4.2.3 (Novartis/Boehringer Ingelheim). Zie ook K13.012, 4 maart 2014 (Boehringer 
Ingelheim/Novartis). 
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intracraniële bloedingen het meest ernstig zijn, omdat ingrijpen bij het optreden van een dergelijke 

bloeding meestal niet goed mogelijk is en een dergelijke bloeding vrijwel altijd blijvende ernstige 

gevolgen heeft en in ongeveer de helft van de gevallen leidt tot de dood. Het feit dat uit de RELY-

studie blijkt dat het aantal intracraniële bloedingen bij behandeling met Pradaxa 59% lager was dan bij 

behandeling met warfarine, is voor de beroepspraktijk dus zeer relevante informatie. Pradaxa 

onderscheidt zich op dat belangrijke punt in positieve zin van warfarine. 

Voor wat betreft het totale aantal ernstige bloedingen laat de RELY-studie geen significant verschil zien 

tussen Pradaxa en warfarine. Dat betekent dat het totale aantal ernstige bloedingen geen 

onderscheidend criterium is. De keuze van de arts voor het ene of het andere middel zal niet worden 

beïnvloed door deze informatie, omdat de middelen wat dat betreft vergelijkbaar zijn. Het niet 

vermelden van deze informatie is naar het oordeel van de Codecommissie toelaatbaar.  

Ten aanzien van het optreden van gastro-intestinale bloedingen onderscheidt Pradaxa zich wel van 

warfarine, en wel in negatieve zin. Boehringer Ingelheim vermeldt dit niet in de uitingen. Voor de 

beroepspraktijk weegt het voordeel van het geringere aantal intracraniële bloedingen bij Pradaxa 

zwaarder dan het nadeel van het hogere aantal gastro-intestinale bloedingen vergeleken met 

warfarine. Gastro-intestinale bloedingen kunnen weliswaar levensbedreigend zijn, maar zijn in het 

algemeen goed behandelbaar en leiden veel minder vaak dan intracraniële bloedingen tot ernstige 

blijvende invaliditeit of de dood. Het ontbreken van de informatie over het hogere aantal gastro-

intestinale bloedingen bij Pradaxa heeft geen negatieve invloed op het rationele gebruik van Pradaxa 

dan wel warfarine in farmacotherapeutisch opzicht en wordt toelaatbaar geacht.65 In hoger beroep 

bevestigd.66 

Uit de jurisprudentie van de CGR volgt dat het vereiste dat een reclame-uiting een zo volledig en 

nauwkeurig mogelijk beeld van de werking van een geneesmiddel moet geven, zeer strikt wordt 

toegepast als het om de omschrijving van het indicatiegebied gaat. Het weglaten van belangrijke 

beperkingen omtrent het indicatiegebied is ontoelaatbaar, beperkingen die essentieel zijn bij het 

voorschrijven van geneesmiddelen moeten op duidelijke wijze in de reclame-uiting worden vermeld. 

Zie onder meer: 

– K21.006: Pharmacia laat ten onrechte na in een advertentie zelf te vermelden dat Aromasin (slechts) is 

geïndiceerd voor tweedelijnsbehandeling van borstkanker. Weliswaar is in de tekst verwezen naar de 

volledige bijsluitertekst ‘elders in dit blad’, maar dit is onvoldoende.67 

 

– K21.012: Knoll heeft in een introductiebrief aan artsen over Reductil een agendakaartje bijgevoegd dat 

voor een deel gewijd is aan het behandelplan. Hierin wordt niet vermeld dat Reductil alleen dient te 

worden voorgeschreven aan patiënten die niet voldoende reageren op een aangepast caloriearm dieet, 

dat wil zeggen, patiënten die moeite hebben met het bereiken of handhaven van een gewichtsverlies van 

meer dan 5% binnen drie maanden. Daarmee blijft een essentieel onderdeel van de indicatie van Reductil 

onvermeld.68 

 

– K14.012: Tysabri is een tweedelijnsgeneesmiddel voor patiënten met multiple sclerose die nog niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate behandelingskuur met bèta-interferon of 

glatirameeracetaat gedurende minimaal één jaar. In reclame-uitingen hanteert de vergunninghouder 

onder meer de volgende claims: ‘Eén relapse vraagt om een krachtige aanpak’, ‘Eén relapse staat voor 5-10 

                                                           
65 K12.005, 4 september 2012, r.o. 6.14-6.19 (Bristol-Myers Squibb en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
66 B12.005, 10 december 2012, r.o. 4.4.3-4.4.5 (Bristol-Myers Squibb en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
67 K21.006, 2 mei 2001, r.o. D, in conventie (AstraZeneca/Pharmacia). 
68 K21.012, 5 juli 2001, r.o. D, onderdeel 3 (Roche/Knoll). 
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laesies. Een relapse tijdens de eerstelijnsbehandeling vraagt dan ook direct om een krachtige aanpak’ en 

‘Start met Tysabri voor een krachtig effect’. Naar het oordeel van de Codecommissie ontbreekt de 

vermelding van de therapeutische indicatie van Tysabri, althans is deze niet op een plaats in deze uiting 

opgenomen die recht doet aan het belang van deze informatie. Strijd met art. 5.2.2 en 5.2.2.4 CGR Code.69  

Een onverminderd kritische houding van de Codecommissie is terug te vinden in K12.003/K12.004, 

waarin verschillende doseringen van een geneesmiddel verschillende indicatiegebieden hebben.  

Pradaxa 75 mg en 110 mg harde capsules zijn volgens de SmPC geïndiceerd voor de primaire preventie 

van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een totale 

heupvervangende operatie of een totale knievervangende operatie hebben ondergaan. Pradaxa 110 

mg en 150 mg harde capsules zijn blijkens de SmPC-teksten geïndiceerd voor de preventie van 

cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassenen met atriumfibrilleren, zonder 

klepafwijkingen met één of meer van de volgende risicofactoren: CVA, TIA of systemische embolie in de 

anamnese, linkerventrikel ejectiefractie < 40%, symptomatisch hartfalen, ≥ New York Association 

(NYHA) klasse 2, 75 jaar en ouder, 65 jaar en ouder in combinatie met diabetes mellitus, coronair 

vaatlijden of hypertensie.  

De Codecommissie stelt vast dat de cursief weergegeven zinsneden in beide gevallen als een 

belangrijke beperking van het geregistreerde indicatiegebied moeten worden aangemerkt. Deze 

beperkingen zijn dermate essentieel bij het voorschrijven van Pradaxa dat deze op duidelijke wijze in 

de reclame-uiting moeten zijn vermeld en wel zodanig dat de beroepsbeoefenaren hiervan op 

betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen en dat het beroepsbeoefenaren bij lezing van 

slogans of andere teksten in reclame-uitingen met betrekking tot het indicatiegebied aanstonds 

duidelijk is dat deze beperkingen ten aanzien van het indicatiegebied gelden.70 

Het achterwege laten van de vermelding van een waarschuwing in een advertentie kan ook tot een 

onvolledig beeld leiden.  

K21.012. In een reclame-uiting voor Reductil wordt nagelaten te vermelden dat gedurende de eerste 

drie maanden bij gebruik van dit geneesmiddel de bloeddruk en polsslag ten minste om de twee 

weken dienen te worden gecontroleerd. De Codecommissie constateert in eerste aanleg een 

overtreding van art. 5.4 en 8.1 CGR Code (oud).71 

De Commissie van Beroep bevestigt in hoger beroep dat de waarschuwing, gezien de aard en ernst 

van de gezondheidsrisico’s die zich met betrekking tot de ontwikkeling van de bloeddruk kunnen 

voordoen, van zodanig groot belang is dat deze duidelijk in de reclame-uiting vermeld had moeten 

worden. Ook al mag ervan worden uitgegaan dat een voorschrijver die niet of nauwelijks bekend is 

met de toepassing van een geneesmiddel, na kennis te hebben genomen van de verkorte 

productinformatie ook de volledige SmPC zal raadplegen, de ernst van de waarschuwing brengt mee 

dat in het reclamemateriaal zeer nauw bij de SmPC dient te worden aangesloten.72 

Risicofactoren die in de SmPC worden genoemd, behoren ook in de reclame-uiting te worden 

vermeld. Zonder een dergelijke vermelding zal het de beroepsbeoefenaar niet aanstonds duidelijk 

zijn op welke risicofactoren wordt gedoeld.73  

                                                           
69 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.12 (Merck/Biogen). 
70 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.5, alinea 3 (Bayer/Boehringer Ingelheim).  
71 K21.012, 5 juli 2001, r.o. D, onderdeel 3 (Roche/Knoll). 
72 B21.012, 15 november 2001, r.o. 4.3.3 (Roche/Knoll). 
73 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.6-9.9 en 9.23 (Bayer/Boehringer Ingelheim).  
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Een voorbeeld van een uitspraak waarin de Codecommissie van oordeel is dat het vereiste dat een 

uiting een zo volledig mogelijk beeld moet geven niet is overtreden, is K06.004/K06.006.  

Het vermelden van de initiële behandelingsduur van Raptiva in een overzicht dat als onderwerp heeft 

het subcutaan toedienen van dit middel is volgens de Codecommissie niet vereist. De duur van de 

initiële behandeling is in de zogenoemde verkorte productinformatie opgenomen, zulks in 

overeenstemming met de eisen van de gedragscode, aldus de Codecommissie.74   

Direct verband houdend met de vraag of het beeld dat in een reclame-uiting van een geneesmiddel 

wordt gegeven zo volledig mogelijk is, is de vraag op welke plaats de essentiële informatie moet 

worden vermeld. Dient deze in de uiting zelf te worden opgenomen, of kan ook worden volstaan met 

een verwijzing naar een vermelding elders of naar een voetnoot? Op basis van de uitspraken van de 

Codecommissie over dit vraagstuk kan het volgende worden geconcludeerd.  

In algemene zin geldt dat in elk geval de voornaamste therapeutische indicaties van een 

geneesmiddel in een reclame-uiting moeten zijn opgenomen op een plaats en in een lettertype die 

recht doen aan het belang van die informatie. Reeds in een vroegtijdig stadium bepaalt de 

Codecommissie dat voor wezenlijke productkenmerken in beginsel niet kan worden verwezen naar 

de verkorte productinformatie elders in het betreffende medium. Wezenlijke productkenmerken 

dienen vermeld te worden op een plaats die aan het belang van die productinformatie recht doet, 

derhalve in die advertentie zelf.75 Het feit dat de essentiële informatie elders in het tijdschrift is 

vermeld, heft de onvolledigheid niet op.  

Aventis plaatst voor Lantus in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een advertentie met de 

claim ‘Significant minder nachtelijke hypoglykemieën ten opzichte van NPH-insuline’. Deze advertentie 

staat op de eerste pagina van dit tijdschrift, de bijbehorende verkorte productinformatie en 

referenties staan achter in het tijdschrift afgedrukt. De Codecommissie is van oordeel dat op deze 

manier een essentieel gegeven van Lantus niet op duidelijke wijze in de advertentie zelf wordt 

vermeld. De omstandigheid dat meer hypoglykemieën in de vroege ochtend kunnen worden verwacht 

is een wezenlijk deel van de totale productinformatie. Door dit in de advertentie ongenoemd te laten, 

wekt de claim de misleidende suggestie dat het aantal hypoglykemieën in totaal minder is dan bij 

gebruik van een ander product. Dit is niet juist, omdat een verschuiving van het tijdstip van de 

hypoglykemieën mag worden verwacht, namelijk van de nacht naar de vroege ochtend. Dit laatste 

blijkt niet uit de advertentie. ‘De vermelding in regel 22 van de ‘kleine lettertjes’ in de verkorte 

productinformatie, meer dan 100 pagina’s verder, vermag deze onjuistheid respectievelijk 

onvolledigheid niet op te heffen’, aldus de Codecommissie.76 

In latere uitspraken werkt de Codecommissie deze lijn verder uit. Het vereiste dat de totaliteit van de 

reclame-uiting een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de werking van het geneesmiddel 

moet geven in de richting van beroepsbeoefenaren betekent dat voor voorschrijvers essentiële 

informatie bij de reclame-uiting zelf moet worden vermeld. Deze vermelding moet zodanig zijn dat 

beroepsbeoefenaren hier op betrekkelijk eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen. Dit is niet het 

geval indien wordt verwezen naar de elders in een brochure of tijdschrift opgenomen verkorte 

productinformatie.  

                                                           
74 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.14 (Serono/Wyeth).  
75 K21.006, 2 mei 2001, r.o. D, in conventie (AstraZeneca/Pharmacia). 
76 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.5 (Novo Nordisk/Aventis). 
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Of een verwijzing naar een voetnoot is toegestaan, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Als hoofdregel geldt dat op eenvoudige wijze kennisgenomen moet kunnen worden van de voetnoot. 

Dit betekent dat de voetnoot duidelijk leesbaar moet zijn en dat de kans afwezig is dat deze over het 

hoofd wordt gezien of niet wordt gelezen. Als bijvoorbeeld de tekst van een wezenlijke beperking 

van het indicatiegebied zeer omvangrijk is, acht de Codecommissie het op zich – mede met het oog 

op de hanteerbaarheid daarvan in promotionele uitingen – wel aanvaardbaar dat dergelijke 

beperkingen niet in hun gehele omvang in een slogan of pay-off worden opgenomen, maar in een 

voetnoot. De informatie die essentieel is bij het voorschrijven moet echter op duidelijke wijze in de 

reclame-uiting zelf zijn vermeld. Deze vermelding moet zodanig zijn dat de beroepsbeoefenaren 

hiervan op betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen. Het moet voor beroepsbeoefenaren 

bij lezing van slogans of andere teksten in reclame-uitingen met betrekking tot het indicatiegebied 

aanstonds duidelijk zijn dat beperkingen ten aanzien van het indicatiegebied gelden.77 

De Codecommissie volgt deze lijn ook in K15.007. Hoewel de beste garantie om te voorkomen dat 

een voorschrijver informatie over het hoofd ziet, is om deze in de claim zelf op te nemen, gaat de 

Codecommissie in deze zaak akkoord met de ‘sub-optimale oplossing’ van het verwijzen naar 

informatie in een voetnoot. Cruciale factoren zijn daarbij in dit geval het feit dat de voetnoot terug te 

vinden is op dezelfde pagina als de claims, een opvallende plaats heeft gekregen en afgedrukt is in 

een goed leesbare lettergrootte. Daarmee is het risico dat de informatie over het hoofd wordt gezien 

zoveel mogelijk beperkt. 

Bristol-Myers Squibb claimt in een advertentie voor Opdivo (nivolumab) onder meer ‘72,9% van niet 

eerder behandelde patiënten is na 1 jaar nog in leven, bereikt met een consistent doseringsschema’ en  

‘(…) minder therapiegerelateerde bijwerkingen geconstateerd 11,7% therapiegerelateerde graad 3/4 

bijwerkingen vs 17,6% met dacarbazine’. Bij deze claims wordt met een asterisk verwezen naar een 

voetnoot op dezelfde pagina, luidend ‘bij BRAF-WT patiënten’. Ter onderbouwing wordt verwezen 

naar de studie ‘Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation’, gepubliceerd 

in The New England Journal of Medicine. De voetnoot waarin deze studie wordt genoemd, staat op 

een andere pagina van de tijdschriften waarin de advertentie is geplaatst. 

De Codecommissie stelt in de eerste plaats vast dat het voor voorschrijvers van belang is kennis te 

nemen van de informatie over de subpopulatie waarvoor de claims gelden. De groep BRAF-WT 

patiënten vormt slechts ongeveer de helft van de totale groep patiënten die conform de indicatie voor 

behandeling met Opdivo in aanmerking komen. Voor de andere helft is dus niet aangetoond, althans 

in elk geval niet door de studie waarnaar wordt verwezen, dat de claims daarvoor ook gelden. 

Bovendien hebben de claims betrekking op het minder voorkomen van therapiegerelateerde 

bijwerkingen; dit is informatie die van invloed is op de keuze van een voorschrijvende arts voor een 

bepaald geneesmiddel. Hoewel de beste garantie om te voorkomen dat een voorschrijver deze 

informatie over het hoofd ziet volgens de Codecommissie is om de informatie in de claim zelf op te 

nemen, wordt de ‘sub-optimale oplossing’ waarvoor Bristol-Myers Squibb heeft gekozen in het 

onderhavige geval voldoende geacht.78 

Ook uit K13.004 volgt dat het risico op het ontstaan van misverstanden dan wel het ontstaan van een 

onjuiste indruk van de werking van een geneesmiddel moet worden tegengegaan, althans zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen. In deze zaak wordt het verwijzen via een asterisk naar essentiële 

informatie die in kleine druk elders op de pagina is opgenomen onvoldoende geacht.  

                                                           
77 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.5 en 9.23 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
78 K15.007, 5 november 2015, r.o. 6.3-6.4 (MSD/Bristol-Myers Squibb). 
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MSD claimt voor het geneesmiddel Saflutan ‘Verbetering bij nieuwe patiënten (n=45). Saflutan –32%’ 

en ‘Verbetering na switch van PGA (n=124). Andere prostaglandine. Saflutan –9%’. Deze claims blijken 

uitsluitend te zijn gebaseerd op een observationele studie waarin geen beschrijving is gegeven van 

deze beperkte nieuwe patiëntengroep (n=45). Hierdoor blijkt niet, althans onvoldoende, of bij deze 

nieuwe patiëntengroep is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in de SmPC vermelde 

indicatiestelling van Saflutan bij monotherapie. Bovendien is Saflutan in de observationele studie 

gebruikt als eerstelijnstherapie, terwijl het middel blijkens de SmPC is aan te merken als 

tweedelijnstherapie. De claim –32% is gebaseerd op een studie waarbij Salfutan off label is ingezet bij 

een beperkte groep patiënten. Het feit dat in de reclame-uiting met een asterisk naar een voetnoot 

wordt verwezen waarin een en ander in een zeer klein lettertype uiteen wordt gezet, maakt niet dat 

de uiting toelaatbaar is. De Codecommissie benadrukt dat essentiële informatie een zodanige plaats in 

de tekst dient te krijgen dat het ontstaan van misverstanden dan wel van een onjuiste indruk wordt 

tegengegaan, althans zoveel mogelijk wordt voorkomen. Gelet op het belang van de informatie 

voldoen verwijzingen middels een asterisk en teksten in kleine druk elders op de pagina daar niet 

aan.79 

6.7.2 De verplichte vermelding van de verkorte productinformatie bij schriftelijke 
uitingen  

Art. 5.4.1 CGR Code (art. 8.1 oud) bevat de verplichting dat bij iedere tot beroepsbeoefenaren 

gerichte schriftelijke reclame in elk geval de volgende informatie dient te worden vermeld: 

a. de benaming van het geneesmiddel; 

b. de naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen; 

c. de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame bestanddelen; 

d. de farmacotherapeutische groep, voor zover relevant; 

e. de farmaceutische vorm; 

f. de voornaamste therapeutische indicaties; 

g. de belangrijkste bijwerkingen (aan de hand van frequentie en ernst); 

h. de belangrijkste waarschuwingen (voorzorgsmaatregelen in verband met het voorschrijven en 

het gebruik); 

i. de contra-indicaties, en 

j. de indeling van het geneesmiddel (receptplichtig of niet) met betrekking tot de aflevering. 

Deze informatie, die in het dagelijkse taalgebruik wordt aangeduid als de verkorte productinformatie, 

dient in overeenstemming te zijn met de SmPC. 

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat de verplichting om de verkorte 

productinformatie te vermelden, geldt voor alle vormen van schriftelijke uitingen die gericht zijn op 

beroepsbeoefenaren en als reclame voor een geneesmiddel kunnen worden aangemerkt. Hieronder 

vallen uiteraard de advertenties voor geneesmiddelen zelf, maar ook andere schriftelijke publicaties 

over geneesmiddelen die als reclame kunnen worden aangemerkt.  

K07.007/K07.009 gaat over een artikel met de titel ‘Verschil in smaak tussen Movicolon en Forlax’ in 

het tijdschrift Gastro Results Today. De Codecommissie onderwerpt zowel het artikel als het tijdschrift 

aan een grondige analyse en constateert dat het tijdschrift gratis wordt verspreid, slechts één artikel 

bevat en uitsluitend tot stand gekomen is omdat blijkbaar geen van de bestaande (wetenschappelijke) 

                                                           
79 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.13 (Alcon/MSD). 
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periodieken interesse heeft getoond het artikel te publiceren. Het artikel als zodanig is aanprijzend 

voor Forlax. Dit brengt mee dat ook de verkorte productinformatie opgenomen had moeten worden. 

Nu dit niet is gebeurd, is de uiting in strijd met art. 8.1 CGR Code (oud).80   

Ook correspondentie met beroepsbeoefenaren die reclame over een geneesmiddel bevat, moet 

vergezeld gaan van de verkorte productinformatie. In K05.011 wordt een brief van Bayer aan 

voorschrijvers aangemerkt als reclame voor Adalat. In de brief is de verkorte productinformatie 

echter niet opgenomen, hetgeen in strijd is met art. 8.1 CGR Code (oud).81 Tot een vergelijkbare 

conclusie komt de Codecommissie in K14.003, waarin een mailing van Allergy Therapeutics aan 

beroepsbeoefenaren wordt aangemerkt als reclame voor Pollinex. In dit licht constateert de 

Codecommissie dat de verkorte productinformatie ten onrechte niet in de mailing is vermeld.82 

Digitale correspondentie, zoals e-mailverkeer, wordt daarbij gelijkgesteld aan schriftelijke 

correspondentie. 

In K13.006 wordt Alcon veroordeeld tot het rectificeren van een reclame-uiting in de richting van 

beroepsbeoefenaren. De inhoud van de rectificatie als zodanig is in overeenstemming met hetgeen 

hierover door de Codecommissie is bepaald. Alcon stuurt de rectificatie per e-mail toe aan 

beroepsbeoefenaren. In de begeleidende tekst die in deze e-mail is opgenomen, wordt, in weerwil van 

de eerdere veroordeling, commentaar gegeven op de uitspraak en worden ook aanprijzende uitingen 

gebezigd over Travatan, het geneesmiddel waar de rectificatie betrekking op heeft. In een tweede 

door MSD aangespannen klachtenprocedure (K13.008) stelt de Codecommissie vast dat de door Alcon 

verzonden e-mail moet worden aangemerkt als reclame. Dit betekent onder meer dat ook de verkorte 

productinformatie opgenomen had moeten worden. De Codecommissie constateert een overtreding 

van art. 8.1 CGR Code (oud).83 

Ook voor persberichten die reclame voor een geneesmiddel bevatten, geldt de verplichte vermelding 

van de verkorte productinformatie.  

Dit blijkt onder meer uit K02.012. Deze zaak heeft betrekking op een door het internationale 

hoofdkantoor van Janssen uitgegeven persbericht dat via een Engels persbureau ook aan Nederlandse 

persbureaus is aangeboden. De Codecommissie stelt vast dat het persbericht dient te worden 

aangemerkt als een reclame-uiting voor Risperdal. Consequentie hiervan is onder meer dat de 

verkorte productinformatie vermeld had moeten worden.84 

De verplichting tot het vermelden van de verkorte productinformatie geldt voor elke reclame-uiting 

die naar haar aard bezien als ‘los’, zelfstandig, medium kan worden gebruikt. Uitingen die als 

onderdeel van een andere uiting worden verspreid, maar daarvan gemakkelijk los te maken zijn – en 

aldus ‘een eigen leven kunnen gaan leiden’ – worden als zelfstandige uiting beschouwd en moeten 

dus worden voorzien van een verkorte productinformatie. Dit vloeit voort uit K04.003/K04.004, 

waarin de Codecommissie een boekenlegger beoordeelt die reclame-uitingen bevat en verspreid is 

via een medisch tijdschrift.  

Eli Lilly vervaardigt een boekenlegger met claims over Zyprexa. De Codecommissie overweegt dat een 

boekenlegger naar zijn aard bestemd is om los te worden gebruikt. De enkele omstandigheid dat de 

boekenlegger met een koordje is bevestigd aan The British Journal of Psychiatry leidt er niet toe dat 

                                                           
80 K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.5-9.6 (Norgine/Zambon en Ipsen). 
81 K05.011, 1 maart 2006, r.o. 6.14 (CBG/Bayer). 
82 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.17 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
83 K13.008, 24 februari 2014, r.o. 6.4 (MSD/Alcon).  
84 K02.012, 6 februari 2003, r.o. 6.11 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
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kan worden gesproken van een vast onderdeel van het tijdschrift en dat kan worden volstaan met een 

algemene verwijzing naar de verkorte productinformatie die op de binnenzijde van de achterpagina 

van het tijdschrift is afgedrukt. Omdat de boekenlegger eenvoudig van het tijdschrift los te maken is, 

acht de Codecommissie het risico te groot dat deze ‘als het ware “een eigen leven gaat leiden”’.85  

De CGR Code bevat expliciete voorschriften met betrekking tot de plaats waar de verkorte 

productinformatie dient te worden vermeld: deze dient recht te doen aan het belang van de 

informatie. Indien de informatie echter een zodanige omvang heeft dat de tekst in redelijkheid niet 

in een gangbaar formaat in een schriftelijke reclame-uiting is onder te brengen, kan worden 

verwezen naar de vindplaats van die informatie elders in het betreffende medium.  

De vraag of sprake is van een plaats elders in het medium ‘die recht doet aan het belang van de 

informatie’, is aan de orde geweest in K14.004. 

Meda plaatst een reclame-uiting voor Treclinac in de uitgave Update Dermatologie. De Codecommissie 

constateert dat de verkorte productinformatie is afgedrukt ‘naast het colofon op de vijfde pagina van 

de reclame-uiting, op een plaats en in een lettertype die aan het belang van deze productinformatie 

recht doen’. Aldus wordt aan de eisen zoals gesteld in art. 5.4.1 CGR Code voldaan.86 

Het begrip ‘elders in het betreffende medium’ wordt door de Codecommissie strikt geïnterpreteerd. 

Zo is het toevoegen van de verkorte productinformatie als los inlegvel of separate bijlage bij een 

schriftelijke uiting niet toegestaan. Gelet op de gerede kans dat losse inlegvellen worden 

weggegooid, acht de Codecommissie advertenties in dat geval niet volledig. Een adverteerder kan 

zich daarbij niet verschuilen achter de uitgever van het tijdschrift; de verplichting om de verkorte 

productinformatie te verstrekken rust op de adverteerder.87 Ook als de verkorte productinformatie 

als los inlegvel aan een congrestas wordt toegevoegd, bestaat een gerede kans dat dit losse inlegvel 

zal worden weggegooid. De Codecommissie acht dit dan ook niet toelaatbaar.88  

Het verbod om de verkorte productinformatie als losse bijlage aan beroepsbeoefenaren te doen 

toekomen, geldt niet in het geval dat sprake is van de persoonlijke overhandiging door een 

artsenbezoeker aan die voorschrijver. Dit betekent dat bij de overhandiging van een zogenoemde 

leave behind de verkorte productinformatie wel als losse bijlage mag worden verstrekt. De 

Codecommissie acht dit toelaatbaar omdat een leave behind – anders dan een advertentie – niet 

gericht is tot een onbekende en anonieme lezer, maar in het bijzonder bestemd is voor de 

beroepsbeoefenaar met wie het gesprek wordt gevoerd en bij wie het stuk wordt achtergelaten. De 

artsenbezoeker kan zich er dus steeds van vergewissen dat de volledige documentatie, met inbegrip 

van de verkorte productinformatie, de geadresseerde daadwerkelijk bereikt.89 

De Commissie van Beroep onderschrijft deze redenering en voegt hier aan toe:  

‘(…) Algemeen uitgangspunt is dat bij schriftelijke reclame een SmPC van het geneesmiddel in de 

reclame-uiting, althans in het betreffende medium waarin de uiting voorkomt, wordt weergegeven 

(art. 8.1 CGR Code oud). Ten aanzien van mondelinge reclame geldt dat de artsenbezoeker bij de 

reclame voor een geneesmiddel aan de beroepsbeoefenaar een SmPC ter beschikking stelt (art. 7.4 

                                                           
85 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.8 (Eli Lilly/AstraZeneca). 
86 K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.7 (Galderma/Meda). 
87 K21.013, 26 juli 2001, r.o. D, in reconventie (AstraZeneca/MSD). Zie ook K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.18 
(Novartis/MSD). 
88 K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.12 (Roche/Schering-Plough). 
89 K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.17 (Roche/Schering-Plough). 
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CGR Code oud). De strekking van beide bepalingen is gelijkluidend en beoogt zoveel mogelijk te 

waarborgen dat (nagenoeg) gelijktijdig met de openbaarmaking van de reclame-uiting jegens de 

beroepsbeoefenaar de (verkorte) productinformatie onder de aandacht van die beroepsbeoefenaar 

wordt gebracht. Ingeval van samenloop van schriftelijke en mondelinge reclame voor hetzelfde 

geneesmiddel geldt niet zonder meer het uitgangspunt dat de schriftelijke reclame de verkorte 

productinformatie dient te bevatten, zolang aan voornoemde strekking maar geen afbreuk wordt 

gedaan en de beroepsbeoefenaar bij de reclame op andere wijze, zoals door middel van een losse 

bijlage, de verkorte productinformatie ter beschikking krijgt.’90 

De CGR Code bevat eveneens een voorschrift met betrekking tot de opmaak van de verkorte 

productinformatie; deze dient in een zodanig lettertype te zijn dat recht wordt gedaan aan het 

belang van de informatie. Wat hieronder moet worden verstaan, is niet nader aangegeven. In 

K12.001 geeft de Codecommissie wel een indicatie. In deze zaak is aangevoerd dat de verkorte 

productinformatie over Xarelto bij een advertentie voor dit middel in een dermate klein lettertype is 

afgedrukt dat de tekst niet is te lezen zonder vergrootglas of bril. De Codecommissie oordeelt echter 

dat geen sprake is van een overtreding van de CGR Code. Weliswaar zijn de teksten van de verkorte 

productinformaties in de reclame-uitingen klein, ‘maar voor personen die geen bril nodig hebben 

niet onleesbaar’.91  

Tot slot is er ook jurisprudentie over de inhoud van de gegevens die in de verkorte productinformatie 

zijn vermeld. Deze jurisprudentie gaat vooral over volledigheid van die informatie en heeft 

hoofdzakelijk betrekking op de onderdelen f ( voornaamste therapeutische indicaties), g 

(belangrijkste bijwerkingen) en h (belangrijkste waarschuwingen) van art. 5.4.1 CGR Code. Kernvraag 

in de jurisprudentie is de afbakening/interpretatie van begrippen als de ‘belangrijkste’ en de 

‘voornaamste’.  

Vooropgesteld wordt dat de Codecommissie reeds in een zeer vroegtijdig stadium heeft bevestigd 

dat uit art. 8.1 CGR Code (oud) geen eis tot volledigheid valt af te leiden. Naar aanleiding van de 

klacht dat in een reclame-uiting voor Singulair niet de volledige indicatie is opgenomen, wijst de 

Codecommissie er met een beroep op art. 8.1 op dat het erom gaat dat in elk geval de voornaamste 

therapeutische indicaties in de verkorte productinformatie worden vermeld. Dit impliceert dat er dus 

ook indicaties kunnen worden weggelaten.92 

De beantwoording van de vraag wat beschouwd dient te worden als ‘voornaamste’ of ‘belangrijkste’ 

vergt van geval tot geval een zorgvuldige, voorafgaande afweging, waarbij de beslissing om niet tot 

vermelding over te gaan binnen de risicosfeer van de afzender van de reclame ligt, zo blijkt uit een 

uitspraak van de Commissie van Beroep uit 2003. Deze zaak heeft betrekking op het voorschrift dat 

de verkorte productinformatie in elk geval de belangrijkste waarschuwingen (voorzorgsmaatregelen 

in verband met het gebruik) moet vermelden. Dit voorschrift  

‘(…) dient niet zo te worden uitgelegd dat een waarschuwing in de schriftelijke reclame-uiting zelf 

dient te worden opgenomen enkel en alleen omdat deze de belangrijkste van de opgesomde 

waarschuwingen is en als waarschuwing in de SmPC is opgenomen (…). Of de belangrijkste 

waarschuwingen in de schriftelijke reclame-uiting dienen te worden opgenomen hangt af van de aard 

en ernst van de waarschuwing in verband met de gezondheidsrisico’s die de waarschuwing beoogt te 

                                                           
90 B02.013/03.02, 14 juli 2003, r.o. 4.3.3 (Roche/Schering-Plough). 
91 K12.001, 11 mei 2012, r.o. 6.15 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
92 K21.013, 26 juli 2001, r.o. D, in conventie (AstraZeneca/MSD). 
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voorkomen. Tekst en strekking van voornoemd art. 8.1 nopen echter degene die voornemens is 

schriftelijke reclame met betrekking tot een geneesmiddel te maken in ieder geval steeds wel tot het 

tevoren maken van een zorgvuldige afweging bij de vraag of de voornaamste waarschuwingen en 

voorzorgsmaatregelen in de reclame-uiting tot uitdrukking moeten worden gebracht, waarbij de 

beslissing om niet tot vermelding over te gaan binnen de risicosfeer van de reclame makende 

onderneming ligt. (…)’93  

De Codecommissie toetst een dergelijke afweging in K04.024, waarin claims over het bijwerkingen- 

en veiligheidsprofiel van Lipitor centraal staan. Waarschuwingen betreffende ernstige, 

levensbedreigende, aandoeningen dienen in elk geval te worden gevat onder het begrip 

‘belangrijkste’ waarschuwingen. 

In de SmPC van Lipitor wordt onder de bijwerkingen melding gemaakt van leveraandoeningen en 

skeletspieraandoeningen, zoals myopathie en rhabdomyolyse. In verband daarmee zijn in de SmPC 

onder het kopje ‘bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’ speciale voorschriften voor 

gebruik opgenomen. De Codecommissie constateert dat de tekst van de verkorte productinformatie 

op het onderdeel waarschuwingen zodanig is ingekort dat er van de uitgebreide tekst van de SmPC 

over de bijwerking rhabdomyolyse niets is overgebleven. Rhabdomyolyse wordt in het geheel niet 

genoemd. Dit is in strijd met het vereiste dat de reclame-uiting in elk geval de belangrijkste 

bijwerkingen en belangrijkste waarschuwingen dient te bevatten. Waarschuwingen betreffende 

ernstige, levensbedreigende, aandoeningen (zoals rhabdomyolyse) dienen te worden gevat onder het 

begrip ‘belangrijkste’ waarschuwingen, aldus de Codecommissie.94 

Een spanningsveld kan zich voordoen met betrekking tot de vraag of een vermelding in de verkorte 

productinformatie voldoende is of dat bepaalde gegevens dermate essentieel zijn dat zij in de 

reclame-uiting zelf vermeld dienen te worden.  

De SmPC’s van de verschillende doseringen van Pradaxa bevatten beperkingen ten aanzien van het 

indicatiegebied. De Codecommissie acht deze beperkingen dermate essentieel bij het voorschrijven 

van Pradaxa dat deze op duidelijke wijze in de reclame-uiting moeten zijn vermeld en wel zodanig dat 

de beroepsbeoefenaren hiervan op betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen en dat het 

beroepsbeoefenaren bij lezing van slogans of andere teksten in reclame-uitingen met betrekking tot 

het indicatiegebied aanstonds duidelijk is dat deze beperkingen ten aanzien van het indicatiegebied 

gelden. In dit geval wordt het niet voldoende geacht dat voor de genoemde beperkingen wordt 

verwezen naar de verkorte productinformatie elders in een brochure of folder dan wel, als het gaat 

om een reclame-uiting in een tijdschrift, naar de verkorte productinformatie die elders in het 

tijdschrift is opgenomen.95  

De Codecommissie komt in reconventie tot dezelfde conclusie met betrekking tot een reclame-uiting 

voor het concurrerende middel Xarelto. Beperkingen van het indicatiegebied van dat middel zijn 

dermate essentieel bij het voorschrijven van Xarelto dat deze op duidelijke wijze in de reclame-uiting 

moeten zijn vermeld. Deze vermelding moet zodanig zijn dat de beroepsbeoefenaren hier op 

betrekkelijk eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen. Het moet bij lezing van slogans en dergelijke 

aanstonds duidelijk zijn dat er beperkingen ten aanzien van het indicatiegebied gelden. De 

Codecommissie acht het noodzakelijk dat de in de SmPC genoemde risicofactoren met name worden 

genoemd, aangezien het de beroepsbeoefenaar zonder vermelding daarvan niet aanstonds duidelijk 

                                                           
93 B02.013, 14 juli 2003, r.o. 4.2.3 (Roche/Schering-Plough). 
94 K04.024, 27 december 2004, r.o. 5.8 (AstraZeneca/Pfizer). 
95 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.5, alinea 3 (Bayer/Boehringer Ingelheim). 
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zal zijn op welke risicofactoren wordt gedoeld. Een verwijzing naar de verkorte productinformatie 

elders in de uiting is onvoldoende.96  

Uit deze uitspraken blijkt dat het vereiste van art. 5.2.2.4 CGR Code dat een reclame-uiting gericht op 

beroepsbeoefenaren in haar totaliteit zo volledig en nauwkeurig mogelijk dient te zijn ten aanzien 

van de werking van het middel (indicaties, klinische effectiviteit, bijwerkingen en contra-indicaties) 

en de verplichting uit hoofde van art. 5.4.1 CGR Code om de ‘voornaamste therapeutische indicaties’ 

(onderdeel f), ‘belangrijkste bijwerkingen’ (onderdeel g) en ‘belangrijkste waarschuwingen’ 

(onderdeel h) in de verkorte productinformatie te vermelden een onderlinge wisselwerking kunnen 

hebben. Geen van beide bepalingen veronderstelt een 100% volledigheid, beide laten ruimte voor 

een eigen inschatting van de begrippen ‘zo volledig en nauwkeurig mogelijk’, ‘belangrijkste’ en 

‘voornaamste’, waarbij in het ene geval volstaan kan worden met de vermelding in de verkorte 

productinformatie en in het andere geval vermelding in de reclame-uiting zelf nodig zal zijn.  

Een laatste opmerking met betrekking tot de verplichting om, indien van toepassing, de 

waarschuwing inzake aanvullende monitoring met inbegrip van de afbeelding van de zwarte driehoek 

in de verkorte productinformatie op te nemen. Deze verplichting is in 2014 in de toelichting bij art. 

5.4.1 onder h CGR Code opgenomen. Vooralsnog is dit vereiste één keer zonder noemenswaardige 

uitkomst in de jurisprudentie aan de orde gesteld.97 

6.7.3 Herinneringsreclame  

Op grond van art. 5.4.2 CGR Code (art. 8.2 oud) is herinneringsreclame toegestaan. Onder 

herinneringsreclame wordt verstaan (schriftelijke) reclame gericht op beroepsbeoefenaren die tot 

doel heeft: 

1. het in herinnering brengen van de benaming van een geneesmiddelen, of 

2. het verstrekken van praktische informatie ter identificatie van een geneesmiddel.  

Herinneringsreclame mag niet meer gegevens bevatten dan de benaming en samenstelling van het 

geneesmiddel, de vermelding van de farmacotherapeutische groep en de naam en het adres van 

degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen ervan. Indien voor het geneesmiddel 

een internationale generieke benaming bestaat, dient deze verplicht te worden vermeld. 

Met betrekking tot herinneringsreclame zijn vrijwel geen uitspraken van de Codecommissie 

voorhanden. In enkele zaken komt het onderwerp slechts zijdelings aan de orde. Uit deze uitspraken 

volgt dat de mogelijkheid tot het maken van herinneringsreclame zich niet strikt beperkt tot 

schriftelijke uitingen op papier, maar dat herinneringsreclame ook via andere ‘dragers’ kan worden 

verspreid. In K06.003/K06.007 beoordeelt de Codecommissie de toelaatbaarheid van 

herinneringsreclame op gadgets, zoals sleutelkoorden, post-its, snoepjes en een ECG-liniaal.98 In 

                                                           
96 K12.003/K12.004, 25 juni 2012, r.o. 9.23 (Bayer/Boehringer Ingelheim). Zie ook K13.006, 15 oktober 2013, 
r.o. 6.7 (MSD/Alcon). 
97 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.3 (Merck/Biogen). In deze zaak is door Merck aangevoerd dat het symbool van 
de zwarte driehoek inzake de aanvullende monitoring in een reclame-uiting voor Tysabri ten onrechte ontbrak. 
Dit onderdeel van de klacht is naderhand ingetrokken omdat Biogen het symbool inmiddels in de verkorte 
productinformatie heeft opgenomen. Er vindt derhalve geen inhoudelijke beoordeling door de Codecommissie 
meer plaats.  
98 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.6 (MSD/Novartis). 
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K07.010 komt de toelaatbaarheid van herinneringsreclame op een congrestas aan de orde. De 

Codecommissie maakt hier als zodanig geen bezwaar tegen.99 

In K06.003/K06.007 speelt verder de vraag of het is toegestaan om naast de naam van het 

geneesmiddel tevens de dosering te vermelden. De gewraakte gadgets zijn bedrukt met de tekst 

‘Diovan 160, filmomhulde tabletten 160 mg’ en ‘Co-Diovan 160/25, filmomhulde tabletten 160 

mg/25 mg’. De Codecommissie constateert dat dit de officiële en als zodanig ook geregistreerde 

benaming van de geneesmiddelen is. De toevoeging van de dosering maakt niet dat niet meer 

voldaan wordt aan de voorwaarden voor herinneringsreclame.100  

6.7.4 Het vereiste dat reclame in zijn totaliteit accuraat, actueel, 
waarheidsgetrouw en in zijn onderdelen juist moet zijn  

In art. 5.2.2.3 CGR Code (art. 5.3 oud) is bepaald dat een reclame-uiting gericht op 

beroepsbeoefenaren in de totaliteit accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en in haar onderdelen juist 

en controleerbaar moet zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op de jurisprudentie van de CGR met 

betrekking tot de vereisten ‘accuraat’, ‘actueel’, ‘waarheidsgetrouw’ en ‘juist’.  

Uit de jurisprudentie over het vereiste van juistheid volgt dat dit vereiste op tweeërlei wijze wordt 

uitgelegd. In de eerste plaats dienen uitingen feitelijk juist te zijn; juist in de zin van accuraat en 

waarheidsgetrouw. In de tweede plaats dienen uitingen juist te zijn in de zin dat zij controleerbaar 

moeten zijn. Anders gezegd, juist in de zin dat de claim voor een geneesmiddel aantoonbaar juist, 

bewezen, moet zijn en wel zodanig dat dit ook kan worden gecontroleerd door degenen tot wie de 

claim zich richt.  

Gelet op de uitvoerige eisen en de omvangrijke jurisprudentie van de CGR met betrekking tot het 

vereiste van ‘aantoonbaar juist’ is ervoor gekozen de beide aspecten ten aanzien van het vereiste 

‘juist’ afzonderlijk te behandelen. In de onderhavige paragraaf wordt het vereiste van ‘juist’ in de 

betekenis van feitelijk juist behandeld, tezamen met de vereisten ‘accuraat’, ‘actueel’ en 

‘waarheidsgetrouw’. De jurisprudentie over het vereiste ‘juist’ in de betekenis van aantoonbaar juist 

is opgenomen in paragraaf 6.7.5.  

Uit de uitspraken van de Codecommissie en Commissie van Beroep blijkt dat er vele redenen kunnen 

zijn die maken dat een reclame-uiting kan worden aangemerkt als niet juist. Voorbeelden hiervan 

worden hieronder besproken. 

Een principiële zaak, die in twee instanties is beoordeeld, betreft de vergelijking tussen een generiek 

geneesmiddel en het referentiepreparaat waarbij de fabrikant van het generieke middel claimt dat 

zijn middel therapeutisch equivalent is met het referentiepreparaat.  

Pharmachemie brengt een generieke versie van budesonide in de handel onder de naam Budesonide 

Cyclocaps. Deze inhalatiepoeder wordt toegediend met een singledose-inhalator, dat wil zeggen dat er 

steeds één dosering in het apparaat dient te worden ingebracht. AstraZeneca is houder van de 

handelsvergunning voor het referentiepreparaat, in de handel gebracht onder de merknaam 

                                                           
99 K07.010, 31 juli 2007, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/UCB). In deze zaak gaat het om de tekst ‘Neem je ADHD-
medicatie elke dag in’. De vermelding van dezelfde tekst in een voor het publiek bestemd tijdschrift wordt door 
de Codecommissie niet als reclame aangemerkt (r.o. 6.9). Bij het consequent doorvoeren van deze zienswijze is 
dus ook in het geval van de congrestas geen sprake van (herinnerings)reclame.  
100 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.6 (MSD/Novartis). 
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Pulmicort. Pulmicort wordt toegediend met een zogenoemde multidose-poederinhalator. In deze 

inhalator bevinden zich standaard 200 ‘kant-en-klare’ doses. Pharmachemie stelt dat het singledose- 

systeem therapeutisch equivalent is met multidose-systemen. Behoudens het verschil in aantal 

capsules dat de verschillende systemen kunnen bevatten, zijn de werking van singledose-systemen en 

multidose-systemen en de wijze waarop de geneesmiddelen via deze systemen worden ingenomen, 

identiek. Omdat budesonide is geregistreerd als de generieke versie van Pulmicort meent 

Pharmachemie therapeutische equivalentie te kunnen claimen. 

De Commissie van Beroep acht de claim dat een generiek preparaat per definitie therapeutisch 

equivalent is aan het referentiepreparaat niet juist. Weliswaar mag worden aangenomen dat het 

referentiepreparaat en de generieke versie biologisch equivalent zijn, maar dit betekent niet zonder 

meer dat er ook sprake is van therapeutische equivalentie. Therapeutische equivalentie ziet op het 

klinisch effect van de stof in het lichaam. Daarbij is niet alleen de werkzame stof van belang, maar 

ook de farmaceutische formulering en toedieningsvorm, aldus de Commissie van Beroep. Biologische 

equivalentie impliceert niet zonder meer therapeutische equivalentie. Dit zal moeten worden 

aangetoond.101 

Een claim kan ook onjuist zijn omdat hetgeen daarin wordt gesteld niet in overeenstemming is met 

de betreffende behandelrichtlijnen. 

GSK hanteert in een advertentie voor Seretide onder meer de navolgende claims: ‘Als u alleen 

kortademigheid bij COPD behandelt, wat mist u dan?’, ‘De bronchusverwijding voorbij’ en ‘maakt 

daarmee een blijvend verschil, nu en in de toekomst’. Seretide is een combinatiepreparaat, 

geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van patiënten met ernstig chronisch obstructieve 

longziekten en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties, die ondanks een regelmatig gebruik 

van een bronchusverwijder significante symptomen hebben. 

Zowel de Codecommissie als de Commissie van Beroep is van oordeel dat voornoemde claims 

suggereren dat de beroepsbeoefenaar ‘iets mist’ als hij bij de behandeling van COPD geen 

combinatiepreparaat zoals Seretide voorschrijft. Ook wordt met de claims de suggestie gewekt dat 

andere geneesmiddelen dan Seretide (met name bronchusverwijders) onvoldoende zijn voor een 

adequate behandeling, dat behandeling met bronchusverwijders een achterhaalde therapie is en dat 

Seretide méér doet dan bronchusverwijders.  

Deze suggesties zijn onjuist, omdat volgens zowel de geldende richtlijnen als het 

Farmacotherapeutisch Kompas het gebruik van een combinatiepreparaat als Seretide bij de 

behandeling van COPD geen eerste keuze is. Volgens de richtlijnen zijn bronchusverwijders bij uitstek 

de aangewezen middelen om de behandeling van COPD te starten. Indien een bronchusverwijder 

onvoldoende effect heeft, kan bij patiënten met ernstig COPD – bij wijze van een proefbehandeling – 

een combinatiepreparaat worden voorgeschreven. De beroepsbeoefenaar die bronchusverwijders 

voorschrijft bij de aanvang van de behandeling van COPD-patiënten ‘mist’ dus niets, maar handelt juist 

richtlijnconform. Bovendien is uit studies gebleken dat bronchusverwijders mede een positieve invloed 

hebben op exacerbaties – in die zin dat zij het aantal exacerbaties kunnen verminderen – en niet 

uitsluitend en alleen zorgen voor bronchusverwijding. De suggestie dat Seretide méér doet dan 

bronchusverwijders is dan ook in zijn algemeenheid onjuist.102 

                                                           
101 B20.019, 28 februari 2001, r.o. 4.7.1-4.7.3 (Pharmachemie/AstraZeneca).  
102 K05.008, 27 september 2005, r.o. 6.2-6.7 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); B05.008, 21 december 
2005, r.o. 4.3.2 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). Eenzelfde overweging hanteert de Codecommissie 
voor de claims ‘Wie pas ingrijpt als zich een exacerbatie voordoet, doet feitelijk niet meer dan brandjes 
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In de jurisprudentie is een aantal uitspraken terug te vinden waarin de Codecommissie tot de 

conclusie komt dat een claim puur feitelijk niet juist is. 

 Vifor claimt dat Ferinject ‘Als enige I.V. ijzer niet gecontra-indiceerd is in het 1e trimester van de 

zwangerschap’. Deze claim is feitelijk onjuist; uit de SmPC van het concurrerende Monofer blijkt dat ook dit 

geneesmiddel niet gecontra-indiceerd is tijdens gebruik in het eerste trimester van de zwangerschap.103 

 

 Sandoz claimt ten aanzien van de Forspiro-inhalator dat ‘patiënten direct [kunnen] zien of ze vandaag wel 

of nog niet geïnhaleerd hebben’ en suggereert daarbij dat dit bijdraagt aan gebruiksgemak en 

therapietrouw. De Codecommissie wijst er onder meer op dat de patiënt bij gebruik van de inhalator 

alleen kan zien of de foliestrip waar het geneesmiddel in verpakt zit, is doorgeschoven, maar niet of hij 

geïnhaleerd heeft of niet. Het aantal zichtbare blisters geeft aan dat een inhalatiehandeling is verricht, 

maar niet wanneer dat is gebeurd. Uit het enkele feit dat gebruikte strips zichtbaar zijn, volgt niet dat de 

patiënt daardoor inzicht krijgt in zijn gebruik van het geneesmiddel. Het is dus ook niet juist dat aldus een 

bijdrage kan worden geleverd aan therapietrouw.104 

In een enkel geval komt de Codecommissie tot de conclusie dat een claim om meerdere redenen niet 

juist is.  

Servier stuurt een brief aan apothekers en artsen, en claimt daarin dat de kwaliteit van Coversyl- 

tabletten is verbeterd. De Codecommissie acht deze claim om twee redenen onjuist. In de eerste 

plaats zijn er twee varianten van Coversyl: perindopril erbumine (aangeduid met de merknaam 

Coversyl) en perindopril arginine (aangeduid met de merknaam Coversyl arg). De laatste variant is 

verbeterd, terwijl in de brief de eerste variant wordt genoemd. Bovendien blijkt de verbetering 

betrekking te hebben op de houdbaarheid; Coversyl arg is beter bestand tegen luchtvochtigheid en 

hoge temperaturen en daardoor een jaar langer houdbaar dan Coversyl. De Codecommissie oordeelt 

dat de farmaceutische kwaliteit van een geneesmiddel niet wordt bepaald door de 

houdbaarheidstermijn en acht de claim ‘verbetering van de kwaliteit’ ook om die reden niet juist.105 

Uit de jurisprudentie volgt dat er een nauwe relatie bestaat tussen het vereiste van juistheid en het 

vereiste van accuraatheid, in die zin dat uitingen die niet accuraat zijn door de Codecommissie vaak 

ook als onjuist worden bestempeld. 

 Astellas hanteert in een reclame-uiting voor Xtandi, geïndiceerd voor de behandeling van gemetastaseerde 

prostaatkanker, de claim ‘PROGRESSIE DE BAAS IN mCRPC’. De Codecommissie acht dit om meerdere 

redenen ontoelaatbaar. In de eerste plaats betekent de uitdrukking ‘iets of iemand de baas zijn’ iets of 

iemand overmeesteren, overtreffen. Dit maakt de claim onjuist, omdat vaststaat dat Xtandi de progressie 

van mCRPC kan vertragen, maar niet kan stoppen. Astellas betoogt dat de doelgroep tot wie de uiting zich 

richt, uit de toevoeging ‘na docetaxel’, die direct onder de claim staat, zal begrijpen dat het om patiënten 

gaat die in het stadium van de ziekte verkeren waarin louter sprake kan zijn van levensverlengend 

                                                           
blussen’ (K05.008, r.o. 6.8) en ‘Bij de behandeling van COPD … kunt u meer doen dan alleen brandjes blussen’ 
(K05.008, r.o. 6.10).  
103 K13.002, 20 juni 2013, r.o. 4.11 (Pharmacosmos/Vifor). 
104 K15.010, 5 februari 2016, r.o. 6.9-6.14 (GlaxoSmithKline/Sandoz).  
105 K08.005/K08.009, 6 augustus 2008, r.o. 9.11 (Servier/Katwijk Farma). In dezelfde zaak acht de 
Codecommissie ook de uitspraak ‘Servier is een stichting die meer dan 25% van de omzet investeert in 
research’ onjuist en niet onderbouwd. Servier is geen stichting maar een besloten vennootschap en claimt 
derhalve ten onrechte dat zij geen winstoogmerk zou hebben. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat 
Servier 25% van haar omzet in research zou investeren (r.o. 9.12). 
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handelen. Los van de vraag of de doelgroep dit wel zo begrijpt, acht de Codecommissie dit niet accuraat en 

niet eenduidig.106 

 

 MSD claimt dat Saflutan een oogdrukverlagend effect heeft van ± 30% en beroept zich voor de 

onderbouwing van deze claim op het Farmacotherapeutisch Kompas. Hierin staat onder het opschrift 

‘Medicamenteuze behandeling’ vermeld dat de prostaglandine-analogen de intraoculaire druk met 

gemiddeld ruim 30% verlagen. Onder ‘werkzaamheid’ wordt vermeld dat prostaglandine-agonisten de 

intraoculaire druk met circa 30% verlagen. Uit andere stukken blijkt dat de afname van de oogdruk voor 

Saflutan gemiddeld tussen 25,5% en 32,4% ligt. Voor de concurrerende prostaglandine-analoog Travatan 

ligt dit percentage tussen 30% en 31,3%. De Codecommissie is van oordeel dat de percentages die 

betrekking hebben op de afname van de oogdruk zodanig wezenlijk verschillen dat het vermelden van een 

gemiddelde ‘± 30%’ door MSD in haar reclame-uiting op basis van uitsluitend het Farmacotherapeutisch 

Kompas onjuist is.107 

Een atypische, maar daardoor niet minder interessante zaak is K15.002, waarin een interne notitie 

van een vergunninghouder centraal staat. In deze notitie, die ook extern is verspreid, worden 

negatieve uitlatingen gedaan over een geneesmiddel van een concurrerend farmaceutisch bedrijf.  

Een interne notitie van Bayer wordt door een accountant manager van dat bedrijf verspreid onder in elk 

geval 15 cardiologen. De titel van de notitie luidt ‘Het dabigatran debacle’. Dabigatran is de werkzame stof 

van Pradaxa, een geneesmiddel van Boehringer Ingelheim dat rechtstreeks concurreert met Xarelto van 

Bayer. In de notitie wordt een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen deze twee middelen, waarbij 

wordt gesuggereerd dat er bij gebruik van Pradaxa problemen zouden zijn met de plasmaspiegels en dat 

de monitoring van deze spiegels noodzakelijk zou zijn. Bij Xarelto zou dit niet, althans minder, het geval 

zijn. Ook wordt in de notitie gesuggereerd dat Boehringer Ingelheim hierover informatie heeft 

achtergehouden en dat de registratieautoriteiten naïef, onoplettend en zelfs corrupt zouden zijn. 

Of deze beschuldigingen juist zijn, kan niet worden vastgesteld, omdat zij niet worden onderbouwd. 

De Codecommissie oordeelt dat de inhoud van de notitie niet accuraat, waarheidsgetrouw en in zijn 

onderdelen juist en controleerbaar is. De gemaakte vergelijking is niet wetenschappelijk aantoonbaar 

juist en dus misleidend. Door Boehringer Ingelheim op deze wijze te beschuldigen van het 

achterhouden dan wel bagatelliseren van negatieve onderzoeksresultaten, betracht Bayer niet de 

omzichtigheid die ten opzichte van branchegenoten geboden is. Evenmin voldoet de notitie aan de 

geldende normen van goede smaak en fatsoen. De Codecommissie oordeelt dat de notitie afbreuk 

doet aan de reputatie van de farmaceutische industrie en aan de waarde van Pradaxa, en dat 

Boehringer Ingelheim onnodig in diskrediet wordt gebracht. Al met al is derhalve sprake van een 

ernstige schending van de bepalingen van de gedragscode.108  

Ook de opmaak of indeling van een reclame-uiting kan maken dat deze als niet juist of niet accuraat 

wordt bestempeld. 

Allergy Therapeutics merkt in een reclame-uiting onder de kop ‘Veiligheid’ op dat bij het gebruik van 

voorgevulde spuiten een misverstand in dosering per injectie kan worden voorkomen. Daaronder staat 

vermeld dat Pollinex ‘(…) in een studie een verdraagzaamheid [laat] zien van 94%-97%. In de periode 

september 2009-augustus 2011 zijn wereldwijd 285.000 injecties Pollinex gras- en boompollen 

toegediend waarbij, volgens de Standard MedDRA Query (SMQ), slechts 3 casussen van een allergische 

                                                           
106 K13.011, 6 maart 2014, r.o. 6.3 (Janssen-Cilag/Astellas). 
107 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.7 (Alcon/MSD).  
108 K15.002, 16 juni 2015, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
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reactie zijn gemeld. Een incidentie van 0.001% (3/285.000 x 100).’ De Codecommissie constateert dat 

het gebruik van de kop ‘Veiligheid’ niet juist en niet accuraat is, omdat dit de suggestie wekt dat de 

onder deze kop geplaatste tekst over veiligheid gaat, terwijl de tekst hoofdzakelijk over 

verdraagzaamheid gaat.109 

Voorbeelden van uitingen die door de Codecommissie wel als ‘juist’ zijn bestempeld:  

 De claim ‘de nieuwe peginterferon-alfa’ is feitelijk juist, omdat vaststaat dat Pegasys de tweede 

peginterferon-alfa op de markt is.110  

 

 De claim ‘Eenvoudig te combineren met de routine van elke dag’ voor het geneesmiddel Aubagio is 

volgens de Codecommissie niet onjuist. Uit de context van de uiting volgt dat deze claim uitsluitend 

betrekking heeft op ‘de eenmaal daagse orale behandeling’. De stelling dat een eenmaal daagse orale 

inname van een kleine tablet goed te combineren is met de routine van elke dag, is naar het oordeel van 

de Codecommissie op zichzelf juist.111 

6.7.5 Het vermijden van vage termen en superlatieven of het overdrijven van 
eigenschappen van een geneesmiddel  

Art. 5.2.2.2 CGR Code (art. 5.2 oud) draagt in het kader van de bevordering van het rationele gebruik 

van geneesmiddelen op om het gebruik van vage termen of superlatieven of het anderszins 

overdrijven over de eigenschappen te vermijden. Dit geldt ook voor claims met een algemene 

strekking, zoals pay-offs en slogans. 

GlaxoWellcome hanteert in reclame-uitingen de claim ‘Seretide biedt onovertroffen zekerheid’. De 

Codecommissie stelt vast dat deze claim geen betrekking heeft op een specifieke eigenschap van 

Seretide, maar in meer algemene zin als een samenvattende noemer wordt gehanteerd en een 

superlatief bevat. De algemene strekking van de claim wekt de indruk dat de claim betrekking heeft op 

alle eigenschappen van het geneesmiddel. Daarmee worden die eigenschappen echter overdreven. Uit 

de literatuur volgt niet dat Seretide ten aanzien van alle of afzonderlijke aspecten van het middel 

zekerheid biedt en zeker geen ‘onovertroffen’ zekerheid.112  

Art. 5.2.2.2 CGR Code is niet geformuleerd als absoluut verbod; het gebruik van vage termen of 

superlatieven ‘moet vermeden’ worden. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van 

ontoelaatbaar gebruik van vage termen weegt de Codecommissie alle omstandigheden van het geval 

mee, waaronder ook de algemene indruk die een reclame-uiting onder omstandigheden bij de lezer 

achterlaat. De Codecommissie ziet er met name kritisch op toe dat door het gebruik van vage claims 

bij de lezer geen verkeerde indruk van een geneesmiddel wordt gewekt. 

Dit laatste is onder meer het geval bij een door GlaxoWellcome uitgegeven en voor artsen bestemde 

brochure over Seretide. In deze brochure wordt een groot aantal algemeen geformuleerde en ook vrij 

absolute claims gehanteerd, zoals ‘Seretide geeft u controle’ (…) ‘Zo zorgt u dat zowel u als de patiënt 

alles onder controle heeft. Altijd en overal (…) Daar kunt u zeker van zijn’, ‘De onderhoudsbehandeling 

geeft u de zekerheid dat uw patiënt weer normaal kan functioneren’, ‘Op ieder gewenst moment is 

duidelijk hoe de behandeling verloopt’, ‘Voor patiënten met onnodige klachten biedt Seretide de 

                                                           
109 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.13-6.13.1 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
110 K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.23 (Roche/Schering-Plough). De Codecommissie benadrukt dat er een verschil 
is met de claim ‘een nieuwe generatie gepegyleerd interferon’, die in K02.008 ontoelaatbaar werd geacht. 
111 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.9 (Merck/Genzyme).  
112 K21.011, 9 juli 2001, r.o. D, onder 1 (AstraZeneca/GlaxoWellcome).  
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zekerheid van een betere controle’, ‘Voor patiënten met onnodige klachten biedt Seretide de 

zekerheid van effectiviteit’. 

De Codecommissie en Commissie van Beroep oordelen dat deze claims vaag zijn en in algemene en in 

absolute bewoordingen zijn gesteld. Mede daardoor wordt het totaalbeeld dat in de 

reclamecampagne bij de beroepsbeoefenaren wordt opgeroepen, te stellig en te absoluut 

bevonden.113 

Ook de claim ‘Bewezen betrouwbaar’ is naar het oordeel van de Codecommissie vaag. Ten onrechte 

wordt met deze claim de indruk gewekt dat het betreffende geneesmiddel in alle omstandigheden 

veilig en effectief is voor iedereen. 

 

Pfizer gebruikt in een reclame-uiting voor Viagra de claim ‘Bewezen betrouwbaar’. De Codecommissie 

bestempelt deze claim als vaag. Bij beroepsbeoefenaren wordt de indruk gewekt dat Viagra in alle 

omstandigheden veilig en effectief is voor iedereen. Deze indruk stemt niet overeen met de SmPC van 

Viagra, waarin staat dat bepaalde patiëntengroepen niet met Viagra kunnen worden behandeld.114 

 

Van vage terminologie kan sprake zijn indien een term die normaliter in een bepaalde context wordt 

gebruikt, in een andere context wordt toegepast zonder dat daarbij wordt uitgelegd wat hiermee 

wordt bedoeld. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van de term ‘breedspectrum’. Deze term 

heeft in de context van antibiotica een duidelijke betekenis, maar kan bij gebruik in een andere 

context vaag zijn. 

Allergy Therapeutics gebruikt in een advertentie de term ‘Breedspectrum immunotherapie’, gevolgd 

door de tekst: ‘Het grote voordeel is dat patiënten met sensibiliteit voor meerdere grassen, 

daadwerkelijk causaal worden behandeld voor de grassoort waar zij allergisch voor zijn.’ De 

Codecommissie beschouwt het gebruik van de term ‘breedspectrum’ als vaag. Er wordt geen 

duidelijke uitleg gegeven over dit begrip, dat normaliter in combinatie met antibiotica wordt gebruikt. 

Niet valt in te zien dat desensibilisatie van twaalf grassen als breedspectrum moet worden beschouwd, 

gegeven het feit dat er talloze grassoorten zijn, aldus de Codecommissie.115 

In het verlengde hiervan liggen K14.011 en K14.012. Het gebruik van een term zonder enige verdere 

duiding over de betekenis daarvan wordt als vaag beschouwd en derhalve niet toelaatbaar geacht. 

De Codecommissie voegt hieraan toe dat van beroepsbeoefenaren niet kan worden verwacht dat zij 

naar aanleiding van het gebruik van vage termen in een reclame-uiting zelf op zoek gaan in de 

wetenschappelijke literatuur om de betekenis van die vage termen voor het voorschrijfbeleid te 

kunnen duiden. 

Biogen hanteert in reclame-uitingen voor Tysabri herhaaldelijk en prominent de term ‘krachtig’. Zo 

wordt gesproken van ‘Krachtig effect’, ‘Tysabri voor een krachtig effect’ en ‘Start met Tysabri voor een 

krachtig effect’. De Codecommissie is van oordeel dat uit de context van de reclame-uiting voor de 

gemiddelde lezer onvoldoende duidelijk wordt op welke eigenschap van het geneesmiddel de term 

‘krachtig’ betrekking heeft. Bovendien is sprake van vaag taalgebruik. De term ‘krachtig’ wordt 

veelvuldig en prominent gebruikt zonder verdere duiding van de betekenis daarvan voor de 

behandeling van de patiënt. Van beroepsbeoefenaren kan niet worden gevergd dat zij zelf onderzoek 

                                                           
113 B21.011, 24 december 2001, r.o. 4.5.3 (GlaxoWellcome/AstraZeneca). Zie ook K21.011, 9 juli 2001, r.o. D, 
onder 5 (AstraZeneca/GlaxoWellcome).  
114 K03.023, 6 februari 2004, r.o. 6.3 (Pfizer/Eli Lilly). 
115 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.16 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
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in de wetenschappelijke literatuur zullen doen om de betekenis van deze vage terminologie voor hun 

voorschrijfbeleid te achterhalen.116 

Tot een vergelijkbare conclusie komt de Codecommissie ten aanzien van de claim ‘Een orale therapie 

met een hoge effectiviteit’. De Codecommissie is van oordeel dat deze claim zonder een nadere 

toelichting onvoldoende duidelijkheid geeft over de effectiviteit van het geneesmiddel en de betekenis 

ervan voor de praktijk. Daarmee is sprake van een vage term. Aan dit oordeel doet niet af dat in de 

reclame-uiting ter onderbouwing wordt verwezen naar de SmPC en een tweetal studies. Van 

beroepsbeoefenaren die de claim lezen en tot wie de uiting is gericht, kan niet worden verlangd dat zij 

zelf op zoek te gaan naar de bevindingen en hun betekenis voor het voorschrijfbeleid van deze studies, 

aldus de Codecommissie, die daarbij in algemene zin benadrukt dat essentiële informatie een zodanige 

plek in de reclame-uiting dient te krijgen dat het ontstaan van een onjuiste indruk wordt tegengegaan, 

althans zoveel mogelijk wordt voorkomen.117 

Een ander voorbeeld van het belang dat de Codecommissie aan duidelijkheid hecht, doet zich voor in 

K04.018. 

Bristol-Myers Squibb hanteert de claim ‘Abilify patiënten hebben een relatief risico op terugval van 

0,50 in vergelijking met patiënten die een placebo gebruiken’. De Codecommissie valt met name over 

de zinsnede ‘relatief risico op terugval van 0,50’ en bestempelt deze als wollig en onduidelijk. 

Daardoor kan de claim niet behoorlijk worden onderbouwd. De Codecommissie wijst erop dat het 

kennelijk de bedoeling is dat de beroepsbeoefenaar hieronder verstaat ‘50% minder kans op terugval’. 

De Codecommissie ziet niet in hoe deze terminologie door de betreffende studie kan worden 

onderbouwd, in aanmerking nemende dat de bevindingen daaruit betrekking hebben op het 

tijdsverloop tussen randomisatie en relapse.118 

Andere claims die door de Codecommissie als ‘vaag’ zijn aangemerkt, zijn onder meer de volgende: 

 ‘Meer zekerheid’. Hiermee wordt naar het oordeel van de Codecommissie de suggestie gewekt dat Tysabri 

bij een patiënt met relapsing remitting multiple sclerose met zekerheid werkt, hetgeen vaag is in de zin van 

art. 5.2.2.2 CGR Code.119 

 

 ‘Voorspelbare zekerheid dankzij de Stratify JCV test’. Uit deze claim blijkt volgens de Codecommissie 

onvoldoende duidelijk dat dit betrekking heeft op het reduceren van het risico op een progressieve 

herseninfectie, die door het JC-virus wordt veroorzaakt, met behulp van de Stratify JCV-test. Hierdoor is 

naar het oordeel van de Codecommissie sprake van gebruik van vage termen.120 

 

 ‘Seretide maakt daarmee een blijvend verschil, nu en in de toekomst’. Afgezien van het feit dat hiermee 

ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat Seretide een preventief effect heeft, is de uitdrukking ‘maakt 

daarmee een blijvend verschil’ vaag en onduidelijk. De Codecommissie stelt vast dat vanuit taalkundig 

oogpunt niet begrijpelijk is waar de term ‘verschil’ betrekking op heeft. De Commissie van Beroep 

onderschrijft dit oordeel.121 

                                                           
116 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.9 (Merck/Biogen). 
117 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.24 (Merck/Biogen).  
118 K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.16 (Eli Lilly/BMS). 
119 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.21 (Merck/Biogen). 
120 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.21 (Merck/Biogen). 
121 K05.008, 27 september 2005, r.o. 6.6 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); B05.008, 21 december 2005, 
r.o. 4.3.2 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). 
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 ‘Meeste grote verzekeraars onderkennen besparing door Ameluz’. Onduidelijk is wat met ‘besparing’ 

wordt bedoeld. Evenmin is inzichtelijk gemaakt om welke verzekeraars het gaat.122 

 

Beoordeeld, maar door de Codecommissie niet als ontoelaatbaar vaag aangemerkt: 

 ‘Resultaten die een belangrijke, positieve impact hebben op het dagelijkse leven met MS’. Deze claim 

wordt niet als vaag beschouwd, omdat aangetoond is dat patiënten die baat hebben bij een behandeling 

met Aubagio minder klachten hebben in de vorm van verminderde relapsen en verminderde progressie 

van de invaliditeit. Het is een feit van algemene bekendheid dat het hebben van minder klachten een 

belangrijke, positieve impact heeft op het dagelijks leven van een patiënt met multiple sclerose, aldus de 

Codecommissie.123 

 

 ‘Complexere multidose-systemen’. Het gebruik van deze term in de context van een uitleg over de 

techniek van de inhalatoren is weliswaar voor meerdere uitleg vatbaar en vaag, maar heeft geen negatieve 

lading en is derhalve toegestaan.124  

Het voorschrift om het gebruik van superlatieven te vermijden, heeft geleid tot een beperkt aantal 

uitspraken van de Codecommissie. Woorden waar de Codecommissie onder meer over valt, zijn 

‘uiterst’, ‘uniek’ en ‘100% doelmatig’.  

 De Codecommissie kwalificeert de claim ‘(…) zo is de Cyclohaler de enige inhalator die nog steeds 100% 

doelmatig is en lage kosten (…)’ als een ontoelaatbare superlatief.125 

 

 De claim ‘uiterst effectief’, gehanteerd in een uiting over Risperdal, bevat een ontoelaatbare superlatief. 

Dat Risperdal ‘uiterst’ effectief is, wordt door geen van de overgelegde studies ondersteund. Het feit dat 

uit studies zou kunnen voortvloeien dat Risperdal ‘effectiever’ is dan haloperidol maakt nog niet dat dit 

middel daardoor ‘uiterst’ effectief is.126 

 

 Alcon claimt voor Travatan onder meer ‘Unieke combinatie effectiviteit tolerantie gebruiksgemak’, ‘De 

unieke combinatie maakt het verschil’, ‘Uniek product dankzij unieke combinatie van: effectiviteit 

tolerantie gebruiksgemak’ en ‘Zonder BAK, met Polyquad. Even goed getolereerd als fysiologisch serum’. 

Gelet op de totaliteit van deze uitingen is de Codecommissie van oordeel dat Alcon claimt dat Travatan een 

product is met als enige de bijzondere combinatie van effectiviteit, tolerantie en gebruiksgemak. Niet 

aangetoond is echter dat Travatan op de punten van effectiviteit, tolerantie en gebruiksgemak uniek is. 

Weliswaar kan aan Alcon worden toegegeven dat haar product zich onderscheidt van andere 

geneesmiddelen voor dezelfde toepassing door de samenstelling en wijze waarop het in de handel wordt 

gebracht en reeds uniek kan worden genoemd omdat het een andere naam heeft dan die andere 

geneesmiddelen, ‘maar bij uniek zal de gemiddelde goed geïnformeerde beroepsbeoefenaar ervan uitgaan 

dat het geneesmiddel eigenschappen heeft die het in positieve zin onderscheidt van vergelijkbare 

geneesmiddelen’. De superlatieven ‘unieke combinatie’ en ‘uniek product’ zijn naar het oordeel van de 

Codecommissie in die zin onjuist, niet onderbouwd en bevorderen niet het rationele gebruik van het 

geneesmiddel.127 

                                                           
122 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.14 (Galderma/Bipharma). In deze zaak merkt de Codecommissie ook de 
claims ‘Innovatieve nanoemulsie’, ‘Gestabiliseerde werkzame stof’, ‘Ideaal bij grotere oppervlakken’ en 
‘Excellent cosmetisch eindresultaat’ aan als vaag (r.o. 6.16). 
123 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.10 (Merck/Genzyme). 
124 K20.019, 12 december 2000, r.o. D, claim 1 (AstraZeneca/Pharmachemie). 
125 K20.019, 12 december 2000, r.o. D, claim 4 (AstraZeneca/Pharmachemie). 
126 K02.007, 17 september 2002, r.o. 41 (Eli Lilly/Janssen-Cilag en Organon).  
127 K13.006, 15 oktober 2015, r.o. 6.4 (MSD/Alcon). 
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In de volgende zaken doet zich geen ontoelaatbaar gebruik van superlatieven voor.  

 

 De claim ‘Uitstekende farmacokinetiek/-dynamiek’ is toelaatbaar. De Codecommissie is van oordeel dat de 

term ‘uitstekend’ in het normale taalgebruik geen bijzondere onderscheidende betekenis heeft. Van een 

overdrijving van eigenschappen is geen sprake. In dezelfde uitspraak merkt de Codecommissie ten aanzien 

van de (nog niet gehanteerde) term ‘optimale’ op dat wel sprake is van een inhoudelijke betekenis. Hieruit 

volgt dat de claim ‘optimale farmacokinetiek/-dynamiek’ dient te worden onderbouwd met 

wetenschappelijke studies.128  

 

 In K11.004 behandelt de Codecommissie een klacht met betrekking tot reclame-uitingen van Sandoz voor 

het generieke geneesmiddel Leuproreline. In uitingen aan urologen spreekt Sandoz van een ‘nieuwe 

technologie: implantaat met depotwerking’. Ten aanzien van de claim ‘nieuw’ is de Codecommissie van 

oordeel dat geen sprake is van een superlatief. ‘Nieuw’ is hier bedoeld als een nieuwe wijze van toediening 

voor de gebruikelijke leuprorelinepreparaten en niet nieuw in algemene zin. De Codecommissie acht dit 

toelaatbaar.129 

6.7.6 Het gebruik van citaten  

De CGR Code stelt in art. 5.2.2.7 (art. 5.7 oud) eisen aan citaten van publicaties in reclame-uitingen. 

Citaten moeten juist en met bronvermelding worden weergegeven, en het gebruik van de citaten 

mag niet in strijd zijn met de strekking van de publicatie. In aanvulling hierop is nog bepaald dat de 

geciteerde publicaties de actuele stand van de wetenschap en de techniek moeten weerspiegelen.  

Uit de jurisprudentie volgt onder meer dat met het plaatsen van teksten tussen aanhalingstekens de 

suggestie wordt gewekt dat sprake is van een citaat. Beroepsbeoefenaren moeten er zonder meer 

van uit kunnen gaan dat de tussen aanhalingstekens geplaatste tekst overeenstemt met de 

oorspronkelijke tekst. Zij hoeven er geen rekening mee te houden dat het ook een parafrasering zou 

kunnen zijn of een (element van) subjectieve interpretatie door de opsteller van de tekst. Vertalingen 

uit een andere taal zijn als citaat op zichzelf toelaatbaar, mits geen afbreuk wordt gedaan aan dit 

uitgangspunt.130  

Het gebruik van een citaat uit een publicatie mag niet in strijd zijn met de strekking daarvan. Dit geldt 

niet alleen voor teksten, maar ook voor grafieken, tabellen en afbeeldingen die uit publicaties 

worden overgenomen. Strijdigheid met de strekking van de publicatie kan ook voortvloeien uit een 

onvolledige weergave van de context van een grafiek of afbeelding. 

— In een reclame-uiting van Aventis is een grafiek opgenomen die afkomstig is uit de studie waarin Tavanic 

en Ciproxin worden vergeleken op grond van bevindingen in vitro. Door dit in de grafiek niet te melden, 

wordt de suggestie gewekt dat de bevindingen het resultaat van proeven in de mens zijn. De 

Codecommissie acht dit in strijd met art. 5.7 CGR Code (oud); het gebruik van citaten van publicaties mag 

niet in strijd zijn met de strekking ervan.131  

 

— GlaxoSmithKline gebruikt in een reclame-uiting voor Seretide een grafiek met de titel ‘Effect Seretide 

gedurende 3 jaar op longfunctie’. Deze grafiek is gebaseerd op de resultaten van de TORCH-studies. Los 

                                                           
128 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.4 (Teva/Nycomed). 
129 K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.9 (Astellas/Sandoz). 
130 B21.011, 24 december 2001, r.o. 4.4.3 (GlaxoWellcome/AstraZeneca). 
131 K20.018, 7 november 2000, r.o. D, onder 1 (Bayer/Aventis). 
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van het feit dat de effecten van Seretide op de longfunctie onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning 

vinden in deze studies, acht de Codecommissie de wijze waarop de resultaten van de studies in de grafiek 

zijn gepresenteerd ontoelaatbaar. De grafiek die in de TORCH II-studie zelf wordt gebruikt, weerspiegelt de 

resultaten die zijn gevonden in drie onderzoeksarmen. De grafiek in de reclame-uiting geeft alleen de 

resultaten voor Seretide weer. Aldus wordt volgens de Codecommissie ten onrechte de suggestie gewekt 

dat deze uitkomst uitsluitend voor Seretide geldt. Dit klemt temeer nu de TORCH II-studie met zoveel 

woorden concludeert dat de vertraging van de achteruitgang van COPD niet alleen voor de 

combinatiepreparaten is gevonden, maar evenzeer voor de componenten afzonderlijk.132 

Uit de jurisprudentie volgt ook dat indien in reclame-uitingen gebruik wordt gemaakt van tabellen, 

deze moeten aansluiten op de gebezigde claims. Indien in tabellen onderzoeksresultaten worden 

weergegeven, zullen de resultaten wel moeten dienen ten bewijze van het feit dat de betreffende 

claims aantoonbaar juist zijn.133 

Zorgvuldigheidsnormen brengen met zich mee dat art. 5.2.2.7 CGR Code breed uitgelegd dient te 

worden. De eisen ten aanzien van de wijze waarop referenties moeten worden opgenomen in 

reclame-uitingen gelden niet alleen voor verplichte vermeldingen, maar ook voor niet-verplichte 

verwijzingen. Bij onverplicht in een advertentie opgenomen literatuurverwijzingen dienen dezelfde 

zorgvuldigheidsnormen in acht te worden genomen als die welke gelden ten aanzien van verplichte 

vermeldingen, aldus de Commissie van Beroep.134 

Het vereiste van volledigheid geldt ook voor bronvermeldingen.  

De Codecommissie constateert strijdigheid met art. 5.4 CGR Code (oud) met betrekking tot een 

Product Monograhp van Galderma voor het geneesmiddel Silkis, waarin medisch-wetenschappelijke 

informatie is opgenomen onder verwijzing naar onderzoeken en publicaties. Het feit dat daarin een 

recente studie die resultaten van oudere studies op belangrijke onderdelen weerspreekt niet wordt 

genoemd, wordt ontoelaatbaar geacht, vooral ook omdat het een terrein betreft waar weinig – en 

weinig omvangrijk – vergelijkend onderzoek beschikbaar is.135 

6.7.7 De onderbouwing van claims  

6.7.7.1 Inleiding 

Art. 5.2.2.3 CGR Code (art. 5.3 oud) schrijft in algemene zin voor dat een reclame-uiting gericht op 

beroepsbeoefenaren in relatie tot de totaliteit van de reclame en in haar onderdelen juist en 

controleerbaar moet zijn. Art. 5.2.2.8 CGR Code (art. 5.8 oud) bepaalt meer specifiek dat een 

reclame-uiting waarin een of meerdere geneesmiddelen of werkzame stoffen met elkaar vergeleken 

worden, ‘aantoonbaar juist (…) en overeenkomstig de jongste stand van de wetenschap’ dient te zijn. 

Of een vergelijking aantoonbaar juist is, dient op grond van art. 5.2.2.9 CGR Code te worden 

onderbouwd door middel van een of meer wetenschappelijke studies die voldoende kwaliteit en 

overtuigingskracht hebben en gepubliceerd zijn in een gepeerreviewd tijdschrift. Art. 5.2.2.9 bevat 

een aantal factoren voor de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van studies en een niet-

                                                           
132 K08.011, 2 december 2008, r.o. 6.9 (Boehringer Ingelheim /GlaxoSmithKline). 
133 K11.001, 17 maart 2011, r.o. 6.19 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
134 B20.020, 29 november 2000, r.o. 4.4-4.5 (Serono/Biogen). 
135 K21.024, 21 januari 2002, r.o. D, onder B (Leo Pharma/Galderma). 



424 
 

limitatieve opsomming van factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de 

overtuigingskracht van studies. 

Uit voormelde indeling van de gedragscode lijkt te volgen dat aan de onderbouwing van claims in 

algemene zin andere eisen worden gesteld dan aan claims die worden gebruikt in het kader van een 

vergelijking tussen twee of meer geneesmiddelen. Hierbij moet worden aangetekend dat eisen die in 

de zelfregulering aan de onderbouwing van claims worden gesteld zich aanvankelijk vooral via de 

jurisprudentie hebben ontwikkeld. Uit deze jurisprudentie volgt dat een belangrijk deel van de eisen 

die gelden voor de onderbouwing van vergelijkende claims door de Codecommissie tevens wordt 

toegepast bij de onderbouwing van claims die uitsluitend voor het eigen geneesmiddel worden 

gebruikt (‘enkelvoudige claims’).  

Dit maakt het niet eenvoudig de jurisprudentie van de CGR over dit onderwerp op een overzichtelijke 

en ook vanuit chronologisch oogpunt logische wijze te ordenen. Om onnodige doublures te 

voorkomen, wordt in deze paragraaf de jurisprudentie ten aanzien van enkelvoudige en 

vergelijkende claims zoveel mogelijk gezamenlijk behandeld. Alleen voor zover de Codecommissie 

expliciet aangeeft dat een bepaald aspect specifiek op enkelvoudige of vergelijkende claims van 

toepassing is, wordt daar melding van gemaakt.  

Deze paragraaf is als volgt ingedeeld. In paragraaf 6.7.7.2 wordt stilgestaan bij een aantal algemene 

principes die voortvloeien uit de jurisprudentie van de CGR over de onderbouwing van claims. 

Paragraaf 6.7.7.3 is in zijn geheel gewijd aan de bronnen die ter onderbouwing van claims kunnen 

dienen. In paragraaf 6.7.7.4 wordt een overzicht gegeven van de eisen die in de loop der jaren zijn 

ontwikkeld met betrekking tot de wetenschappelijke kwaliteit en overtuigingskracht van studies. In 

de laatste paragraaf wordt ingegaan op de interpretatie van de eisen die worden gesteld aan de 

controleerbaarheid van claims (par. 6.7.7.5).  

Voormelde aanpak brengt een dilemma mee. Voor de onderbouwing van vergelijkende reclame is tot 

2010 het tweestudiescriterium van toepassing geweest. In dat kader is aan de Codecommissie 

meerdere keren in klachtenprocedures gevraagd zich uit te spreken over de rechtvaardiging voor een 

uitzondering op dit algemene principe wegens het bijzondere gewicht dat in een concreet geval aan 

een bepaalde studie zou moeten/mogen worden toegekend. Met de afschaffing van het 

tweestudiescriterium in 2010 is de relevantie van deze jurisprudentie aanzienlijk afgenomen. 

Volledigheidshalve wordt deze jurisprudentie in dit onderzoek nog wel op hoofdlijnen weergegeven. 

Om de opzet van de onderhavige paragraaf niet te veel te doorbreken, is deze jurisprudentie 

opgenomen in paragraaf 6.7.8 over de eisen met betrekking tot vergelijkende reclame in algemene 

zin en wel in paragraaf 6.7.8.5.  

6.7.7.2 Algemene uitgangspunten m.b.t. de onderbouwing van claims 

Het beginsel ‘wie claimt, moet bewijzen’ heeft van het begin af als uitgangspunt aan de 

jurisprudentie van de CGR ten grondslag gelegen, ook al is dit vereiste niet met zoveel woorden in de 

zelfregulering vastgelegd. De mate van bewijs dat aangeleverd moet worden, hangt direct samen 

met de zwaarte van de claim; ook dit uitgangspunt is van het begin af door de Codecommissie 

omarmd. In K02.006 overweegt de Codecommissie dat een claim met een ongemeen sterke 

suggestie in elk geval een onwankelbare onderbouwing vereist. 
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De uitspraak heeft betrekking op de over Lipitor gebezigde claim dat ‘Tot 100% van de patiënten de 

streefwaarden [bereikt]’. De Codecommissie merkt op dat van de claim een ongemeen sterke 

suggestie uitgaat en dat de indruk wordt gewekt dat alle patiënten met succes met Lipitor kunnen 

worden behandeld, mits men maar hoog genoeg doseert. Zo men een soortgelijke bewering ooit al 

van enig geneesmiddel kan doen, dan vereist dat in elk geval een onwankelbare onderbouwing, aldus 

de Codecommissie.136  

Uit deze uitspraak volgt dat aan sterke, absoluut geformuleerde claims hoge eisen worden gesteld 

met betrekking tot de onderbouwing van die claims. Deze lijn wordt in de latere jurisprudentie 

verder verduidelijkt en uitgewerkt. Uit B08.011 vloeit als hoofdregel voort dat de juistheid van een bij 

geneesmiddelenreclame gebezigde claim over de werking van een geneesmiddel overtuigend moet 

kunnen worden aangetoond aan de hand van concreet (empirisch) wetenschappelijk onderzoek. 

Welke eisen in het kader van het bewijs aan de onderliggende wetenschappelijke documenten exact 

dienen te worden gesteld, moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarbij is onder meer van 

belang de vraag in hoeverre de gebezigde claim als verstrekkend kan worden gekwalificeerd. Als het 

om een zeer verstrekkende claim gaat, worden hoge eisen aan het bewijs gesteld. Een dergelijke 

claim dient ondubbelzinnig uit expliciet en aantoonbaar daarop gericht wetenschappelijk onderzoek 

te blijken.  

In deze zaak ligt ter beoordeling voor de claim ‘Seretide 500 Diskus Vertraagt de achteruitgang bij 

COPD’, die – mede gelet op het progressieve ziekteverloop van de aandoening COPD – door zowel de 

Codecommissie als de Commissie van Beroep als zeer verstrekkend wordt aangemerkt. Het feit dat het 

om een verstrekkende claim gaat, maakt dat hoge eisen aan het bewijs dienen te worden gesteld. De 

claim wordt door GSK onderbouwd met de uitkomsten van de TORCH-Trial, een grootschalig 

gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De Commissie van Beroep onderkent 

dat aan deze studie een groot wetenschappelijk gewicht kan worden toegekend, in het bijzonder waar 

het betreft de primaire en secundaire eindpunten van de studie. De claim van GSK heeft echter 

betrekking op de effecten van de farmacotherapie op longfunctieverval bij COPD, hetgeen een tertiair 

eindpunt van de studie is. Niet aangetoond is dat de uitkomsten van de TORCH-Trial op het tertiaire 

eindpunt wetenschappelijk zo overtuigend en onomstreden zijn en dat dit onderzoek ook op dat 

eindpunt in brede medisch-wetenschappelijke kring zo gezaghebbend wordt beschouwd dat 

geoordeeld kan worden dat de juistheid van de verstrekkende claim ondubbelzinnig blijkt uit expliciet 

en aantoonbaar daarop gericht wetenschappelijk onderzoek.137 

Zie in dit kader ook K16.003, waarin de Codecommissie een claim als zeer verstrekkend aanmerkt. 

Een dergelijke verstrekkende claim dient volgens vaste jurisprudentie ondubbelzinnig te blijken uit 

expliciet en aantoonbaar daarop gericht wetenschappelijk onderzoek.138  

 

Of een claim als verstrekkend moet worden beschouwd, hangt niet alleen samen met de wijze 

waarop deze geformuleerd is, maar ook met de eigenschappen van het geneesmiddel waar de claim 

betrekking op heeft. In B09.007 bepaalt de Commissie van Beroep dat de eisen die aan de mate van 

onderbouwing van een claim moeten worden gesteld afhankelijk zijn van de inhoud, de aard en de 

strekking van die claim. Dit dient per geval te worden beoordeeld. Aan de onderbouwing van 

absolute, verregaande claims worden zwaardere eisen gesteld dan aan de onderbouwing van lichtere 

                                                           
136 K02.006, 3 september 2002, r.o. 6.3 (AstraZeneca/Pfizer). 
137 K08.011, 2 december 2008, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); B08.011/08.02, 10 maart 2009, 
r.o. 4.4.1.2 jo. 4.4.3.1-4.4.3.3 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). 
138 K16.003, 12 juli 2016, r.o. 6.8 (Alcon/Santen Oy en Ashfield). 
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claims. Onder lichtere claims worden onder andere verstaan claims die geen betrekking hebben op 

de ‘harde’ eigenschappen van het geneesmiddel.  

 

Merck Serono claimt voor Rebif New Formulation onder meer ‘Tough on MS – Easy for Patients’ en 

‘Merck Serono heeft een stap voorwaarts gezet in de optimalisering van de behandeling van MS door 

de ontwikkeling van Rebif New Formulation’. De Codecommissie oordeelt in eerste instantie dat deze 

claims ten onrechte suggereren dat de effectiviteit en de veiligheid van de gewijzigde Rebif-

formulering in studies zijn bevestigd.139 De Commissie van Beroep daarentegen stelt vast dat de 

effectiviteit en de veiligheid van Rebif New Formulation – in algemene zin – op wetenschappelijke 

basis zijn aangetoond nu het EMA de nieuwe formulering heeft goedgekeurd. De omstandigheid dat 

de effectiviteit en de veiligheid van het geneesmiddel in algemene zin als aangetoond kunnen worden 

beschouwd, neemt echter niet weg dat ook de specifieke claims op afdoende wijze moeten worden 

onderbouwd.  

De Commissie van Beroep is van oordeel dat de inhoud, de aard en de strekking van de claims van 

dien aard zijn dat aan de (wetenschappelijke) onderbouwing daarvan geen al te zware eisen hoeven 

te worden gesteld. De claims gaan niet zozeer over bijwerkingen, maar over een voor de patiënt 

minder belastend gebruik van het geneesmiddel. De Commissie van Beroep rekent ze daarmee tot 

een inhoudelijk lichtere categorie claims dan die welke betrekking hebben op de harde 

eigenschappen van een geneesmiddel.140  

De jurisprudentie bevat een aantal voorbeelden van claims die als verstrekkend zijn bestempeld en 

dus een zware onderbouwing vereisen. In onderstaande gevallen is de onderbouwing door de 

Codecommissie onvoldoende geacht.  

 De claims ‘Nauwelijks invloed op gewicht’ of ‘Gewichtsneutraal’, door Bristol-Myers Squibb gebruikt in een 

campagne voor Abilify, worden door de Codecommissie aangemerkt als algemeen en verstrekkend. Voor 

de onderbouwing wordt verwezen naar onderzoek waarin is aangetoond dat 13% van de geïncludeerde 

patiënten een klinisch relevante gewichtstoename liet zien. Op grond van deze bevinding kan naar het 

oordeel van de Codecommissie niet worden gezegd dat Abilify nauwelijks invloed heeft op het gewicht of – 

sterker nog – dat het gewichtsneutraal is, met andere woorden, geen enkele invloed heeft op het gewicht. 

Hetzelfde geldt voor de eveneens gebruikte claims ‘Nauwelijks invloed op motoriek’ en ‘EPS op placebo 

niveau’. Ook deze zijn, mede door hun algemeenheid, zeer verstrekkend.141 

 

 Schering-Plough claimt ‘Behoud van remissie na stoppen met Remicade’. Voor de onderbouwing wordt 

verwezen naar een studie van Quinn. In deze studie wordt het begrip ‘remissie’ niet gedefinieerd in de 

termen van een ACR-remissie, maar in die van DAS28-scores. De onderzoekers komen tot de conclusie dat 

‘at 1 year after stopping induction therapy, response was sustained in 70% of the patients in the infliximab 

plus MTx group, with a median DAS28 of 2.05’. De claim is naar het oordeel van de Codecommissie te 

absoluut geformuleerd en wordt onvoldoende duidelijk onderbouwd door de studie van Quinn.142 

Indien claims zeer algemeen en verstrekkend geformuleerd zijn, hanteert de CGR als uitgangspunt 

dat een dergelijke algemene claim in de volle breedte moet voldoen aan de (hoge) eisen met 

betrekking tot de onderbouwing. Dit betekent onder meer dat indien in algemene zin superioriteit 

                                                           
139 K09.007, 22 juni 2009, r.o. 6.10 (Sanofi-Aventis/Merck). 
140 B09.007/09.02, 17 september 2009, r.o. 4.7.3.4 (Merck/Sanofi-Aventis).  
141 K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.10 en 6.12 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). 
142 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.26 (Schering-Plough/Abbott). 
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voor een geneesmiddel wordt geclaimd, deze superioriteit ten opzichte van alle relevante andere 

middelen moet worden aangetoond. 

Een dergelijke situatie doet zich voor in de wereld van de statines, waar AstraZeneca claimt dat 

‘Crestor de meest effectieve verlaging van LDL-C [geeft]’ en dat ‘Crestor HDL-C significant effectiever  

[verhoogt] dan atorvastatine’. Naar het oordeel van de Commissie van Beroep zullen 

beroepsbeoefenaren deze superioriteitsclaim niet alleen opvatten als een vergelijking tussen Crestor 

en Lipitor (atorvastatine), maar ook als een vergelijking met andere statines dan Lipitor. De claims 

worden aangemerkt als zeer verstrekkend. Zij bevatten geen enkele beperking of toelichting ten 

aanzien van doseringen en wekken daarmee bij beroepsbeoefenaren ten minste de suggestie dat deze 

superioriteit zich uitstrekt over de hele range van de beschikbare doses van Crestor (10, 20 en 40 mg) 

en de statines waarmee de vergelijking wordt gemaakt, waaronder Lipitor (10, 20 en 40 mg). Tegen 

deze achtergrond is het noodzakelijk dat de claims over de gehele breedte van de beschikbare 

doseringsrange deugdelijk worden onderbouwd.143 

Het vereiste dat aangetoond moet kunnen worden dat wat geclaimd wordt ook juist is, geldt 

overigens niet alleen ten aanzien van claims over de werking van een geneesmiddel. Uit de 

jurisprudentie van de CGR volgt dat ook claims van meer algemene aard, betrekking hebbend op 

andere aspecten dan de werking van een geneesmiddel, deugdelijk en onder omstandigheden 

wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Voorbeelden van algemene claims die naar het 

oordeel van de Codecommissie niet aan dit vereiste voldoen, zijn: 

 ‘Servier is een stichting die meer dan 25% van de omzet investeert in research’; deze claim is 

ontoelaatbaar, omdat ten onrechte wordt gesuggereerd dat Servier een stichting is en dus geen 

winstoogmerk zou hebben. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat Servier 25% van haar omzet in 

research zou investeren.144 

 

 ‘Het is vriendelijker voor het milieu’; deze claim met betrekking tot Coversyl is volgens de Codecommissie 

op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd. Zonder nadere wetenschappelijke onderbouwing hoe 

er in de praktijk mee om wordt gegaan en welke verschillen in consequenties dit heeft voor het milieu, kan 

niet zonder meer worden aangenomen dat potjes vriendelijker zouden zijn voor het milieu dan blisters.145 

 

 Andere voorbeelden van algemene claims die niet zijn onderbouwd, zijn terug te vinden in K13.002. In 

deze uitspraak oordeelt de Codecommissie dat onder meer de volgende, als bullit points in een reclame-

uiting opgenomen claims niet zijn onderbouwd: ‘Uitgebreide ervaring’, ‘Meer dan 40 wetenschappelijke 

publicaties’, ‘Geregistreerd in 29 Europese landen’, ‘Meer dan 750.000 patiëntjaren’, ‘Vifor Pharma Library: 

kenniscentrum ijzergebrek en ijzergebreksanemie’, ‘Gunstige veiligheid-effectiviteit ratio’, ‘Vrij van 

dextraan of dextraanderivaten’, en ‘Geen testdosis nodig’.146 

  

                                                           
143 B03.015/03.07, 11 februari 2004, r.o. 5.3.3.1-5.3.3.2 (AstraZeneca/Pfizer). Zie ook K03.015, 28 oktober 2003, 
r.o. 6.5 (Pfizer/AstraZeneca). De Codecommissie oordeelt dat een zeer verstrekkende claim, in algemene 
bewoordingen, in het algemeen een evenredig solide onderbouwing noodzakelijk zal maken. Dit geldt a fortiori 
voor een vergelijkende claim van algemene aard, waarvoor een onderbouwing met meerdere studies 
noodzakelijk is. 
144 K08.005/K08.008, 6 augustus 2008, r.o. 9.12 (Servier/Katwijk Farma). 
145 K08.005/K08.008, 6 augustus 2008, r.o. 9.13 (Servier/Katwijk Farma). 
146 K13.002, 20 juni 2013, r.o. 4.9 (Vifor). Eerder is de Codecommissie bij verstek al tot eenzelfde conclusie 
gekomen; zie K13.002 van 25 april 2013, r.o. 6.5 (Pharmacosmos en Cablon/Vifor). 
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6.7.7.3 Bronnen ter onderbouwing van claims  

Het uitgangspunt is dat de juistheid van claims overtuigend moet worden aangetoond aan de hand 

van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is er in veel vormen en gedaantes. 

Voorbeelden van binnen het farmaceutische veld voorkomende vormen van onderzoek zijn onder 

meer: 

 gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek: dit is onderzoek dat in een gecontroleerde setting 

plaatsvindt en waarbij een interventiegroep wordt vergeleken met een controlegroep die met 

een placebo of met een ander geneesmiddel wordt behandeld. De toewijzing van de 

proefpersonen aan de verschillende groepen wordt aselect (gerandomiseerd) bepaald om te 

voorkomen dat verschil optreedt tussen de groepen, waardoor de kans op succes van de 

behandeling kan worden beïnvloed. Als het onderzoek ‘dubbelblind’ is, weet noch de arts, noch 

de patiënt welke van de twee behandelingen iemand krijgt. Bij open-labelonderzoek zijn de 

deelnemende artsen en patiënten op de hoogte van de toegewezen interventie of behandeling.  

 

 observationeel onderzoek: dit is onderzoek waarbij groepen patiënten worden bestudeerd en 

vergeleken zonder dat een interventie wordt gepleegd. Een veelvoorkomende variant is het 

zogenoemde cohortonderzoek, waarbij groepen (cohorten) worden geformeerd naar de 

aanwezigheid van een determinant, waarna ze met elkaar worden vergeleken. 

 

 meta-analyses: dit zijn studies waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken 

worden samengenomen om een preciezere uitspraak te doen over een onderwerp. Het gaat om 

een statistische analyse, waarbij de resultaten van verschillende studies gecombineerd worden 

tot een overall resultaat.  

In de jurisprudentie van de CGR is met regelmaat aan de orde in welke mate de verschillende vormen 

van onderzoek en de variaties daarbinnen kunnen dienen ter onderbouwing van claims. De grote 

lijnen in deze jurisprudentie kunnen als volgt worden omschreven. 

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek is een vorm van onderzoek die 

veelvuldig wordt gebruikt ter onderbouwing van claims en als zodanig in zijn algemeenheid ook door 

de Codecommissie wordt geaccepteerd. 

Ten aanzien van open-labelstudies varieert het standpunt van de Codecommissie. Aanvankelijk 

constateert de Codecommissie in K02.007 dat een open-labelonderzoek niet voldoet aan de eisen die 

in het kader van de onderbouwing van een (in dat concrete geval) vergelijkende claim aan 

wetenschappelijk onderzoek moeten worden gesteld.147 In K07.001 zwakt de Codecommissie dit 

standpunt af. Uit de bestaande regelgeving valt niet in algemene zin af te leiden dat voor de 

onderbouwing van (vergelijkende) claims geen gebruik kan worden gemaakt van open-labelstudies. 

Dit volgt evenmin uit algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten en uitgangspunten, aldus de 

Codecommissie.148 

De waarde van observationele studies wordt in zijn algemeenheid door de Codecommissie erkend.149 

                                                           
147 K02.007, 17 september 2002, r.o. 42 (Eli Lilly/Janssen-Cilag en Organon). 
148 K07.001, 2 mei 2007, r.o. 6.5 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
149 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.15 (Alcon/MSD). 
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De Codecommissie heeft grote twijfels bij de vraag of meta-analyses kunnen dienen als 

wetenschappelijke ondersteuning van claims. Deze twijfels worden in K04.024 als volgt verwoord:  

‘Ten overvloede merkt de Codecommissie op dat ernstig betwijfeld moet worden of de juistheid van 

een claim aangaande de (bij)werking van een geneesmiddel kan worden gebaseerd op (…), een 

zogenaamde meta-analyse van door anderen verrichte klinische onderzoeken, aangezien onder 

andere de resultaten daarvan en de daaruit voortvloeiende conclusies niet zijn gebaseerd op 

zelfstandig door de auteurs verricht klinisch onderzoek naar de werking en/of bijwerking(en) van het 

geneesmiddel, de juistheid van de door de auteurs getrokken conclusies niet rechtstreeks op basis van 

de in de studie vermelde gegevens [kan] worden geverifieerd, uit de beschrijving van de studie niet op 

te maken valt of de in de studie betrokken onderzoeken volgens wetenschappelijk algemeen 

aanvaarde normen zijn uitgevoerd en evenmin valt op te maken of het doel, de opzet en de uitvoering 

van de in de studie betrokken onderzoeken zodanig zijn geweest dat de resultaten daarvan met elkaar 

vergelijkbaar zijn en/of wetenschappelijk waarde hebben in het kader van het onderzoeksdoel van de 

meta-analyse, zodat in het algemeen de vraag gerechtvaardigd is of op basis van een dergelijke studie 

wel wetenschappelijk verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken.’150 

In 2014 formuleert de Codecommissie het iets genuanceerder door in algemene zin te stellen dat een 

meta-analyse in beginsel kan dienen als wetenschappelijke onderbouwing van een vergelijkende 

claim, mits wordt voldaan aan de daarvoor in de gedragscode gestelde eisen. Dit standpunt wordt in 

een uitspraak uit 2015 bevestigd. 

 K14.011 betreft de onderbouwing door Merck van een superioriteitsclaim voor Rebif met een meta-

analyse van 44 studies met in totaal 17.401 patiënten. De Codecommissie geeft aan dat deze studie niet op 

voorhand kan worden afgewezen ter onderbouwing van een vergelijkende claim vanwege het feit dat het 

een meta-analyse betreft. De wetenschappelijke onderbouwing van een vergelijkende claim met een 

meta-analyse is in beginsel mogelijk op voorwaarde dat voldaan wordt aan de in de gedragscode gestelde 

eisen. Dit laatste is in deze casus overigens niet het geval.151 

 In K15.011 is een superioriteitsclaim onderbouwd met een meta-analyse van 25 studies met in totaal 5.562 

patiënten. Langs verschillende wegen is kritiek op deze studie geuit. In een ‘letter to editor’ zijn 

vraagtekens geplaatst bij de uitgangspunten en de methodologie en is gewezen op een disbalans in 

patiëntengroepen. Uit een follow-upstudie blijkt geen significant verschil tussen de langetermijnresultaten 

in beide behandelgroepen te bestaan. Ook staat vast dat de betrokken beroepsgroep geen aanleiding 

heeft gezien om de richtlijnen aan te passen. Deze kritiek maakt dat grote terughoudendheid moet worden 

betracht ten aanzien van het gebruik van de meta-analyse voor de onderbouwing van een vergelijkende 

superioriteitsclaim. De kwaliteit en overtuigingskracht van de studie voldoen niet aan de eisen van de 

gedragscode.152 

 

Overzichtsartikelen kunnen niet als wetenschappelijke ondersteuning dienen van claims in reclame-

uitingen. Dit geldt zowel voor gewone claims als voor vergelijkende claims. De Commissie van Beroep 

licht toe:  

‘Uitgangspunt is dat de juistheid van een in het kader van geneesmiddelenreclame gebezigde claim 

met betrekking tot de werking van dat geneesmiddel overtuigend moet kunnen worden aangetoond 

aan de hand van concreet (empirisch) wetenschappelijk onderzoek dat met betrekking tot het 

                                                           
150 K04.024, 27 december 2004, r.o. 5.4 (AstraZeneca/Pfizer). Zie voor eerdere uitspraken op dit punt: K02.007, 
17 september 2002, r.o. 42 (Eli Lilly/Janssen-Cilag en Organon); K04.019, 6 december 2004, r.o. 6.8 
(AstraZeneca/GlaxoSmithKline), bevestigd in B04.019, 11 april 2005, r.o. 4.3.2 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
151 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.10 (Biogen/Merck). 
152 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.10-6.11 (Galderma/Bipharma).  
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geneesmiddel waar de reclame voor wordt gemaakt is uitgevoerd. Het bewijs van de juistheid van een 

zodanige claim kan niet uitsluitend worden ontleend aan een of meer overzichtsartikelen, waarin een 

analyse wordt gemaakt van (een groot aantal) al dan niet relevante deelonderzoeken, waarvan een 

onderzoek in de hiervoor bedoelde zin kennelijk geen deel uitmaakt. (…)’153 

Uit deze bewoordingen volgt dat het niet zo is dat overzichtsartikelen geen enkele waarde hebben bij 

de onderbouwing van claims, zij kunnen echter niet dienen als enige bron van onderbouwing.  

In de jurisprudentie is verder vastgesteld dat dierstudies niet kunnen dienen ter onderbouwing van 

effecten bij gebruik door mensen. De resultaten van dierproeven zijn niet noodzakelijkerwijs relevant 

bij de mens, aldus de Codecommissie.154 Een vergelijkbare redenering gaat op voor in-vitro-studies. 

De resultaten van onderzoek dat in vitro heeft plaatsgevonden, zijn niet zonder meer geldig voor de 

situatie in vivo en bieden derhalve onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing.155 Ook 

farmacovigilantie-onderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek dat kan dienen ter onderbouwing 

van claims.156  

De vraag in hoeverre NIPO-onderzoek kan dienen als wetenschappelijke onderbouwing van een claim 

is in 2003 door zowel de Codecommissie als de Commissie van Beroep beantwoord. De 

Codecommissie is resoluut en stelt zich op het standpunt dat NIPO-onderzoeken geen 

wetenschappelijke onderzoeken zijn die kunnen dienen als onderbouwing van een claim in een 

reclame-uiting.157 De Commissie van Beroep gaat iets minder ver en wil niet zeggen dat aan een door 

het NIPO uitgevoerd onderzoek ‘nimmer’ een voldoende wetenschappelijke relevantie kan worden 

toegekend en volstaat met de constatering dat er in het onderhavige geval onvoldoende 

wetenschappelijke onderbouwing van de claim is.158 

De zaak handelt om de claim ‘Viagra werkt 4-5 uur en dit sluit volledig aan op de behoefte van uw 

patiënt’. Met betrekking tot ‘de behoefte van patiënten’ stelt Pfizer dat zij wereldwijd onderzoek heeft 

laten doen naar de seksuele beleving en het gedrag van mannen met en zonder erectiestoornissen en 

hun partners. Een van die onderzoeken is uitgevoerd door het NIPO. Uit dit onderzoek zou zijn 

gebleken dat een werkingsduur tot 4 à 5 uur na toediening ruim voldoende is voor de gemiddelde man 

met erectiële disfunctie.  

Abstracts hebben in het algemeen niet de waarde van een wetenschappelijk onderzoek dat kan 

dienen als overtuigend bewijs voor de juistheid van een claim. De juistheid van een claim in een 

reclame-uiting, vergelijkend of niet, kan niet uitsluitend worden gebaseerd op de in een abstract 

vermelde resultaten van een onderzoek. Een abstract bevat niet de volledige onderzoeksgegevens, 

                                                           
153 B03.009, 15 oktober 2003, r.o. 4.6.4.1 (Eli Lilly/Pfizer). Zie ook K02.007, 17 september 2002, r.o. 42 (Eli 
Lilly/Janssen-Cilag en Organon); K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott); K03.009, 7 juli 2003, r.o. 6.10 
(Pfizer/Eli Lilly); K03.011, 2 juli 2003, r.o. 8.11 (Abbott/Roche). 
154 K20.012, 3 juli 2000, r.o. D, onder 2 (Schering-Plough/Sanofi-Synthelabo). 
155 K13.006, 15 oktober 2013, r.o. 6.6 (MSD/Alcon). Zie ook K15.011, 26 februari 2015, r.o. 6.15 
(Galderma/Bipharma). 
156 K21.013, 26 juli 2001, r.o. D, in conventie (AstraZeneca/MSD). 
157 K03.009, 7 juli 2003, r.o. 6.10 (Pfizer/Eli Lilly). 
158 B03.009, 15 oktober 2003, r.o. 4.6.4.2 (Eli Lilly/Pfizer). 
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waardoor het wetenschappelijke gehalte van het betreffende onderzoek en de juistheid van de in het 

abstract vermelde resultaten niet controleerbaar zijn.159  

Ook posters hebben in het algemeen onvoldoende basis voor de onderbouwing van de juistheid van 

een claim, onder meer omdat deze niet de volledige onderzoeksgegevens bevatten. Het 

wetenschappelijke gehalte van het betreffende onderzoek en de juistheid van de op de poster 

vermelde resultaten zijn daardoor niet controleerbaar.160 Weinig verrassend is de uitspraak van de 

Codecommissie dat workshops niet kunnen dienen ter onderbouwing van een claim.161 Ook voor 

‘pooled data’ geldt in algemene zin dat zij niet kunnen worden gebruikt voor de onderbouwing van 

claims, omdat zij niet controleerbaar zijn.162 

Grote terughoudendheid valt ook waar te nemen bij de Codecommissie en Commissie van Beroep 

ten aanzien van post-hoc- en substudies.  

Novartis claimt voor Diovan ‘33% reductie van mortaliteit bij hartfalen zonder ACE-remmers’ en 

beroept zich daarbij op het feit dat Diovan op grond van de ValHeft-substudie en de VALIANT-studie 

uitbreiding heeft gekregen van de geregistreerde indicatie met betrekking tot hartfalen en recent 

myocardinfarct. Het resultaat van 33% reductie van mortaliteit is vastgesteld in een subgroep van de 

totale studiepopulatie van de ValHeft-studie. De Codecommissie is kritisch en constateert dat het 

percentage van 33% niet in de SmPC-tekst voor Diovan is opgenomen. Er valt dus niet met zekerheid 

vast te stellen dat de substudie waar Novartis zich op beroept deel heeft uitgemaakt van de 

beoordeling van het CBG bij de indicatie-uitbreiding van Diovan voor hartfalen. Uit de SmPC-tekst blijkt 

het in elk geval niet en ook niet uit andere overgelegde documenten. Dit is aanleiding voor de 

Codecommissie om met de nodige reserve naar de resultaten van de substudie te kijken; het geheel 

overziende komt de Codecommissie tot het oordeel dat de claim, die uitsluitend gebaseerd is op een 

post-hoc-analyse van een substudie, onvoldoende onderbouwd is.163  

In hoger beroep stelt Novartis dat het geclaimde percentage rechtstreeks volgt uit de ValHeft-studie, 

waarin de volgende passage is opgenomen: ‘Among all 366 patients who were not receiving an ACE 

inhibitor, whether or not a betablocker had been prescribed, there was a significantly lower risk of the 

combined end point in the valsartan group than in the placebo group (relative risk, 0.56; 95 percent 

confidence interval, 0.39 to 0.81) as well as a lower risk of death (relative risk, 0.67; 95 percent 

confidence interval, 0.42 to 1.06).’ De Commissie van Beroep is van oordeel dat deze passage niet 

zonder meer kan worden uitgelegd als een ‘harde’ onderzoeksbevinding, in die zin dat uit 

wetenschappelijk onderzoek binnen de subgroep van 366 patiënten die geen ACE-remmer gebruikten 

op het primaire eindpunt ‘mortality’ van de ValHeft-studie een reductie van 33% mortaliteit bij 

hartfalen is komen vast te staan. De betrekkelijke bewijswaarde van deze passage volgt ook uit de 

publicatie van de subgroep-analyse, waarin de resultaten met betrekking tot de subgroep van 

patiënten zonder ACE-remmers nader worden beschreven. Aan deze substudie kan volgens de 

Commissie van Beroep een (zekere) medisch-wetenschappelijke waarde worden toegekend, maar van 

een zodanige waarde dat de gevonden resultaten toelaatbaar kunnen worden gebezigd in het kader 

                                                           
159 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). Zie ook onder meer K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.7 
(Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.25 en 9.27 (Schering-
Plough/Abbott); K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.5.2 (Galderma/Meda). 
160 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.8 (Serono/Wyeth).  
161 K14.008, 28 oktober 2014, r.o. 6.11 (Takeda/ProStrakan). 
162 K06.004/K06.006, 19 april 2006, r.o. 9.13 (Serono/Wyeth). 
163 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.8.2 (MSD/Novartis). 
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van geneesmiddelenreclame is de Commissie van Beroep niet gebleken. De betrekkelijkheid van de 

waarde van de resultaten wordt immers in deze studie zelf duidelijk gemaakt.164 

Een vergelijkbare kritische houding is waar te nemen ten aanzien van de onderbouwing van claims 

met tussentijdse studieresultaten. 

Serono baseert de claim ‘64% Relapse rate reductie’ op een studie van 48 weken, terwijl volgens 

richtlijnen van het EMA de duur van een studie naar de effecten op de terugvallen bij het gebruik van 

een geneesmiddel voor de behandeling van MS-patiënten 2 jaar moet zijn. De Codecommissie neemt 

dit Serono extra kwalijk, omdat het om tussentijdse studieresultaten gaat en het onderzoek nog zal 

worden voortgezet. Serono wordt verweten de 2-jaarsresultaten van de onderzoekers niet te hebben 

afgewacht, maar voortijdig een mogelijk onjuist beeld van de werkzaamheid van Rebif de wereld in te 

hebben gestuurd.165 

Hoewel in art. 5.2.2.9 CGR Code ten aanzien van vergelijkende claims uitdrukkelijk wordt gesproken 

van onderbouwing door middel van een of meer ‘wetenschappelijke studies’, volgt uit de 

jurisprudentie dat onderbouwing met andere bronnen niet op voorhand is uitgesloten.  

Een voor de hand liggende andere bron voor de onderbouwing van een claim is de SmPC van het 

betreffende geneesmiddel. Immers, de SmPC is in overwegende mate gebaseerd op de resultaten 

van de studies die in het kader van het verkrijgen van de handelsvergunning zijn gebruikt en de 

kwaliteit van die studies is in dat kader ook door de registratieautoriteiten beoordeeld.  

Indien een vergunninghouder zich ter onderbouwing van de juistheid van een claim beroept op de 

SmPC-tekst en de claim qua bewoordingen niet overeenstemt met de corresponderende tekst in die 

SmPC, moet de vergunninghouder aantonen dat de juistheid van de claim uit de SmPC volgt en 

daarmee niet strijdig is dan wel anderszins aantonen dat de claim wetenschappelijk juist is.  

 

 Abbott hanteert de claim ‘Daarnaast beïnvloedt Reductil het basaalmetabolisme op een gunstige manier, 

waardoor de energieverbranding minder afneemt gedurende gewichtsverlies’ en verwijst voor de 

onderbouwing daarvan naar de SmPC. De Codecommissie stelt vast dat de claim qua bewoordingen niet 

overeenstemt met de SmPC. Aangezien Abbott op geen enkele wijze heeft aangetoond dat de juistheid van 

de claim uit de SmPC volgt dan wel de juistheid van de claim anderszins heeft aangetoond, wordt deze 

ontoelaatbaar geacht.166 

 

 AstraZeneca gebruikt in een detail aid voor Seroquel de claim ‘Stabilisatie zonder concessies’. In 

combinatie met de in diezelfde detail aid gebruikte claim ‘Continuering van effectiviteitsverbetering 

gedurende tenminste drie maanden’ wekt dit volgens de Codecommissie de indruk dat Seroquel 

gedurende een langere periode voor een stabiele toestand zorgt en daarmee geschikt zou zijn voor de 

onderhoudsbehandeling van manie. De juistheid van deze indruk wordt echter niet bevestigd door de 

SmPC van Seroquel. Evenmin heeft AstraZeneca op andere wijze met wetenschappelijke gegevens 

aannemelijk gemaakt dat Seroquel daarvoor geschikt is.167 

 

 AstraZeneca beroept zich voor de onderbouwing van een tweetal claims voor Nexium op het feit dat deze 

letterlijk zijn overgenomen uit de SmPC. Probleem in deze zaak is dat de tekst van die SmPC ten tijde van 

de reclame-uiting nog niet door het CBG is bekrachtigd. Gelet op de omstandigheid dat deze tekst nog 

                                                           
164 B06.003/06.03, 18 augustus 2005, r.o. 4.5.1-4.5.5 (Novartis/MSD). 
165 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.5 (Bayer/Serono). 
166 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). 
167 K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.2 (Eli Lilly/AstraZeneca).  



433 
 

geen rechtsgeldigheid heeft als gevolg van het ontbreken van die bekrachtiging, kan AstraZeneca hierop 

geen beroep doen om haar claim te onderbouwen, aldus de Codecommissie.168 

Als de onderbouwing van een claim is gebaseerd op studies die in het kader van de aanvraag tot 

uitbreiding van de handelsvergunning zijn gebruikt, kan niet worden volstaan met een verwijzing 

naar de SmPC als die studies niet met naam en toenaam in die SmPC worden genoemd. De claim is 

dan niet controleerbaar.169 Overigens betekent het enkele feit dat (passages uit) een onderzoek in de 

SmPC worden vermeld nog niet dat daarmee voldoende bewijs van de juistheid van een claim is 

geleverd. Indien een studie het bewijs van de juistheid van de claims niet kan leveren, kan de enkele 

vermelding van de passage in de SmPC dat evenmin. De vermelding in de SmPC creëert geen grotere 

bewijswaarde dan die van het onderzoek zelf, zo redeneert de Commissie van Beroep in B11.001.170  

In een enkele uitspraak laat de Codecommissie zich uit over de onderbouwing van een claim door 

verwijzing naar het Farmacotherapeutisch Kompas. De Codecommissie wijst erop dat het primaire 

doel van dit door het Zorginstituut Nederland (voorheen College van Zorgverzekeringen) opgestelde 

Kompas is om te komen tot beslissingen over het gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie 

die in medisch opzicht optimaal zijn en ook het meest economisch zijn. Doel van het Kompas is niet 

het wetenschappelijk onderbouwen van effectiviteitsclaims van geneesmiddelen in reclame-

uitingen.171 

In deze paragraaf tot slot enkele lijnen uit de jurisprudentie van de zelfregulering met betrekking tot 

de onderbouwing van vergelijkende claims.  

In de eerste plaats de vraag of een vergelijkende claim onderbouwd moet worden met een 

rechtstreeks vergelijkende studie. Bij het tweestudiescriterium was dit wel het uitgangspunt. In de 

Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims en in art. 5.2.2.9 CGR Code is dit vereiste niet expliciet 

opgenomen. In de toelichting bij art. 5.2.2.9 wordt op enkele plaatsen wel van ‘vergelijkende studies’ 

gesproken, maar een hard vereiste kan hier niet uit worden afgeleid.  

In de jurisprudentie wordt de mogelijkheid om vergelijkende claims te onderbouwen met onderzoek 

dat niet rechtstreeks vergelijkend is, niet op voorhand uitgesloten. Het enkele feit bijvoorbeeld dat 

een vergelijkende claim wordt onderbouwd met een meta-analyse leidt niet direct tot de conclusie 

dat er onvoldoende onderbouwing is. Integendeel, de Codecommissie is van oordeel dat een meta-

analyse – ondanks de uitdrukkelijke constatering dat dit geen direct vergelijkende studie is – in 

beginsel als wetenschappelijke onderbouwing van een vergelijkende claim kan dienen, mits wordt 

voldaan aan de daarvoor in de gedragscode gestelde eisen.172 Ook in B16.002 laat de Commissie van 

Beroep de mogelijkheid open dat vergelijkende claims door niet rechtstreeks vergelijkende studies 

kunnen worden onderbouwd. Dit lijkt althans te volgen uit de constatering dat in die zaak geen 

wetenschappelijke studie ‘al dan niet rechtstreeks vergelijkend’ ten grondslag ligt aan de vergelijking 

tussen de incidentie van bijwerkingen van twee geneesmiddelen in een reclame-uiting.173 Voor de 

praktijk is de betekenis van deze opening vooralsnog overigens zeer gering; uit de jurisprudentie 

                                                           
168 K04.022, 13 december 2004, r.o. 6.6 (Altana/AstraZeneca). 
169 K07.001, 2 mei 2007, r.o. 6.4 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
170 B11.001/11.01, 12 juli 2011, r.o. 4.5.4 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
171 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.7 (Alcon/MSD). 
172 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.10 (Biogen/Merck); K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.9-6.10 
(Galderma/Bipharma). 
173 B16.002/B16.01, 31 oktober 2016, r.o. 4.19 (Janssen-Cilag/Astellas). 
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volgt dat ook na de afschaffing van het tweestudiescriterium in klachtenprocedures uitsluitend 

vergelijkende claims toelaatbaar zijn bevonden die zijn onderbouwd met rechtstreeks vergelijkende 

studies.  

Uit de jurisprudentie over vergelijkende claims volgt in de tweede plaats dat de Codecommissie zich 

zeer terughoudend opstelt bij de onderbouwing met de SmPC. De onderzoeken die in het kader van 

de aanvraag voor een handelsvergunning worden verricht, zijn naar hun aard niet gericht op een 

onderlinge vergelijking van geneesmiddelen en lenen zich om die reden dan ook niet voor de 

onderbouwing van vergelijkende claims.174 De consequenties hiervan kunnen groot zijn. In B16.002 

speelt de volgende casus.  

Janssen neemt in een reclame-uiting de frequentie van bijwerkingen van haar eigen geneesmiddel Zytiga 

en het concurrerende geneesmiddel Xtandi naast elkaar in een tabel op zonder daar verder enige claim of 

enig oordeel aan toe te voegen. Vast staat dat de inhoud van de tabel in de reclame-uiting overeenkomt 

met de inhoud van de SmPC’s van de beide geneesmiddelen en dat de informatie die in de SmPC’s is 

opgenomen over de incidentie van bijwerkingen feitelijk juist en betrouwbaar is in de zin dat het een door 

het EMA goedgekeurde weergave is van de uit alle bronnen volgens de ‘Guideline on good 

pharmacovigilance practices’ gemelde en getoetste bijwerkingen.  

Hoewel de Commissie van Beroep onderkent dat de SmPC de meest betrouwbare en actuele bron 

rond de incidentie van bijwerkingen van geneesmiddelen is, beschouwt zij deze niet als een 

wetenschappelijke bron. Door de gegevens uit de SmPC’s naast elkaar te zetten in een reclame-uiting 

wordt de indruk gewekt dat deze gegevens met elkaar te vergelijken zijn en dat daaruit 

wetenschappelijk verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken. Dit is naar het oordeel van de 

Commissie van Beroep echter niet het geval, onder meer omdat er verschillen bestaan in de in- en 

exclusiecriteria van registratiestudies van de geneesmiddelen. De Commissie van Beroep wijst er 

verder op dat zowel Zytiga als Xtandi in de praktijk op diverse manieren en in diverse stadia van 

behandeling, ook na elkaar, kunnen worden ingezet. Ook kunnen het stadium van de ziekte waarin 

een patiënt een geneesmiddel voorgeschreven krijgt en de voorafgaande behandelingen van invloed 

zijn op het al dan niet optreden van bijwerkingen. Door de gegevens uit de afzonderlijke SmPC’s in 

een reclame-uiting naast elkaar te zetten, wordt de indruk gewekt dat deze gegevens met elkaar te 

vergelijken zijn en dat daaruit wetenschappelijk verantwoorde conclusies getrokken zouden kunnen 

worden, hetgeen niet het geval is.175  

6.7.7.4 De wetenschappelijke kwaliteit en overtuigingskracht van studies  

Om als onderbouwing van een claim te kunnen dienen, moet een wetenschappelijke studie van 

voldoende kwaliteit te zijn. De vraag wanneer dat zo is, is niet op eenvoudige wijze te beantwoorden 

en kan van geval tot geval verschillen. Art. 5.2.2.9 CGR Code bevat in dit kader een opsomming van 

een aantal niet-limitatieve factoren die bij de beoordeling van de kwaliteit van een studie een rol 

kunnen spelen. De kwaliteit van een studie als zodanig zegt echter nog niet alles. Een studie moet op 

grond van art. 5.2.2.9 CGR Code ook voldoende overtuigingskracht hebben om te kunnen dienen ter 

                                                           
174 K07.001, 2 mei 2007, r.o 6.4 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). Zie bijvoorbeeld ook K08.007, 27 juni 2008, r.o. 
6.7 (Janssen-Cilag/Novartis).  
175 B16.002/B16.01, 31 oktober 2016, r.o. 4.19-4.21 (Janssen-Cilag/Astellas). Tot een vergelijkbaar oordeel 
komt ook de Codecommissie in eerste aanleg, zie K16.002, 27 juni 2016, r.o. 6.5 (Astellas/Janssen-Cilag). 
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onderbouwing van een claim. Ook voor de beoordeling van de overtuigingskracht bevat de CGR Code 

een aantal niet-limitatieve factoren.  

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat zowel de kwaliteit en overtuigingskracht van 

een studie als de wijze waarop de resultaten van een studie worden ‘vertaald’ naar een claim aan de 

orde worden gesteld.  

Als algemeen uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van een studie hanteren de 

Codecommissie en Commissie van Beroep dat zij slechts tot op zekere hoogte in staat is tot een 

inhoudelijke weging van de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de beslissende 

waarde van een onderzoek dient te worden aangetoond door degene die zich daarop beroept.176 

Uit de jurisprudentie volgt dat om de juistheid van een claim op ondubbelzinnige wijze te kunnen 

aantonen, de opzet van een studie geschikt moet zijn in relatie tot de claim die daarop wordt 

gebaseerd. Hieronder twee voorbeelden waarin dit niet het geval is: 

 K08.006: Serono claimt voor Rebif ‘64% Relapse rate reductie’ en verwijst voor de onderbouwing van deze 

claim naar een studie van Giovannoni e.a. De bepaling van de ‘relapse rate’-reductie is echter niet als 

primaire doelstelling of als primair eindpunt van de studie geformuleerd. Daarom mogen naar het oordeel 

van de Codecommissie geen verregaande conclusies worden verbonden aan de in de publicatie vermelde 

bevindingen over de ‘relapse rate’-reductie. Een ander probleem met de opzet van deze studie in relatie 

tot de claim van Serono is gelegen in de ‘Guideline on clinical investigation of medicinal products for the 

treatment of Multiple Sclerosis’ van het EMA. Deze richtlijn geeft aan dat de duur van een studie naar de 

effecten op de terugvallen bij het gebruik van een geneesmiddel voor de behandeling van MS-patiënten 2 

jaar moet zijn. De duur van de studie van Giovannoni e.a. bedraagt 48 weken.177  

 

 K13.009: Een mailing van Ipsen over Somatuline autosolution bevat de uitlatingen ‘Wat voor de groep 

geldt, biedt geen garantie voor het individu’ en ‘Waar kan switchen van octreotide LAR naar Somatuline 

autosolution mogelijk voordelen bieden?’. De Codecommissie constateert dat hiermee wordt 

gesuggereerd dat somatostatine-analogen (SSA’s) op populatieniveau onderling uitwisselbaar lijken en dat 

op patiëntniveau een switch van octreotide LAR naar Somatuline autosolution mogelijk voordelen kan 

bieden ten aanzien van de effectiviteit, bijwerkingen en/of praktische toepasbaarheid. Ter onderbouwing 

hiervan heeft Ipsen een zestal studies aangevoerd. Deze zijn echter niet wetenschappelijk opgezet om te 

concluderen dat de beide middelen op groepsniveau onderling vergelijkbaar zijn en dat het een reële optie 

is te switchen van de ene naar de andere SSA als de aanvankelijke therapie niet voldoet.178 

Bij de beoordeling of een wetenschappelijke studie kan dienen ter onderbouwing van een claim is de 

(primaire) doelstelling van het onderzoek van groot belang. Bij goed wetenschappelijk onderzoek zijn 

de gekozen methodologie en statistische onderbouwing toegesneden op die vraagstelling. Het 

onderzoek kan dan ook alleen op die vraagstelling een wetenschappelijk verantwoord antwoord 

geven. Andere resultaten die uit het onderzoek naar voren komen, moeten worden beschouwd als 

‘bijvangst’; daarvoor moet echter ook een (nadere vraagstelling en) grondige onderbouwing 

aanwezig zijn, willen zij de toets der kritiek kunnen doorstaan. Zie ter illustratie K14.004: 

                                                           
176 B08.011/08.02, 10 maart 2009, r.o. 4.4.3.1 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). Zie bijv. ook K08.007, 
27 juni 2008, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/Novartis).  
177 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.5 (Bayer/Serono). 
178 K13.009, 11 februari 2014, r.o. 6.9 (Novartis/Ipsen). 
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Meda hanteert (onder meer) de claim ‘Treclinac induceert geen antibioticaresistentie’ en verwijst voor 

de onderbouwing naar studies van respectievelijk Cunliffe e.a., Jackson e.a., Van Leyden en Dreno. 

Geen van deze studies heeft echter als hoofddoel het al dan niet induceren of opwekken van 

resistentie. De Codecommissie oordeelt dat de claim over antibioticaresistentie onvoldoende 

wetenschappelijk onderbouwd is en voegt hieraan toe dat het (door Meda) refereren aan meerdere 

studies, om zo de bewijskracht te versterken, alleen kan als die studies betrekking hebben op 

vergelijkbare patiëntenpopulaties met overeenkomstige kenmerken, hetgeen niet het geval is. Leyden 

onderzoekt gezonde patiënten van 18 jaar of ouder; Dreno baseert zijn uitspraken voor een belangrijk 

deel op de resultaten in een subgroep van 11-17 jarigen, Cunliffe e.a. bestuderen individuen tussen 13 

en 30 jaar, en Jackson e.a. individuen van 12 jaar of ouder, zonder bovengrens.179  

Uitkomsten van studies op secundaire (en tertiaire) eindpunten kunnen in beginsel worden 

betrokken bij de onderbouwing van claims. Uit de jurisprudentie volgt echter wel dat de 

Codecommissie zich in dergelijke gevallen zeer kritisch opstelt.  

GSK claimt dat Seretide 500 Diskus de achteruitgang bij COPD vertraagt en onderbouwt dit met de 

TORCH I en TORCH II-studies. Het primaire eindpunt van de TORCH I-studie is mortaliteit. Secundaire 

eindpunten zijn kwaliteit van leven en frequentie en ernst van exacerbaties. In het kader van de studie 

zijn ook longfunctiemetingen (FEV1) gedaan, maar deze zijn niet expliciet in het study-design 

opgenomen als een eindpunt. De TORCH II-studie is een post-hoc-studie waarbij het effect van 

farmacotherapie op de jaarlijkse longfunctiedaling centraal staat. Op basis van de longfunctiemetingen 

uit de TORCH I-studie zijn de uitkomsten van aanvullende analyses nader onderzocht en gerapporteerd 

in TORCH II. Nadat de studies in eerste aanleg door de Codecommissie zijn afgewezen als voldoende 

bewijs voor de claim,180 voert GSK in hoger beroep onder meer aan dat de basis van de claim wordt 

gevormd door het tertiaire eindpunt van de TORCH Trial, te weten de effecten van farmacotherapie op 

longfunctieverval bij COPD.  

De Commissie van Beroep onderkent dat aan de studie een groot wetenschappelijk gewicht kan 

worden toegekend, maar dat dit wetenschappelijke gewicht de resultaten van het onderzoek op de 

primaire en de secundaire eindpunten betreft. Ten aanzien van het tertiaire eindpunt constateert de 

Commissie van Beroep dat er onvoldoende inzicht is in de wijze waarop het protocol ter zake van dat 

tertiaire eindpunt is ingericht en of dat protocol aan dezelfde hoge eisen voldoet als het protocol 

betreffende de primaire en de secundaire eindpunten. Onvoldoende overtuigend is gebleken dat het 

onderzoek op het tertiaire eindpunt in het study-design was opgenomen met alle ook voor 

onderzoek op primaire en secundaire eindpunten vereiste specifieke waarborgen.181  

In B11.001 bevestigt de Commissie van Beroep dat de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims 

(oud) de mogelijkheid bieden om bij de beoordeling van de overtuigingskracht van een studie ook de 

secundaire eindpunten te betrekken. In dat geval zal kritisch moeten worden bekeken en blijken dat 

de opzet van de studie daarvoor geschikt is.  

Sanofi-Aventis claimt met gebruikmaking van een afbeelding en grafieken, kort samengevat, dat er 

minder eenheden Lantus nodig zijn dan eenheden Levemir om bij diabetespatiënten een goede 

glykemische controle te bereiken. De claim wordt onderbouwd met vier gepeerreviewd onderzoeken, 

die alle zijn ontworpen als non-inferioriteitsstudies en waarin de effectiviteit van de gebruikte regimes 

van de twee insulinepreparaten wordt vergeleken. Alle studies tonen een non-inferioriteit aan voor de 

                                                           
179 K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.4.7 (Galderma/Meda). 
180 K08.011, 2 december 2008, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline). 
181 B08.011/08.02, 10 maart 2009, r.o. 4.4.3.1 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). 
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onderzochte regimes in de onderzochte studiesetting. Het verschil in de gemiddelde totale dagelijkse 

dosering uitgedrukt in units is in geen van de studies een primair eindpunt. De Commissie van Beroep 

oordeelt dat de onderzoeken tot bewijs kunnen bijdragen ten aanzien van hun geformuleerde 

eindpunten, maar niet tot het leveren van bewijs van de wetenschappelijke juistheid van de 

onderhavige claims. Sanofi-Aventis heeft in de claims conclusies uit de onderzoeken getrokken die 

daartoe niet concludent waren; de conclusies van Sanofi-Aventis stroken niet (volledig) met de 

conclusies in de onderzoeken ten aanzien van de daarin vooraf geformuleerde eindpunten.182  

Verder geldt dat het onderzoek wat betreft onder meer de onderzoeksvraag, de 

onderzoeksmethode(n) en de resultaten moet passen binnen de kaders van de goedgekeurde SmPC. 

De uitgangspunten van de SmPC mogen bij het onderzoek niet worden veronachtzaamd, zo oordeelt 

de Commissie van Beroep voor het eerst in 2002.  

Galderma beroept zich bij de onderbouwing van een vergelijkende claim op een onderzoek dat is 

uitgevoerd onder occlusie, terwijl in de SmPC staat dat het middel niet onder occlusie mag worden 

toegepast. Een tweede vergelijkende studie is uitgevoerd met zalf in het gelaat, terwijl de SmPC een 

waarschuwing bevat dat het middel niet in het gelaat mag worden toegepast.  

Zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke waarde van de onderzoeken in algemene zin stelt 

de Commissie van Beroep vast dat beide studies niet kunnen dienen ter onderbouwing van reclame-

uitingen wegens het ontbreken van een voldoende directe bij de SmPC aansluitende relatie. Zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen dat er bij de beroepsbeoefenaren tot wie de reclame-uiting is 

gericht onduidelijkheid ontstaat bij de interpretatie van het betreffende onderzoek in verhouding tot 

de SmPC, aldus de Commissie van Beroep.183 

Uit een uitspraak van de Commissie van Beroep uit 2011 blijkt dat dit principe strikt wordt 

geïnterpreteerd. Daarbij wordt de tekst van de SmPC mede bezien in het licht van de klinische 

praktijk. Dit betekent dat een onderzoeksopzet die strikt genomen niet in strijd is met de letterlijke 

tekst van de SmPC, maar wel wezenlijk afwijkt van de klinische praktijk, niet als onderbouwing van 

claims kan dienen. 

Pfizer is houder van de handelsvergunningen voor zowel Toviaz als Detrusitol en claimt in reclame-

uitingen (vrij vertaald) dat het eerstgenoemde, nieuwere middel effectiever is. De claims worden 

onderbouwd met twee studies. De wetenschappelijke kwaliteit van deze studies als zodanig staat niet 

ter discussie. De studies zijn opgezet en uitgevoerd conform alle geldende eisen waaraan 

wetenschappelijk onderzoek dient te voldoen. Het probleem zit echter in de doseringen van Toviaz die 

in de studies zijn gehanteerd. In beide studies hebben de patiënten in de behandelarm met Toviaz een 

startdosering gekregen van 4 mg gedurende een week. Na deze week is de dosis bij alle patiënten 

verhoogd naar 8 mg gedurende 11 weken. In de SmPC van Toviaz is als aanbevolen aanvangsdosering 

eenmaal daags 4 mg aangegeven. ‘Afhankelijk van de individuele respons kan de dosis worden 

verhoogd tot eenmaal daags 8 mg. De maximale dagelijkse dosering is 8 mg. Het effect van de 

volledige behandeling werd al waargenomen na 2 tot 8 weken. Daarom wordt aanbevolen om de 

werkzaamheid bij individuele patiënten te herevalueren na 8 weken behandeling’, aldus de SmPC. 

De Codecommissie oordeelt dat – alhoewel een dosisverhoging van Toviaz binnen 2 weken niet in 

strijd is met de letterlijke tekst van de SmPC – een rationeel farmacotherapeutische toepassing van 

                                                           
182 B11.001/11.01, 12 juli 2011, r.o. 4.4.3.1-4.4.3.2 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). Zie ook K11.001, 17 maart 
2011, r.o. 6.11 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
183 B21.024, 19 april 2002, r.o. 4.2.3 (Galderma/Leo Pharma). Tot eenzelfde oordeel komt de Codecommissie in 
eerste aanleg (K21.024, 21 januari 2002, r.o. D, onder B (Leo Pharma/Galderma)). 
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Toviaz impliceert dat in beginsel wordt gestart met een dosis van 4 mg. Gedurende een periode van 2 

tot 8 weken na de start moet op individuele basis worden bezien wat de respons is, om mede 

afhankelijk van die respons de dosis daarna eventueel te verhogen. Een dosisverhoging binnen 1 week 

voor alle patiënten (zoals in de studies) is hiermee niet in overeenstemming. Ook de beide 

onderzoekers zelf wijzen erop dat de resultaten uit hun studies niet direct de klinische praktijk 

reflecteren. Nu de opzet van beide studies ten aanzien van de dosering van Toviaz op wezenlijke 

punten afwijkt van zowel de SmPC als de klinische praktijk, kan er op grond van deze studies niet van 

worden uitgegaan dat de effectiviteit die in de studies is bereikt, ook kan worden bereikt met 

toepassing conform de SmPC.184 

De Commissie van Beroep bevestigt dit oordeel. Indien voor de onderbouwing van (vergelijkende) 

claims steun wordt gezocht bij wetenschappelijke onderzoeken, mogen de opzet en uitvoering van 

die onderzoeken niet in strijd zijn met de SmPC van het betreffende geneesmiddel en evenmin met 

de klinische praktijk. Voor de uitleg van de SmPC zijn de bewoordingen, gelezen in het licht van de 

gehele tekst, van doorslaggevende betekenis. Het gaat om de betekenis die naar objectieve 

maatstaven uit de bewoordingen volgt, niet om de mogelijke interpretaties van onderliggende 

wetenschappelijke (registratie)onderzoeken.185 In dit licht is het tevens evident dat ook studies 

waarbij geneesmiddelen zijn ingezet buiten de geregistreerde indicatie (off label), niet kunnen 

dienen ter onderbouwing van claims.186 

Een kwalitatief goed opgezette en uitgevoerde studie alleen maakt nog niet dat een claim die op een 

dergelijke studie is gebaseerd toelaatbaar is. Waar het om gaat, is dat de claim ook daadwerkelijk 

door het wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund; de juistheid van de claim moet expliciet, 

rechtstreeks en eenduidig/ondubbelzinnig met de resultaten van het onderzoek zijn aangetoond. 

Voor een eigen interpretatie van het onderzoek is geen ruimte, zo volgt onder meer uit de volgende 

zaak. 

Knoll claimt in een introductiebrief over Reductil dat ‘uit onderzoeksgegevens blijkt dat patiënten met 

Reductil in zes maanden een gemiddeld gewichtsverlies van 10% realiseren’. In de studie waarnaar 

wordt verwezen, zijn de resultaten van de eerste zes maanden, anders dan in één grafiek, nergens 

weergegeven. De Codecommissie stelt vast dat de claim een interpretatie van de in de studie 

vermelde gegevens betreft en niet rechtstreeks en eenduidig wordt ondersteund door de conclusies 

van de auteurs zelf. Hiermee is de juistheid van de claim onvoldoende onderbouwd.187  

De Commissie van Beroep bevestigt dat het niet relevant is of de vindplaats van een claim al dan niet 

in de ‘conclusie’ van het onderzoek dan wel als apart onderdeel van de studie is opgenomen. Waar 

het om gaat, is dat degene die ter ondersteuning van een claim een beroep doet op een studie, dient 

te verwijzen ‘naar een vindplaats waardoor de claim rechtstreeks wordt ondersteund’. De claim moet 

aan de hand van de studie op eenvoudige wijze kunnen worden geverifieerd. Voor een eigen 

interpretatie van het onderzoek is geen plaats.188  

Het verbod op eigen interpretatie van onderzoeksresultaten komt ook duidelijk naar voren in 

K14.003. 

                                                           
184 K11.005, 28 juli 2011, r.o. 6.6 (Astellas/Pfizer). 
185 B11.005/11.03, 26 oktober 2011, r.o. 4.3.3-4.3.9 (Pfizer/Astellas). 
186 K13.004, 15 oktober 2013, r.o. 6.13 (Alcon/MSD). 
187 K21.012, 5 juli 2001, r.o. D, onderdeel 1 in conventie (Roche/Knoll). 
188 B21.012, 15 november 2001, r.o. 4.1.2-4.1.3 (Roche/Knoll). 
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Allergy Therapeutics stelt over de effectiviteit van Pollinex dat deze onder andere meer is aangetoond 

in een multicenter studie onder 1808 patiënten: ‘Deze studie toont aan dat 93% van de patiënten al in 

het eerste jaar significante klachtenreductie ondervindt.’ In de publicatie over de studie zijn gegevens 

opgenomen over de mate waarin de therapie als succesvol werd ervaren, hetgeen niet hetzelfde is als 

klachtenreductie. Bovendien is de betreffende claim in het onderzoek niet statistisch significant 

aangetoond en is de betreffende claim evenmin terug te vinden in de conclusies van de auteurs. De 

Codecommissie acht het onwenselijk dat vergunninghouders een eigen interpretatie geven van in 

gepubliceerde onderzoeken opgenomen tabellen die niet met die van de auteurs strookt.189 

Dat het bewijs rechtstreeks en eenduidig uit de studie moet volgen, brengt mee dat de 

geneesmiddelen waar de claim betrekking op heeft, identiek moeten zijn aan de geneesmiddelen die 

in de studie zijn gebruikt. Hoewel dit een vanzelfsprekend vereiste lijkt, is dit in de praktijk nog 

weleens een struikelpunt:  

Meda claimt dat studies tevens hebben aangetoond dat Treclinac geen antibioticaresistentie 

veroorzaakt en onderbouwt dit onder meer met een vergelijkende studie op het gebied van 

microbiologische activiteit en klinische efficiëntie tussen clindamycine in monotherapie versus 

clindamycine gecombineerd met benzoyl peroxide (BPO). Deze studie is echter niet uitgevoerd met 

Treclinac. Treclinac is een combinatie van tretinoïne en clindamycine. De resultaten van een studie 

met clindamycine gecombineerd met BPO kunnen niet zonder meer aan dit geneesmiddel worden 

toegeschreven.190 

Ook de dosering van het onderzochte middel en het middel waar de claim betrekking op heeft, dient 

gelijk te zijn.  

MSD is houder van de handelsvergunningen voor Cozaar 50 mg en Cozaar 100 mg, die beide losartan 

als werkzame stof hebben. Een nieuwe variant, Cozaar Plus, is een combinatiepreparaat bestaande uit 

100 mg losartan en 12,5 mg HCTZ. Voor dit combinatiepreparaat wordt onder meer geclaimd 

‘Krachtige bloeddrukdaling en meer…’, ‘25% risicoreductie voor CVA’ en ‘13% risicoreductie voor CV-

sterfte, MI en CVA’. Voor de onderbouwing van deze claims verwijst MSD naar de LIFE-studie. Deze 

studie is verricht met losartan 50 mg respectievelijk 100 mg enerzijds en atenolol 50 mg respectievelijk 

100 mg anderzijds. Patiënten zijn willekeurig toegewezen aan eenmaal daags losartan of atenolol. Alle 

patiënten uit de losartan-groep begonnen met 50 mg losartan. Indien de gewenste 

bloeddrukstreefwaarde niet werd bereikt, is eerst 12,5 mg hydrochlorothiazide (HCTZ) toegevoegd. 

Eventueel kan de dosis losartan vervolgens nog worden verhoogd naar eenmaal daags 100 mg. Indien 

dit nodig was om de bloeddrukstreefwaarde te bereiken, kon bij de groep die 100 mg losartan kreeg 

de dosis HCTZ eventueel nog worden opgetitreerd naar 25 mg, dan wel een andere antihypertensiva 

worden toegediend. Slechts een (beperkt) deel van de losartan-groep gebruikte op het eindpunt van 

de studie de losse combinatie losartan 100 mg en HCTZ.  

De Commissie van Beroep stelt vast dat in de studie weliswaar 25% risicoreductie voor CVA en 13% 

risicoreductie voor CV-sterfte, MI en CVA is aangetoond, maar dit zijn de overall resultaten met 

betrekking tot de totale studiepopulatie in de losartan-groep. De studie noemt geen resultaten met 

betrekking tot risicoreducties voor de afzonderlijke categorieën toegepaste doseringen. ‘(…) Waar dit 

specifieke onderscheid niet wordt gemaakt en zeer wel denkbaar is dat behandelingen met losartan 

afzonderlijk dan wel in combinatie met verschillende doseringen HCTZ of andere antihypertensiva tot 

andere eindresultaten leiden, kan met de LIFE-studie de juistheid van de ten aanzien van Cozaar Plus 

                                                           
189 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.12 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
190 K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.4.3 (Galderma/Meda). Zie ook K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.14 (ALK-
Abelló/Allergy Therapeutics). 
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geuite claims niet overtuigend worden aangetoond. Daartoe is nader (empirisch) wetenschappelijk 

onderzoek nodig. (…)’191  

Zie ook K04.018: 

Bristol-Myers Squibb claimt dat Abilify ‘al vanaf de eerste week effectief’ is. Deze claim is gebaseerd op 

een studie waarin de doseringen 20 mg en 30 mg zijn gebruikt, terwijl de aanvangsdosering van Abilify 

volgens de SmPC 15 mg is. Door de bevindingen met de hogere doseringen in deze ene studie te 

gebruiken als onderbouwing voor de veel bredere en verstrekkende claim dat Abilify al vanaf de eerste 

week effectief is, handelt Bristol-Myers Squibb in strijd met de CGR Code.192 

Ook verschillen in toedieningsvorm kunnen maken dat een studie niet gebruikt kan worden voor de 

onderbouwing van een claim als niet voldoende kan worden aangetoond dat de betreffende 

middelen zodanig identiek zijn dat de met het ene middel behaalde klinische studieresultaten zonder 

meer ook gelden voor het andere middel, zo blijkt uit K11.007. 

Er zijn twee varianten van Spiriva in de handel. De ene variant is een inhalatiepoeder (harde capsules) 

dat wordt toegediend met een droogpoederinhalator (de Handihaler). De andere variant is een 

inhalatievloeistof die wordt toegediend met een soft-mist inhalator (de Respimat), waarmee een 

spraywolk wordt gecreëerd die de patiënt moet inademen. Bij toediening van het inhalatiepoeder met 

de Handihaler is de dosisafgifte afhankelijk van de inspiratoire luchtstroom van de patiënt. Bij de 

toediening van de inhalatievloeistof met de Respimat is dit niet het geval. De claims die in deze zaak 

ter beoordeling voorliggen, zijn gebaseerd op studies uitgevoerd met Spiriva-inhalatiepoeder, 

toegediend met de Handihaler. De Codecommissie overweegt – met verwijzing naar de verschillende 

toedieningsvormen en de SmPC en de EPAR – dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om ervan 

uit te gaan dat Spiriva Respimat zodanig identiek is aan Spiriva-inhalatiepoeder dat de met het 

laatstgenoemde middel behaalde studieresultaten tevens kunnen worden gebruikt ter onderbouwing 

van claims voor Spiriva Respimat.193 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in K08.008. Studieresultaten die verkregen zijn met een 

subcutane toedieningsvorm kunnen niet worden gebruikt voor de onderbouwing van claims voor een 

geneesmiddel met een sublinguale toedieningsvorm.  

Artu Biologicals meldt in een advertentie voor Oralgen dat immunotherapie bij kinderen met 

allergische rhinitis op latere leeftijd astma voorkomt en verwijst voor de onderbouwing hiervan naar 

de zogenoemde PAT-studie. De Codecommissie constateert dat ten onrechte de suggestie wordt 

gewekt dat in de PAT-studie Oralgen is gebruikt en dat de resultaten van deze studie voor dit product 

gelden. In de studie is echter gebruikgemaakt van een subcutane toedieningsvorm, terwijl de 

toedieningsvorm van Oralgen sublinguaal is. Hierdoor hebben de verkregen resultaten uit de PAT-

studie geen gelding voor het op de markt beschikbare sublinguale product Oralgen.194 

In het verlengde van het voorgaande ligt het voor de hand dat studieresultaten die behaald zijn met 

placebo’s niet kunnen worden ingezet ter onderbouwing van claims, ook niet als het om kenmerken 

als gebruiksgemak van de verpakking, wijze van toediening en smaak gaat. 

                                                           
191 B07.011/07.02, 5 december 2007, r.o. 4.2.4 (MSD/Novartis). Zie voor een gelijkluidende conclusie ook 
K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.10-6.14 (Novartis/MSD). 
192 K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.14 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). 
193 K11.007, 8 december 2001, r.o. 6.4.3.1-6.4.3.5 (Novartis/Boehringer Ingelheim en Pfizer). 
194 K08.008, 25 juli 2008, r.o. 6.6 (Oei/Artu). 
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ProStrakan onderbouwt de claim ‘Patiënten geven de voorkeur aan snel oplossend sublinguaal 

fentanylcitraat: “wat is de voorkeur van uw patiënt?”’ met een studie waarin onderzoek is gedaan 

naar een drietal praktische aspecten van drie verschillende toedieningsvormen van medicijnen ter 

behandeling van doorbraakpijn bij kanker. Het gaat om het gebruiksgemak van de verpakking, de wijze 

van toediening en de smaak. In het onderzoek is gebruikgemaakt van placebo’s van de drie 

verschillende toedieningsvormen. De Codecommissie acht deze studie niet geschikt voor 

onderbouwing van de claim. Studieresultaten die met placebo’s zijn bereikt, kunnen niet zonder meer 

geacht worden te gelden voor de merkgeneesmiddelen.195 

Om van rechtstreeks en eenduidig bewijs te kunnen spreken, dient de patiëntenpopulatie waarmee 

een onderzoek is verricht, overeen te komen met de patiëntenpopulatie waar het betreffende 

geneesmiddel voor bestemd is. 

 K04.027: Aventis claimt voor Lantus ‘Significant minder nachtelijke hypoglykemieën ten opzichte van NPH-

insuline’ en beroept zich daarbij op een aantal studies. De Codecommissie stelt vast dat deze studies 

vrijwel allemaal zijn uitgevoerd met diabetespatiënten type II. Slechts één studie is uitgevoerd met 

diabetespatiënten type I. De studies zijn qua opzet (verschillende tijden van toediening van het 

geneesmiddel; één bepaalde patiëntengroep type I of type II) niet vergelijkbaar en kunnen niet dienen ter 

onderbouwing van verstrekkende claims als de onderhavige, aldus de Codecommissie.196 

 

 K07.012: Novartis claimt ‘Exforge: tot 36 mmHg-verlaging van de systolische bloeddruk (SBD)’ in 

combinatie met ‘Een spectaculaire daling’. Exforge is volgens de SmPC geïndiceerd bij patiënten bij wie de 

bloeddruk niet voldoende onder controle wordt gebracht door amlodipine of valsartan-monotherapie. 

Voor de onderbouwing van de claim wordt verwezen naar een studie waarin uitsluitend patiënten zijn 

onderzocht met ernstige hypertensie (een bloeddruk van gemiddeld méér dan 170/112; ‘severe stage 2 

hypertension/grade 3 hypertension’). Met de resultaten van het onderzoek kan niet worden onderbouwd 

dat óók voor patiënten met een (bij aanvang van de therapie) systolische bloeddruk lager dan 170 geldt 

dat bij het gebruik van Exforge eenzelfde systolische bloeddrukdaling kan worden bereikt.197 

In een enkel geval ziet de Codecommissie aanleiding voor een uitzondering op dit punt.198 

Over de overtuigingskracht van studies valt uit de jurisprudentie verder het volgende af te leiden. 

Indien de aard van claims zodanig is dat de juistheid daarvan niet kan worden bewezen zonder dat 

(relevante) significante verschillen in bijvoorbeeld effectiviteit zijn vastgesteld en zonder dat een 

statistische toets met betrekking tot de resultaten is uitgevoerd, dient dit criterium bij de 

beoordeling van de bewijs- c.q. overtuigingswaarde van de studies te worden betrokken. Weliswaar 

is deze voorwaarde niet expliciet in de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims (oud) 

genoemd, zo overweegt de Commissie van Beroep in B11.001, maar de opsomming in de richtlijnen 

is niet limitatief. Bovendien wordt in de toelichting bij de richtlijnen gewezen op de relevatie van de 

statistische kwaliteiten van onderzoek, kennelijk mede omdat dergelijke aspecten deel uitmaken van 

de vereiste wetenschappelijke kwaliteit. 

In een reclame-uiting voor het langwerkende insuline-analoog Lantus wordt gesuggereerd dat met dit 

middel minder eenheden nodig zijn om een goede glykemische controle te bereiken dan met Levemir. 

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar vier non-inferioriteitsstudies waarin de effectiviteit van 

de gebruikte regimes van de twee insulinepreparaten wordt vergeleken. In de studies waarbij de 

                                                           
195 K14.008, 28 oktober 2014, r.o. 6.1 (Takeda/ProStrakan). 
196 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.7 (Novo Nordisk/Aventis). 
197 K07.012, 16 augustus 2007, r.o. 6.4-6.8 (MSD/Novartis). 
198 K15.005, 8 september 2015, r.o. 6.7.1-6.7.3 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
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patiënten één of twee giften Levemir ontvingen (Holland, Raskin en Rosenstock) is er óf geen 

statistische analyse uitgevoerd óf is het verschil niet statistisch significant. Alleen in de studie van 

Swinnen is een statistisch significant verschil gezien in het gebruikte aantal units, omdat de patiënten 

in de Levemir-arm allen standaard twee giften per dag ontvingen versus één gift van Lantus. Het feit 

dat in de studies van Holland, Raskin en Rosenstock geen significante verschillen zijn aangetoond en 

dat er volgens Swinnen ‘treat-to-target’-onderzoek nodig is, doet wezenlijk af aan de 

overtuigingskracht van de studies. De verstrekkende vergelijkende claim dat minder eenheden Lantus 

dan eenheden Levemir nodig zijn om een goede glykemische controle te bereiken, kan niet door de 

vier voornoemde onderzoeken worden onderbouwd.199 

Andere uitspraken waarin claims onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn geacht wegens het 

ontbreken van statistisch significante resultaten: 

– K09.001/K09.003: Pfizer hanteert de claim ‘Mediane overleving van meer dan 2 jaar bij 1e lijnsbehandeling 

van mRCC met Sutent’. De Codecommissie oordeelt dat de juistheid van deze claim niet op de aangehaalde 

publicaties kan worden gebaseerd. De op basis van de oorspronkelijke onderzoeksopzet verkregen 

onderzoeksresultaten zijn niet statistisch significant, zodat daaraan geen wetenschappelijk verantwoorde 

conclusies kunnen worden verbonden met betrekking tot mediane overleving. Voor zover de analyse wel 

statistisch significant is, betreft dit een bewerking van uit het onderzoek verkregen onderzoeksgegevens. 

Dergelijke niet rechtstreeks op basis van de oorspronkelijke onderzoeksopzet verkregen gegevens kunnen 

naar het oordeel van de Codecommissie niet dienen ter ondersteuning van de juistheid van een claim.200 

 

– K08.008: Artu hanteert in een persbericht de claim ‘Pan-Europese studie bevestigt effect en veiligheid van 

Oralgen’. De Codecommissie is van oordeel dat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de bij de 

apotheek verkrijgbare dosering Oralgen op grond van deze studie effectief is. In de studie worden drie 

verschillende doseringen Oralgen-graspollen met elkaar vergeleken, te weten 9.500 BU tweemaal per 

week (het op de markt beschikbare product), 9.500 BU dagelijks en 19.000 BU dagelijks. Uit de resultaten 

van de studie blijkt dat het huidige op de markt beschikbare graspollenpreparaat Oralgen (9.500 BU 

tweemaal per week) geen statistisch significant effect heeft en dus niet effectief is. De studie kan aldus 

niet ter onderbouwing van de claim ‘effectief’ dienen.201  

De claim moet overeenkomen met conclusies van onderzoekers. Voorkomen moet worden dat 

claims algemener worden gesteld dan dat de feitelijke conclusies van de onderzoekers aangeven. 

Pfizer hanteert in reclame-uitingen voor Lipitor de claim ‘de incidentie van atorvastatine-gerelateerde 

bijwerkingen neemt niet toe in de gebruikte doseringsrange van 10-80mg en was vergelijkbaar met de 

incidentie in de placebogroep’. Daaronder wordt vermeld: ‘Conclusie op basis van veiligheidsdata uit 

44 klinische studies met 9.416 patiënten, waarvan 2.345 met Lipitor 80mg’. Daarbij wordt verwezen 

naar een studie van Newman e.a. De Codecommissie is van oordeel dat hierdoor de indruk wordt 

gewekt dat op basis van de studie van Newman e.a. in het algemeen de conclusie gerechtvaardigd is 

dat de incidentie van atorvastatine-gerelateerde bijwerkingen niet toeneemt in de doseringsrange van 

10-80 mg en vergelijkbaar is met de incidentie in de placebogroep. Deze conclusie wordt echter niet 

ondersteund door de conclusie van de auteurs, die slechts aangeven dat er in de onderzochte studies 

geen toename van de incidentie van bijwerkingen is waargenomen en dat deze incidentie 

vergelijkbaar is met de incidentie waargenomen met placebo. Hiermee is geenszins gezegd dat de 

incidentie in de doseringsrange van 10-80 mg niet zou toenemen en vergelijkbaar zou zijn met de 

                                                           
199 B11.001/11.01, 12 juli 2011, r.o. 4.4.3.1-4.4.3.2 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk).  
200 K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.4.2 (Roche/Pfizer). 
201 K08.008, 25 juli 2008, r.o. 6.5 (Oei/Artu). 
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incidentie bij placebo. De claim wordt niet gedragen door de conclusie van de auteurs, nu deze een 

dergelijke algemene conclusie niet trekken.202  

Ook het feit dat onderzoekers in publicaties van de studieresultaten zelf kanttekeningen plaatsen bij 

de resultaten maakt dat grote terughoudendheid geboden is. 

Serono hanteert voor Rebif de (harde) claim ‘64% Relapse rate reductie’. De Codecommissie 

overweegt dat de opzet en de duur van de betreffende studie niet geschikt zijn voor de onderbouwing 

van een dergelijke harde claim. Hier komt volgens de Codecommissie bij dat de onderzoekers zelf niet 

een definitieve conclusie aan hun bevindingen verbinden, zoals Serono dat in haar reclame-uitingen 

doet. De onderzoekers maken in de publicatie diverse relativerende kanttekeningen bij de 

interpretatie van de tussentijdse resultaten. De stelligheid die besloten ligt in de reclame-uiting van 

Serono steekt daar schril bij af.203 

Uit de analyse van de jurisprudentie van de CGR over de onderbouwing van claims blijkt verder dat 

een groot aantal claims ontoelaatbaar wordt geacht vanwege het feit dat ze in het geheel niet zijn 

onderbouwd. Het probleem bij deze zaken ligt dus niet zozeer in het feit dat de kwaliteit of 

overtuigingskracht van een studie in relatie tot de claim onvoldoende is, maar in de strekking van de 

claim als zodanig; er is geen rechtstreeks verband tussen hetgeen wordt geclaimd en de uitkomsten 

van de studie. Er wordt geclaimd – of er wordt de suggestie gewekt – dat het gebruik van een 

geneesmiddel een bepaald effect met zich meebrengt, terwijl dit effect niet volgt uit de studies die 

ter onderbouwing worden aangevoerd.  

 B12.006: Voor Enbrel wordt superioriteit geclaimd omdat dit de enige TNF-blokker is waarvan de 

afwezigheid van neutraliserende antilichamen (Nabs) is aangetoond. De juistheid van dit laatste gegeven 

staat op zichzelf niet ter discussie; Enbrel is inderdaad de enige TNF-blokker waarvan de afwezigheid van 

Nabs is aangetoond en erkend wordt dat Pfizer in beginsel gerechtigd is dit gegeven als zodanig in een 

reclame-uiting voor het voetlicht te brengen. Niet aangetoond is echter dat Enbrel door de afwezigheid 

van Nabs op het punt van effectiviteit en/of veiligheid ook beter is dan de concurrerende TNF-blokkers. 

Een dergelijke superioriteitsclaim is op zichzelf genomen toelaatbaar, mits deze is voorzien van een 

deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing. Een zodanige onderbouwing ontbreekt echter.204  

 

 K14.005: Sanofi-Aventis hanteert de claim ‘Apidra heeft een sterker glucoseverlagend effect gedurende 

het eerste uur na de maaltijd in vergelijking met aspart’ in combinatie met het woord ‘effectiviteit’ en 

verwijst voor de onderbouwing naar twee onderzoeken. De Codecommissie acht voldoende aangetoond 

dat Apidra binnen het eerste uur na de maaltijd een sterker bloedglucose-regulerend effect heeft dan 

NovoRapid, het middel van Novo Nordisk. In geen van beide studies is echter aangetoond dat deze 

sterkere verlaging van de glucose in het eerste uur na de maaltijd wezenlijk en/of relevant is en klinische 

werking heeft. Zelfs bij weglating van het woord ‘effectiviteit’ zal de claim naar het oordeel van de 

Codecommissie bij beroepsbeoefenaren de suggestie wekken dat er een klinisch relevant verschil in 

effectiviteit is tussen beide middelen, in die zin dat met Apidra een beter behandelingsresultaat wordt 

bereikt dan met aspart. Een dergelijk klinisch effectiviteitsverschil is met de onderzoeken echter niet 

aangetoond.205 

                                                           
202 K04.024, 27 december 2004, r.o. 5.2-5.3 (AstraZeneca/Pfizer). 
203 K08.006, 28 mei 2008, r.o. 6.5 (Bayer/Serono). 
204 B12.006/13.01, 21 maart 2013, r.o. 4.4.2 (Pfizer/Abbott). Zie ook K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.7 
(Abbott/Pfizer). TNF staat voor tumornecrosefactor. 
205 K14.005, 8 oktober 2014, r.o. 6.3-6.10 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
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Een vergelijkbare casuïstiek, die meerdere keren in de jurisprudentie terugkomt, betreft het 

ontbreken van de onderbouwing van de claim dat een geneesmiddel dat snel in het lichaam wordt 

opgenomen, ook snel een (geclaimd) effect teweegbrengt. Dit speelt vooral bij geneesmiddelen voor 

pijnbestrijding. Het probleem is er veelal in gelegen dat in de claims de nadruk wordt gelegd op het 

feit dat deze middelen snel smelten of een directe afgifte hebben en de suggestie wordt gewekt dat 

het middel daardoor ook snel effect heeft, terwijl dit laatste niet is aangetoond. Een rechtstreeks 

verband tussen de strekking van de claim en de beschikbare studieresultaten ontbreekt. 

Bijvoorbeeld: 

Oxynorm Instant is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige pijn die het gebruik van sterk 

werkende opioïden vereist. Mundipharma claimt dat Oxynorm Instant snel smelt en dat de directe 

afgifte voor snel effect bij ernstige acute pijn en ernstige doorbraakpijn zorgt. De Codecommissie 

oordeelt dat de term ‘directe afgifte’ door beroepsbeoefenaren in verband zal worden gebracht met 

de woorden ‘smelt snel’. Voor het causale verband tussen het snel smelten op de tong en de directe 

afgifte enerzijds en een snel effect bij onder meer doorbraakpijn anderzijds wordt echter geen enkele 

wetenschappelijke onderbouwing gegeven. Tot eenzelfde oordeel komt de Codecommissie met 

betrekking tot de claim ‘directe afgifte voor snel effect’.206  

Andere voorbeelden van claims die onvoldoende zijn onderbouwd wegens het ontbreken van een 

rechtstreekse relatie tussen de strekking van de claim en de wetenschappelijke onderbouwing 

daarvan zijn: 

– K05.012/K06.001: ‘Botten bouwen met Bonviva’, door Roche en GlaxoSmithKline gehanteerd in een 

gezamenlijke uiting over Bonviva. De Codecommissie stelt vast dat met deze claim een anabole werking 

aan Bonviva wordt toegeschreven die door geen enkele studie wordt onderbouwd. Bisfosfonaten gaan 

botafbraak tegen, maar bouwen geen botten op. De claim is derhalve ontoelaatbaar.207  

 

– K12.006: ‘Het gaat om jaren, niet om maanden!’ Deze claim is opgenomen in een advertentie voor Enbrel 

en wordt geïllustreerd met een sportief geklede vrouw in verschillende fasen van haar leven, van jong naar 

oud. De Codecommissie is van oordeel dat de afbeelding van de sportief geklede vrouw in verschillende 

fasen van haar leven in de onderhavige reclame-uiting de boodschap uitdraagt dat Enbrel op zeer lange 

termijn ook veilig en effectief werkt. Deze boodschap wordt versterkt door de bijbehorende tekst ‘Het gaat 

om jaren, niet om maanden!’ Deze claim wordt echter op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd 

en is derhalve ontoelaatbaar.208 

 

– K09.009/K09.011: ‘Alvesco The ICS to start and stay with’. Deze pay-off wekt volgens de Codecommissie de 

suggestie dat bij de behandeling van astma altijd voor Alvesco gekozen zou moeten worden en dat bij 

Alvesco gebleven zou moeten worden. Deze claim wordt echter niet wetenschappelijk onderbouwd. Ten 

aanzien van de pay-off ‘Symptom control and convenience in every breath’ constateert de Codecommissie 

dat in de studie waaraan wordt gerefereerd, wordt aangetoond dat Alvesco tot symptoomcontrole leidt. 

Uit deze studie blijkt echter niet dat Alvesco leidt tot symptoomcontrole bij elke ademhaling, zoals in de 

pay-off wordt gesteld. Het figuurlijk gebruik van de woorden ‘in every breath’ is juist in deze context niet 

                                                           
206 K11.003, 9 juni 2011, r.o. 6.6 (Nycomed/Mundipharma). Zie voor vergelijkbare casuïstiek ook K13.003, 6 juni 
2013, r.o. 6.5 (Goor/Sandoz). 
207 K05.012/K06.001, 21 februari 2006, r.o. 7.9 (Procter & Gamble en Aventis/Roche en GlaxoSmithKline). 
208 K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.14-6.16 (Abbott/Pfizer). 
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toelaatbaar: de patiënt voor wie het middel bestemd is, kan immers bij iedere ademhaling met zijn 

probleem worden geconfronteerd. Ook is het gebruiksgemak niet in deze studie onderzocht.209 

Overige voorbeelden van uitspraken waarin de Codecommissie tot het oordeel is gekomen dat claims 

onvoldoende onderbouwd zijn K02.005, K02.013, K04.005/K04.006, K04.018, K08.014, K09.001/K09.003, 

K11.005, K11.006/K11.008, K12. 001, K13.002, K13.006, K13.009, K14.003, K14.004, K15.005.210  

Voorbeelden van uitspraken waarin claims voldoende onderbouwd zijn geacht:  

 K06.012/K06.014: ‘Snelle remissie’, door Schering-Plough gebruikt voor Remicade en onderbouwd met een 

studie waarin als secundair eindpunt is gekeken naar ACR-remissie. Uit deze studie blijkt dat patiënten een 

mediane tijd in remissie waren van 26 weken. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration 

(FDA) mag van een ‘aanhoudende remissie’ worden gesproken als de remissie 6 maanden aanhoudt. De 

Codecommissie acht de claim derhalve voldoende onderbouwd.211 

 

 K04.027: ‘Het is tijd voor Lantus. Altijd’. De Codecommissie is van oordeel dat deze claim slechts aangeeft 

dat de patiënt (op ieder tijdstip van de dag) met Lantus kan beginnen en acht de kans nihil dat de 

beroepsbeoefenaar de claim zal opvatten in de zin dat Lantus te allen tijde voor 100% succesvol is bij 

iedere patiënt, temeer nu de claim iedere inhoudelijke betekenis mist. Nadere onderbouwing op dit punt is 

derhalve niet vereist.212 

6.7.7.5 De controleerbaarheid van claims 

Reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren moeten in algemene zin controleerbaar zijn (art. 

5.2.2.3 CGR Code). Specifiek ten aanzien van vergelijkende claims is in art. 5.2.2.9 CGR Code bepaald 

dat de wetenschappelijke studies waarmee deze claims worden onderbouwd, moeten zijn 

gepubliceerd in een gepeerreviewd tijdschrift. De ratio van beide bepalingen is gelijk. De 

beroepsbeoefenaren tot wie de reclame-uiting zich richt, moeten de juistheid daarvan kunnen 

controleren. Uit de jurisprudentie van de CGR volgt dat deze controleerbaarheid door 

beroepsbeoefenaren langs twee wegen wordt gewaarborgd, enerzijds via het zogenoemde 

publicatievereiste, anderzijds via het zogenoemde toegankelijkheidsvereiste. Beide vereisten worden 

hieronder nader besproken. 

Onder het publicatievereiste wordt verstaan het vereiste dat een studie pas ter onderbouwing van 

een claim kan dienen als deze gepubliceerd is in een gepeerreviewd tijdschrift. Dit vereiste is in 2010 

expliciet aan de CGR Code toegevoegd bij de totstandkoming van de Richtlijnen onderbouwing 

vergelijkende claims, maar is voordien reeds in volle omvang door de Codecommissie toegepast. Van 

aanvang af heeft het vereiste dat de volledige onderzoeksresultaten gepubliceerd moeten zijn om ter 

                                                           
209 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.5 (Teva/Nycomed).  
210 K02.005, 16 mei 2002, r.o. 6.11 (Schering-Plough/UCB); K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.9 (Roche/Schering-
Plough); K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.7 (Boehringer Ingelheim/GlaxoSmithKline); K04.018, 26 november 
2004, r.o. 6.6 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb); K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.6 (Eli Lilly/Bristol-Myers 
Squibb); K08.014, 9 februari 2009, r.o. 6.5.4 (Novartis/MSD); K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.4.2 
(Roche/Pfizer); K11.005, 28 juli 2011, r.o. 6.25 (Astellas/Pfizer); K11.006/K11.008, 30 november 2011, r.o. 9.12, 
9.14, 9.18, 9.21, 9.26, 9.28, 9.37, 9.39, 9.41-43, 9.45, 9.50 (Vifor/Cablon); K12.001, 11 mei 2012, r.o. 6.6-6.10 
(Boehringer Ingelheim/Bayer); K13.002, 20 juni 2013, r.o. 4.8 (Vifor); K13.006, 15 oktober 2013, r.o. 6.4 
(MSD/Alcon); K13.009, 11 februari 2014, r.o. 6.13 (Novartis/Ipsen); K14.003, 13 mei 2014, onder meer r.o. 6.15 
(ALK-Abelló/Allergy Therapeutics); K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.4.2-6.4.4 (Galderma/Meda); K15.005, 8 
september 2015, r.o. 6.8.3 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
211 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.24 (Schering-Plough/Abbott).  
212 K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.10 (Novo Nordisk/Aventis). 
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onderbouwing van een vergelijkende claim te kunnen dienen onderdeel uitgemaakt van het 

tweestudiescriterium.213 Ook voor de onderbouwing van enkelvoudige, niet-vergelijkende claims past 

de Codecommissie dit vereiste reeds geruime tijd toe. Zie bijvoorbeeld: 

 K21.017/K21.021: Novartis beroept zich ter onderbouwing van een claim op een studie die nog niet is 

gepubliceerd en niet aan peer review onderworpen is geweest. De Codecommissie acht dit niet 

toelaatbaar; een studie die – behoudens in beperkte kring – niet gepubliceerd is, kan niet dienen ter 

onderbouwing van een claim.214  

 

 K05.011: Bayer verstuurt aan beroepsbeoefenaren een brief met claims over Adalat Oros, waarbij wordt 

verwezen naar een publicatie van Wonnemann. Aan deze verwijzing is toegevoegd: ‘in press’. De publicatie 

is ten tijde van het verzenden van de brief aan beroepsbeoefenaren nog niet te raadplegen en dus niet 

controleerbaar. Het feit dat Bayer na indiening van de klacht door het CBG de betreffende publicatie 

alsnog aan beroepsbeoefenaren heeft toegestuurd, doet hier niet aan af.215 

Uitzonderingen op de publicatieplicht zijn niet toelaatbaar, zo volgt uit een uitspraak van de 

Commissie van Beroep uit 2011. 

Deze zaak gaat over een door Sandoz uitgegeven Assortimentsnieuws, waarin grafieken zijn 

opgenomen en voor het generieke middel Leuproreline onder meer wordt geclaimd ‘Therapeutisch 

resultaat met 55% minder werkzame stof’ en ‘Effectieve suppressie van PSA spiegels’. De 

Codecommissie overweegt dat de juistheid van deze grafieken niet op eenvoudige wijze door 

beroepsbeoefenaren kan worden gecontroleerd, omdat zij zijn gebaseerd op nog niet gepubliceerde 

onderzoeksresultaten (data on file) of op het dossier handelsvergunning.216 Sandoz voert in hoger 

beroep aan dat het publicatievereiste onvoldoende rekening houdt met de bijzondere positie van 

generieke geneesmiddelen. Naast het feit dat het voor een generieke onderneming niet eenvoudig is 

om wetenschappers te interesseren voor de uitkomsten van de vergelijking met een referentiemiddel, 

wordt erop gewezen dat bij het verkrijgen van een generieke handelsvergunning al een vergelijking 

wordt gemaakt met het referentiegeneesmiddel. De aanvrager van een generieke handelsvergunning 

mag daarbij verwijzen naar de resultaten van klinische en preklinische proeven van het 

referentiegeneesmiddel als bio-equivalentie met het referentiegeneesmiddel is aangetoond of 

overbruggingsgegevens zijn overgelegd.217 

De Commissie van Beroep oordeelt dat de eenvoudige toegankelijkheid en controleerbaarheid voor 

artsen om de juistheid van een claim zonder omwegen en tijdverlies te kunnen controleren, 

gegarandeerd moeten zijn, ook bij reclame-uitingen waarin een generiek geneesmiddel wordt 

vergeleken met het referentieproduct. Hoewel de Commissie van Beroep zich bewust is van de 

praktische onmogelijkheden die dit vereiste voor generieke geneesmiddelen kan meebrengen, ziet zij 

geen ruimte om op dit punt van de eisen van de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims (oud) 

af te wijken. Of die richtlijnen op dit punt aanvulling behoeven, is een aangelegenheid voor het 

bestuur en staat niet ter beoordeling van de Commissie van Beroep, zo luidt het oordeel.218 

                                                           
213 Zie in dit kader de eerste uitspraak van de RGA waarin het tweestudiescriterium is toegepast (1994) en de 
eerste uitspraak van de Codecommissie van de CGR op dit punt; K20.006, 20 juli 2000 (Janssen-Cilag/Novartis).  
214 K21.017/K21.021, 26 februari 2002, r.o. D, in conventie (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
215 K05.011, 1 maart 2006, r.o. 6.15 (CBG/Bayer). 
216 K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.7 (Astellas/Sandoz). 
217 B11.004/11.02, 10 oktober 2011, r.o. 4.2.2-4.2.3 (Sandoz/Astellas).  
218 B11.004, 10 oktober 2011, r.o. 4.4.1-4.4.5 (Sandoz/Astellas). 
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De Codecommissie past het publicatievereiste in de praktijk strikt toe. Een verwijzing naar ‘data 

published this week’ en ‘data published in medical journal’ wordt ten enenmale onvoldoende geacht 

om de juistheid van een uiting te controleren.219 Partijen worden meerdere keren op de vingers 

getikt, omdat in reclame-uitingen wordt vooruitgelopen op de publicatie van een studie. De 

Codecommissie acht dit niet toelaatbaar. Bijvoorbeeld: 

Sanofi Winthrop Bristol-Myers Squibb onderbouwt een claim met de zogenoemde PRIME-studie. Deze 

studie is op een congres in mei in de Verenigde Staten gepresenteerd, maar wordt pas in september 

van datzelfde jaar gepubliceerd. Het is niet toelaatbaar dat de resultaten van deze studie 

vooruitlopend op de publicatie ervan vast in reclame-uitingen worden gebruikt.220  

De omstandigheid dat een studie ten tijde van een reclame-uiting nog niet, maar tijdens de 

behandeling van de klacht inmiddels wel is gepubliceerd, is niet relevant. Maatgevend voor de 

beoordeling van de vraag of een claim controleerbaar is, is het tijdstip waarop de reclame-uiting 

openbaar is gemaakt.221  

De inhoud van een publicatie moet zodanig zijn dat de volledige, relevante onderzoeksgegevens 

daarin zijn opgenomen. Als een publicatie niet de volledige, relevante onderzoeksgegevens van het 

betreffende onderzoek bevat of wanneer de volledige, relevante onderzoeksgegevens niet elders 

door de auteurs van de betreffende publicatie zijn gepubliceerd, kunnen de resultaten van het 

onderzoek niet onafhankelijk op hun wetenschappelijke houdbaarheid worden getoetst.  

Dit speelt in K09.001, waarin Pfizer de onderbouwing van de claim ‘Mediane overleving van meer dan 

2 jaar bij 1e lijnsbehandeling van mRCC met Sutent’ baseert op onder meer een presentatie, een 

abstract en een artikel gepubliceerd in een gepeerreviewd tijdschrift. Pfizer betoogt dat deze bronnen 

gezamenlijk als deugdelijke onderbouwing van de claim gelden. De Codecommissie deelt dit standpunt 

niet. Noch de presentatie en abstract, noch de full paper bevatten de volledige onderzoeksgegevens 

van het onderzoek dat tot de resultaten heeft geleid waarop Pfizer zich beroept. Evenmin staat vast  

dat het artikel de volledige aanvullende onderzoeksgegevens bevat die in de presentatie en het 

abstract zijn verwerkt.222 

Art. 5.2.2.9 CGR Code vereist dat een studie die dient ter onderbouwing van een vergelijkende claim 

moet zijn gepubliceerd in een gepeerreviewd tijdschrift. De ratio hiervan is dat het artikel aldus 

voorafgaand aan de publicatie daarvan op onafhankelijke wijze is beoordeeld en op geschiktheid 

voor publicatie is onderzocht door ‘peers’, deskundigen die over voldoende wetenschappelijke 

kennis en ervaring beschikken om een dergelijke beoordeling te doen. De rol/toegevoegde waarde 

van deze peers is gelegen in het feit dat deze deskundigen de resultaten van de studie nog een keer 

‘van buitenaf’ aan een kritische beschouwing onderwerpen, zo komt tot uitdrukking in K14.011. 

Merck onderbouwt vergelijkende claims voor Rebif met een meta-analyse die uitsluitend is 

gepubliceerd op de eigen website van Cochrane Review en dus niet in een gepeerreviewd tijdschrift. 

De Codecommissie stelt vast dat studies voorafgaand aan plaatsing op de Cochrane-website worden 

                                                           
219 K02.012, 6 februari 2003, r.o. 6.10 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
220 K21.017/K21.021, 26 februari 2002, r.o. D, in conventie (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
221 K07.001, 2 mei 2007, r.o. 6.6 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
222 K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.4-9.4.1 (Roche/Pfizer). In deze zaak speelt mee dat het 
gepubliceerde artikel is opgesteld door slechts een van de betrokken onderzoekers. Tenzij hiervoor in de 
publicatie een rechtvaardiging wordt gegeven, acht de Codecommissie het niet toelaatbaar dat een claim over 
de werking van een geneesmiddel wordt gebaseerd op een publicatie over de resultaten van een onderzoek 
dat verricht is door meerdere onderzoekers, terwijl niet alle onderzoekers bij de publicatie betrokken zijn.  
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beoordeeld door een ‘team of editors based at the Cochrane Editorial Unit’. Het feit dat deze 

beoordeling alleen in zeer beperkte eigen kring plaatsvindt, doet naar het oordeel van de 

Codecommissie afbreuk aan het vertrouwen in voldoende tegenspraak. Daar komt bij dat niet valt na 

te gaan of de editors van Cochrane zich kunnen meten met de op hun eigen terrein gespecialiseerde 

peers die studies voorafgaand aan publicatie in gerenommeerde en gespecialiseerde tijdschriften 

beoordelen. Bijkomend argument is dat – doordat de publicatie is beperkt tot de eigen website van 

Cochrane Review – de studie ook minder nadrukkelijk dan in het geval van gespecialiseerde 

tijdschriften onder de aandacht wordt gebracht van degenen die beroepshalve wetenschappelijke 

belangstelling hebben voor dergelijke onderzoeken. Daardoor is het minder vanzelfsprekend dat de 

studie onderwerp wordt van kritische beschouwingen. In deze zaak speelt overigens mee dat een 

eerdere meta-analyse van dezelfde onderzoeker wél gepubliceerd is in het toonaangevende medisch-

wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, en destijds van kritische kanttekeningen was voorzien. In het 

licht van deze kritische kanttekeningen roept het vragen op waarom ervoor is gekozen de latere studie 

niet voor publicatie in The Lancet aan te bieden.223 

Parallel aan het publicatievereiste heeft zich in de jurisprudentie het toegankelijkheidsvereiste 

ontwikkeld. Beroepsbeoefenaren moeten de juistheid van studieresultaten ‘zonder tijdverlies en 

omwegen’ kunnen controleren. De enkele beschikbaarheid van onderzoeksgegevens bij de 

vergunninghouder is onvoldoende. Studies die alleen bij de vergunninghouder opvraagbaar zijn, zoals 

‘data on file’ of een poster die op verzoek door de vergunninghouder kan worden toegezonden, 

worden in beginsel niet mede in aanmerking genomen bij de beantwoording van de vraag of van 

voldoende onderbouwing van een claim sprake is. Zie in dit kader onder meer K02.006, 

K11.004/B11.004, K14.003.224 

Dat de juistheid van een claim zonder tijdverlies en omwegen moet kunnen worden gecontroleerd, 

betekent ook dat de verwijzingen naar de betreffende studie(s) concreet en duidelijk moeten zijn. 

Volgens de Commissie van Beroep dient degene die ter ondersteuning van een claim een beroep 

doet op een studie ervoor te zorgen dat duidelijk en rechtstreeks naar de vindplaats in die studie 

wordt verwezen. Daarbij is niet relevant of de vindplaats in de conclusies van het onderzoek of elders 

in de studie is opgenomen. Waar het om gaat, is dat de claim aan de hand van de studie op 

eenvoudige wijze kan worden geverifieerd.225  

Dit betekent ook dat de bronvermelding op accurate wijze moet plaatsvinden. Indien wordt gewerkt 

met referenties, moet duidelijk zijn welke claim met welke studie wordt onderbouwd en moet de 

vindplaats in die studie voor de gemiddelde beroepsbeoefenaar op eenvoudige wijze en zonder 

tijdverlies zijn na te gaan.  

Servier heeft in een brochure 15 referenties naar studies opgenomen, maar hieruit blijkt niet welke 

claims door welke van die referenties zijn onderbouwd. De Codecommissie stelt vast dat door alle 15 

referenties op één hoop te vegen zonder in de overige tekstgedeelten naar elk daarvan afzonderlijk te 

verwijzen, bijvoorbeeld door middel van voetnoten, deze bronvermelding haar doel mist.226 

                                                           
223 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.10 (Biogen/Merck). 
224 K02.006, 3 september 2002, r.o. 6.5 (AstraZeneca/Pfizer); K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.7 (Astellas/Sandoz); 
B11.004, 10 oktober 2011, r.o. 4.4.2 (Sandoz/Astellas); K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.13.3 (ALK-Abelló/Allergy 
Therapeutics). 
225 B21.012, 15 november 2001, r.o. 4.1.2-4.1.3 (Roche/Knoll). 
226 K02.002, 16 mei 2002, r.o. D, alinea 16 (Aventis/Servier). 
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De Codecommissie trekt deze lijn door naar de bewijslast in het kader van klachtenprocedures. Een 

vergunninghouder dient per gewraakte claim aan te tonen, althans ten minste aannemelijk te 

maken, op welke wijze deze is onderbouwd. Daarbij kan niet worden volstaan met een algemene 

verwijzing naar een wetenschappelijke publicatie; het is niet de zelfstandige taak van de 

Codecommissie te onderzoeken of de publicaties waarnaar wordt verwezen de claim mogelijk 

onderbouwen. Degene die claimt, dient per afzonderlijke claim een wetenschappelijke 

onderbouwing ervan te kunnen aanleveren.227  

Dat de claim redelijkerwijs controleerbaar moet zijn, betekent ook dat de claim op voldoende 

inzichtelijke wijze vindbaar moet zijn in de publicatie en de juistheid eenduidig uit de studie moet 

volgen.  

Novartis claimt ‘25% reductie mortaliteit bij recent myocardinfarct’ voor Diovan en verwijst voor de 

onderbouwing hiervan naar de Valiant-studie. In deze studie wordt gerefereerd aan een percentage 

van 26%, dat afkomstig is uit een onderliggende studie waarin de gecombineerde resultaten van drie 

verschillende studies worden beschreven. Het betreft een afronding van het verkregen resultaat ten 

opzichte van placebo. De Commissie van Beroep oordeelt dat zonder uitgebreide toelichting toetsing 

van de juistheid van de claim door derden achteraf nauwelijks mogelijk is.228 

6.7.8 Vergelijkende reclame  

6.7.8.1 Inleiding 

De CGR Code stelt in art. 5.2.2.8 (art. 5.8 oud) eisen aan vergelijkende reclame. In paragraaf 6.7.8.2 

zal allereerst worden stilgestaan bij de vraag wanneer in de jurisprudentie sprake is van een 

(rechtstreekse of indirecte) vergelijking tussen geneesmiddelen of werkzame stoffen. 

In paragraaf 6.7.8.3 wordt een aantal algemene uit de jurisprudentie voortvloeiende uitgangspunten 

inzake vergelijkende reclame besproken. Daarbij wordt ook ingegaan op de reikwijdte van de eisen 

die in de CGR Code zijn vastgelegd. Zijn zij op alle vormen van vergelijkende reclame in volle omvang 

van toepassing of staat de CGR Code bepaalde uitzonderingen toe, bijvoorbeeld als de vergelijking 

betrekking heeft op de kosten of kosteneffectiviteit van geneesmiddelen? 

Paragraaf 6.7.8.4 gaat nader in op de jurisprudentie over de specifieke eisen die in art. 5.2.2.8 a-h 

CGR Code aan vergelijkingen tussen geneesmiddelen worden gesteld. Daarbij blijft buiten 

beschouwing het vereiste dat de vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist is en 

overeenkomstig de jongste stand van de wetenschap (art. 5.2.2.8 onder g CGR Code). Deze 

jurisprudentie is opgenomen in paragraaf 6.7.7.  

Een overzicht op hoofdlijnen van de jurisprudentie over het in 2010 afgeschafte 

tweestudiescriterium is opgenomen in paragraaf 6.7.8.5. Zoals gezegd, is de relevantie van deze 

specifieke jurisprudentie voor de huidige praktijk zeer beperkt. Omwille van de volledigheid wordt zij 

hier toch op beknopte wijze in beeld gebracht. 

  

                                                           
227 K15.002, 16 juni 2015, r.o. 6.4 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
228 B06.003/06.03, 18 augustus 2006, r.o. 4.8.2-4.8.3(Novartis/MSD). Tot een vergelijkbaar oordeel kwam de 
Codecommissie in eerste aanleg (K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.91-9.9.2 (MSD-Novartis)). 
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6.7.8.2 De interpretatie van het begrip ‘vergelijking’ in de zin van art. 5.2.2.8 CGR Code  

De CGR Code bevat geen afzonderlijke definitie van het begrip ‘vergelijkende reclame’. De Commissie 

van Beroep stelt dit expliciet vast in B16.002. De openingszin van art. 5.2.2.8 CGR Code spreekt van 

een vergelijking met een andere stof of met een ander geneesmiddel, waarbij een concurrent dan 

wel een door een concurrent aangeboden geneesmiddel uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd. 

De Commissie van Beroep overweegt dat deze formulering naadloos aansluit bij de definitie van 

vergelijkende reclame in art. 6:194a BW en de NRC, die luidt: ‘Onder vergelijkende reclame wordt 

verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden 

goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.’229 

Uit de jurisprudentie volgt dat zeer snel wordt aangenomen dat sprake is van vergelijkende reclame. 

Het enkele feit dat in een reclame-uiting eigenschappen of kenmerken van meerdere 

geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken, maakt dat sprake is van vergelijkende reclame en 

dus voldaan moet worden aan de voorwaarden van art. 5.2.2.8 CGR Code, zo volgt uit B16.002. In de 

betreffende zaak gaat het om een vergelijking van de frequenties van bijwerkingen van twee 

geneesmiddelen met exact hetzelfde indicatiegebied. De gegevens zijn afkomstig uit en in 

overeenstemming met de meest actuele versies van de SmPC van beide geneesmiddelen en er 

worden verder geen claims gebezigd. Omdat de uiting het karakter van reclame heeft, zijn de 

voorwaarden van art. 5.2.2.8 CGR Code onverkort van toepassing, ook al is exact hetzelfde overzicht 

te vinden op bijvoorbeeld de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.230 

Uit de openingszin van art. 5.2.2.8 CGR Code volgt dat sprake kan zijn van rechtstreeks vergelijkende 

reclame en indirect vergelijkende reclame. Bij rechtstreeks vergelijkende reclame wordt de naam van 

het geneesmiddel waarmee wordt vergeleken – de comparator – expliciet genoemd. Bij indirect 

vergelijkende reclame wordt een impliciete vergelijking met de comparator gemaakt. Reeds in 2000 

bevestigt de Commissie van Beroep nadrukkelijk dat de vereisten voor vergelijkende reclame niet 

uitsluitend gelden voor directe vergelijkingen met andere, met naam en toenaam genoemde stoffen 

en geneesmiddelen, ‘maar ook [voor] vergelijkingen waarbij stof-, merk- of productnamen 

achterwege zijn gelaten maar waar het voor (…) degenen tot wie de bewuste reclame zich richt 

duidelijk is of kan zijn met welke stof of geneesmiddel de vergelijking in wezen wordt gemaakt. 

(…)’231 

Of sprake is van een indirecte vergelijking tussen geneesmiddelen kan mede bepaald worden door de 

kenmerken van de betreffende productmarkt en de kennis daarvan bij de beroepsbeoefenaren tot 

wie de uiting zich richt, zo blijkt uit dezelfde uitspraak. Het aantal rechtstreeks met elkaar 

concurrerende geneesmiddelen binnen een bepaald indicatiegebied en bepaalde specifieke 

eigenschappen daarvan kunnen een bepalende rol spelen. 

Biogen is houder van de handelsvergunning voor Avonex, een geneesmiddel tegen multiple sclerose 

(MS), en plaatst een advertentie in een tijdschrift voor neurologen met claims als ‘Onovertroffen 

werkzaamheid (…) Avonex vertraagt niet alleen de progressie van invaliditeit met 37%, het vermindert 

ook het aantal relapses met een derde. Tot op heden heeft geen enkele andere klinische studie een 

dergelijk uitgesproken effect aangetoond.’ Voor de behandeling van relapsing MS zijn slechts drie – 

                                                           
229 B16.002/B16.01, 31 oktober 2016, r.o. 4.6-4.7 (Janssen-Cilag/Astellas). 
230 B16.002/B16.01, 31 oktober 2016, r.o. 4.9 (Janssen-Cilag/Astellas). Zie voor een beschrijving van deze casus 
ook par. 6.7.7.3. 
231 B20.020, 29 december 2000, r.o. 4.2 (Serono/Biogen). 
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van verschillende bedrijven afkomstige – geneesmiddelen in Nederland toegelaten, waarvan er twee 

het werkzame bestanddeel interferon beta-1a bevatten en één de werkzame stof interferon beta-1b. 

De Commissie van Beroep gaat ervan uit dat deze geneesmiddelen alle bij de specifieke groep 

beroepsbeoefenaren die deze middelen tegen relapsing MS voorschrijft, in casu neurologen, bekend 

zijn.232  

De kenmerken van de productmarkt en het feit dat de betreffende beroepsbeoefenaren daarmee 

bekend zijn, kunnen meebrengen dat ook het op prominente wijze aandacht vragen voor een 

bepaalde bijwerking maakt dat sprake is van een impliciete vergelijking. Dit is bijvoorbeeld het geval 

indien onder beroepsbeoefenaren algemeen bekend is dat het ene geneesmiddel door zijn werking 

een bepaald soort bijwerkingen heeft die het enige andere geneesmiddel binnen het indicatiegebied 

niet of nauwelijks heeft, zo blijkt uit K03.010. 

Ten tijde van de uitspraak zijn er slechts twee middelen geregistreerd voor de behandeling van 

patiënten met obesitas, Reductil en Xenical. Een belangrijk verschil tussen deze middelen is dat 

Reductil werkt via het centraal zenuwstelsel, terwijl Xenical vooral een gastro-intestinale werking 

heeft. De bijwerkingen van Xenical zijn dan ook vooral gastro-intestinaal van aard (diarree). De 

Codecommissie stelt vast dat het bij beroepsbeoefenaren die zich regelmatig met het voorschrijven 

van geneesmiddelen voor obesitaspatiënten bezighouden, algemeen bekend is dat Xenical 

voornoemde bijwerking heeft en dat deze door patiënten als zeer onprettig wordt ervaren. Bij de 

bijwerkingen van Reductil lijken gastro-intestinale klachten niet of nauwelijks een rol te spelen. Abbott 

hanteert in uitingen claims als ‘Reductil geeft zelden diarree (incidentie <1%)’, ‘Ontmoedigende 

bijwerkingen als diarree komen zelden voor (…)’, ‘De patiënt voelt zich door Reductil gesteund, niet 

gestraft’. Aldus wordt volgens de Codecommissie op prominente wijze de aandacht gevestigd op de 

zeer geringe frequentie van de bijwerking diarree bij gebruik van Reductil, terwijl die bijwerking bij 

gebruik van het enige andere beschikbare geneesmiddel wel zeer regelmatig voorkomt en door 

patiënten als onprettig wordt ervaren. Daarmee kan Abbott – juist nu de bijwerking diarree bij gebruik 

van Reductil hoegenaamd geen rol speelt – geen ander doel hebben dan Reductil positief af te zetten 

tegen Xenical. Voor de relevante groep van beroepsbeoefenaren zal snel duidelijk zijn dat in wezen 

sprake is van een vergelijking, en dus zijn de regels voor vergelijkende reclame van toepassing.233 

De kenmerken van de productmarkt kunnen ook zodanig zijn dat een verwijzing naar de 

toedieningsvorm van een concurrerend geneesmiddel door beroepsbeoefenaren zal worden opgevat 

als een impliciete vergelijking met dat geneesmiddel.  

Pharmachemie maakt reclame voor Cyclocaps (werkzame stof budesonide), dat wordt toegediend met 

de singledose-inhalator Cyclohaler. Er is slechts één ander middel met de werkzame stof budesonide 

in de handel dat met een inhalator wordt toegediend: Pulmicort met de bijbehorende multidose-

inhalator Turbuhaler. In de advertentie wordt, onder vermelding van de Cyclocaps, een vergelijking 

gemaakt met ‘de andere inhalator’. De Commissie van Beroep gaat ervan uit dat beide 

geneesmiddelen bekend zijn bij de beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen bij astma bronchiale 

voorschrijven. In een deelmarkt waar slechts twee aanbieders zijn van budesonide-geneesmiddelen 

die door middel van een inhalator worden toegediend, kan redelijkerwijs niet anders worden 

geconcludeerd dan dat het voor de betrokken beroepsbeoefenaren duidelijk is of kan zijn dat er een 

                                                           
232 De Commissie van Beroep neemt daarbij mede in overweging dat Serono kort daarvoor zelf door de rechter 
in kort geding veroordeeld was tot het rectificeren van een onrechtmatige vergelijkende uiting in de richting 
van neurologen (B20.020, 29 december 2000, r.o. 4.2 (Serono/Biogen)). Zie ook K04.003, 19 mei 2004, r.o. 7.3 
(Eli Lilly/AstraZeneca).  
233 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). 
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vergelijking met Pulmicort (met de Turbuhaler) wordt getrokken. De uiting dient derhalve te worden 

getoetst aan de vereisten voor vergelijkende reclame.234 

In een uitzonderlijk geval oordeelt de Commissie van Beroep dat er, ondanks het feit dat er maar 

twee geneesmiddelen op een bepaalde productmarkt beschikbaar zijn, toch geen sprake is van een 

impliciete vergelijking.  

Galderma hanteert voor het middel Silkis de claim ‘Een bewezen effectiviteit, zoals men die kan 

verwachten van vitamine D3-analogen’. Dat in Nederland, naast Silkis, slechts één andere vitamine D3-

analoog verkrijgbaar is, maakt deze claim naar het oordeel van de Commissie van Beroep nog niet 

(impliciet) vergelijkend. Met de claim wordt aangegeven dat de werkzame stof van Silkis een D3-

analoog (en de effectiviteit van D3-analogen is wetenschappelijk voldoende bewezen), aldus de 

Commissie van Beroep.235 

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een vergelijkende claim kijkt de Codecommissie naar 

de totale context van de uiting en de onderlinge samenhang van de verschillende claims in die uiting. 

 K04.011: Novo Nordisk stelt in een brief aan beroepsbeoefenaren over Levemir het volgende: ‘De huidige 

langwerkende humane insulines vertonen een grote inter- en intra-individuele variatie in het 

bloedglucoseverlagend effect. In de praktijk is dit onder andere herkenbaar door de, soms grote, 

schommelingen in nuchtere bloedglucosewaarden. Dit lijkt met name veroorzaakt te worden door 

variaties in de absorptiesnelheid vanuit het subcutane depot.’ Elders in de mailing worden de claims ‘Het 

unieke werkingsmechanisme van Levemir zorgt voor vlakkere en veel minder variabele insulinespiegels 

met als gevolg weinig inter- en intra-individuele verschillen in de werkingsduur en effectiviteit (…)’ en ‘Het 

resultaat is een langwerkende insuline waarvan de werking voorspelbaar is’ gebruikt. De Codecommissie 

beschouwt deze claims in hun onderlinge verband en concludeert dat sprake is van een vergelijking tussen 

Levemir en de overige langwerkende humane insulines.236 

 

 K14.003: Allergy Therapeutics verstuurt een mailing aan huisartsen over het besluit van zorgverzekeraars 

om niet-geregistreerde immunotherapie niet langer te vergoeden. De mailing bevat ook claims als ‘Pollinex 

is de kortstdurende preseizoenale subcutane immunotherapie (…)’ en ‘Pollinex heeft in tegenstelling tot 

alle andere vaccins L-Tyrosine als drager’. Pollinex is de geregistreerde immunotherapie van Allergy 

Therapeutics. Door de volledige vergoeding van haar product te plaatsen tegenover het besluit van 

zorgverzekeraars om niet-geregistreerde immunotherapie niet meer te vergoeden in combinatie met het 

gebruik van deze claims vergelijkt Allergy Therapeutics haar product niet alleen met niet-geregistreerde 

immunotherapie, maar ook met wel geregistreerde immunotherapieproducten, aldus de 

Codecommissie.237 

Ook een claim als ‘snelwerkend’ kan – in een bepaalde context gebruikt – een vergelijking impliceren. 

Sandoz claimt dat Morfinesulfaat Sandoz tabletten ‘snelwerkende morfinepreparaten’ zijn. Door het 

gebruik van de term ‘snelwerkend’ plaatst Sandoz haar product tegenover langzaam werkende 

morfinepreparaten of tegenover ‘langwerkende’ morfinepreparaten of morfinepreparaten met 

vertraagde of gereguleerde afgifte (‘slow release’). Bovendien wordt door het gebruik van de term 

‘snelwerkend’ en de overige context van de uitingen de indruk gewekt dat het product van Sandoz als 

                                                           
234 B20.019, 28 februari 2001, r.o. 4.4.2 (Pharmachemie/AstraZeneca). 
235 B21.024, 19 april 2002, r.o. 4.3.3 (Galderma/Leo Pharma). De Codecommissie komt in eerste aanleg tot 
eenzelfde conclusie (K21.024, 21 januari 2002, r.o. D, onder A (Leo Pharma/Galderma)). 
236 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.9-6.12 (Aventis/Novo Nordisk). 
237 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.11 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
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alternatief kan dienen voor andere snelwerkende opioïden bij de bestrijding van pijn. Er is dus sprake 

van een vergelijking met andere geneesmiddelen.238 

Hetzelfde kan gelden voor claims als ‘een nieuwe generatie’ of ‘een nieuwe weg’. Zij impliceren een 

ingrijpende vergelijking ten opzichte van de reeds bestaande geneesmiddelen in eenzelfde 

indicatiegebied.  

Bristol-Myers Squibb hanteert als centraal thema in een campagne voor Abilify de claims ‘Een nieuwe 

generatie’ en ‘De nieuwe weg’. Gelet op de nauwe verbondenheid van deze claims beoordeelt de 

Codecommissie deze in onderlinge samenhang en stelt vast dat van een ‘nieuwe-generatie-

geneesmiddel’ mag worden verwacht dat het een ingrijpende vernieuwing inhoudt ten opzichte van 

reeds bestaande geneesmiddelen in hetzelfde indicatiegebied.239 

Een vergelijkbare casuïstiek doet zich voor in B15.005, waarin de claim ‘Een nieuwe generatie basale 

insuline’ ter beoordeling voorligt. De vergunninghouder die de claim hanteert, betoogt dat deze 

alleen betrekking heeft op zijn twee eigen producten en niet op basaal insulines van andere 

vergunninghouders. De Commissie van Beroep volgt deze redenering niet en stelt vast dat wel 

degelijk sprake is van een vergelijking met basaal insulines van andere vergunninghouders. De totale 

indruk die met de reclame-uiting in de richting van beroepsbeoefenaren wordt gewekt, is dat er een 

innovatief geneesmiddel is geïntroduceerd, een geneesmiddel dat binnen het bestaande 

behandelarsenaal nog niet bestaat en niet vergelijkbaar is met bestaande middelen in het 

indicatiegebied.240 

Een specifieke vorm van vergelijkende reclame betreft de zogenoemde directe of indirecte 

superioriteitsclaims. Dit zijn claims waarin niet alleen een vergelijking wordt gemaakt met een of 

meer andere producten, maar waarin tevens wordt geclaimd dat het referentieproduct ‘de beste is’. 

In de CGR Code worden geen andere eisen aan superioriteitsclaims gesteld dan aan gewone 

vergelijkende claims. In dat opzicht is het onderscheid tussen beide soorten vergelijkende claims niet 

relevant. Dat er desondanks veel jurisprudentie is over superioriteitsclaims heeft te maken met het 

feit dat met name indirecte superioriteitsclaims niet altijd direct als zodanig te herkennen zijn. Uit de 

jurisprudentie van de CGR volgt echter dat de Codecommissie vrij snel geneigd is aan te nemen dat 

sprake is van een impliciete superioriteitsclaim. Zo kan het gebruik van een enkel lidwoord in een 

pay-off, of in een zinsnede van een claim, reeds maken dat de uiting als superioriteitsclaim wordt 

aangemerkt. Zie bijvoorbeeld: 

— K09.009/K09.011: ‘Alvesco, The ICS to start and stay with’. De Codecommissie is van oordeel dat uit de 

woorden ‘The ICS’ volgt dat een vergelijking wordt gemaakt tussen Alvesco en elke andere ‘inhaled 

corticosteroid’ (afgekort als ICS). Alvesco wordt gepositioneerd als de ICS en daarmee als superieur ten 

opzichte van elke andere ICS.241  

 

— K13.002: ‘Ferinject, hét I.V. ijzer voor de behandeling van ijzergebrek en anemie’. Doordat de nadruk wordt 

gelegd op het woord ‘hét’, wordt volgens de Codecommissie de suggestie gewekt dat Ferinject dé 

                                                           
238 K13.003, 6 juni 2013, r.o. 6.6 (Goor/Sandoz). 
239 K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.3-6.4 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). Zie over de toelaatbaarheid van de 
begrippen ‘snel’ en ‘nieuw’ ook par. 5.5.6.4. 
240 B15.005/B15.02, 15 februari 2016, r.o. 4.8 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
241 K09.009/K09.011, 18 september 2009, r.o. 9.5 (Teva/Nycomed).  
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behandeling is voor ijzergebrek en daarmee superieur is ten opzichte van andere behandelingen met 

andere concurrerende geneesmiddelen.242  

 

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een superioriteitsclaim spelen de gekozen 

bewoordingen in de context van de betreffende productmarkt een rol, alsook het beeld dat wordt 

opgeroepen bij degenen tot wie de uiting zich richt.  

 B21.011: De claim ‘onovertroffen zekerheid’ wordt door de Commissie van Beroep bestempeld als een 

vergelijking tussen Seretide en andere geneesmiddelen voor de behandeling van astma. Aan de term 

‘onovertroffen’ dient volgens de Commissie van Beroep in dit verband de betekenis te worden toegekend 

dat andere geneesmiddelen voor de behandeling van astma Seretide niet kunnen overtreffen. Bovendien 

zullen de bewoordingen ‘onovertroffen zekerheid’ bij degenen tot wie de betreffende reclame zich richt 

snel het beeld oproepen dat de zekerheid die Seretide de patiënt te bieden heeft die van andere 

producten zal overtreffen.243 

 

 K12.001: ‘Xarelto: simply protecting more patients’. De Codecommissie acht het niet aannemelijk dat de 

gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar deze claim in verband brengt met de uitbreiding van 

therapeutische indicaties voor Xarelto van één naar drie, zoals in deze zaak is betoogd. Gelet op de context 

van de uiting ligt veel meer voor de hand dat bij de gemiddeld oplettende beroepsbeoefenaar de suggestie 

wordt gewekt dat Xarelto wat betreft de in de uiting genoemde eigenschappen bij meer patiënten effectief 

is dan de bestaande medicatie. Om deze reden dient de claim te worden aangemerkt als een 

superioriteitsclaim.244  

Naast de formulering van de claim zelf speelt de totale context waarin de claim is weergegeven een 

rol. Daarbij is ook de indeling van de reclame-uiting relevant. Indien aannemelijk is dat een claim 

door degenen tot wie de uiting is gericht in verband zal worden gebracht met andere 

(tekst)onderdelen van die uiting, kan dit ertoe leiden dat die claim als superioriteitsclaim wordt 

aangemerkt.  

 K10.004: Novartis hanteert de claim ‘Eerste ultra LABA bij COPD’ in een aanprijzing voor Onbrez. De 

afkorting ‘LABA’ staat voor ‘long-acting beta2-agonist’, waarmee de productcategorie waartoe Onbrez 

behoort, wordt aangeduid. De wijze van formulering van de claim wekt volgens de Codecommissie de 

indruk dat de term ‘ultra’ op die categorie in haar geheel moet worden betrokken. Deze indruk wordt nog 

versterkt doordat direct onder de zinsnede waarin de term ‘ultra’ voorkomt vier bijzondere eigenschappen 

van Onbrez worden genoemd. Volgens de Codecommissie kan het bijna niet anders dan dat de aanduiding 

‘ultra’ wordt gelezen en begrepen als een superioriteitsclaim.245 

 

 K13.005: In een uiting voor Eliquis wordt ten aanzien van een aantal kenmerken superioriteit geclaimd ten 

opzichte van warfarine. De kop boven de opsomming van die kenmerken luidt: ‘Kies Eliquis: superioriteit 

vs. warfarine bij elk van de volgende belangrijke uitkomsten’. In de vier daaronder genoemde punten 

wordt steeds vermeld dat de uitkomst geldt versus warfarine. In de slotzin staat vermeld dat Eliquis als 

enige anticoagulans de bovenstaande punten biedt. De Codecommissie is van mening dat de kop en de 

bullits op zichzelf duidelijk maken dat alleen superioriteit wordt geclaimd ten opzichte van warfarine. Het 

                                                           
242 K13.002, 20 juni 2013, r.o. 4.8 (Vifor). 
243 B21.011, 24 december 2001, r.o. 4.2.3 (GlaxoWellcome/AstraZeneca). Zie ook K21.011, 9 juli 2001, r.o. D, 
onder 1 (GlaxoWellcome/AstraZeneca). 
244 K12.001, 11 mei 2012, r.o. 6.6 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
245 K10.004, 17 september 2010, r.o. 6.6 (Boehringer Ingelheim/Novartis). 
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gebruik in de slotzin van het woord ‘enige’ maakt echter dat ook een vergelijking wordt gemaakt tussen 

Eliquis en alle andere anticoagulantia.246 

Ook een afbeelding kan een superioriteitsclaim bevatten. Of dit het geval is, is mede afhankelijk van 

de context van de afbeelding en het kennisniveau van de doelgroep tot wie de uiting is gericht. 

Pfizer maakt in een folder over Enbrel gebruik van een afbeelding van een wegbewijzering, die twee 

routes aangeeft: de Enbrel-route, die naar voren gaat richting de zon en die licht wordt afgebeeld, en 

de route van de Neutraliserende Antilichamen (Nabs), die in het donker naar achteren is geplaatst. 

Onder het routebordje Enbrel staat de tekst ‘Neem de Enbrel route bij RA, AS en PsA’. Volgens de 

Codecommissie is de boodschap van deze afbeelding dat voorschrijvers een keuze kunnen maken 

tussen behandeling van de patiënt met Enbrel of behandeling met andere TNF-blokkers waarbij 

neutraliserende antilichamen zijn aangetoond. Doordat het routebordje ‘Enbrel’ helder is afgebeeld en 

richting de zon voert, met daaronder vermeld de tekst ‘Neem de Enbrel route bij RA, AS en PsA’, en 

het routebordje ‘Neutraliserende antilichamen’ in het donker naar achteren is afgebeeld, claimt Pfizer 

dat Enbrel superieur is ten opzichte van de andere TNF-blokkers omdat bij Enbrel geen 

neutraliserende antilichamen voorkomen.247  

De Commissie van Beroep bevestigt dit oordeel in hoger beroep en laat daarbij de specifieke factoren 

in deze productmarkt en het kennisniveau van de doelgroep tot wie de uiting is gericht meewegen. In 

Nederland is slechts een beperkt aantal (vijf) TNF-blokkers toegelaten. Niet ter discussie staat dat is 

aangetoond dat bij het gebruik van Enbrel geen neutraliserende antilichamen (Nabs) voorkomen en 

bij de vier andere TNF-blokkers wél. Reumatologen, de doelgroep tot wie de reclame-uiting zich 

specifiek richt, zijn hiervan op de hoogte. Mede tegen deze achtergrond brengt de afbeelding van de 

wegwijzer niet alleen de boodschap tot uitdrukking dat zich bij gebruik van Enbrel geen 

neutraliserende antilichamen voordoen, maar – door de duidelijke verwijzing van de Nabs in de 

tegenovergestelde richting van Enbrel met een in de schaduw staande wegwijzer – ook dat Enbrel 

zich vanwege die eigenschap gunstig onderscheidt van het betrekkelijk geringe aantal andere op de 

markt beschikbare TNF-blokkers. Gelet op de specifieke kennis van de gemiddelde reumatoloog zal 

deze de uiting dus tevens (kunnen) ervaren als een vergelijking tussen een geneesmiddel zonder het 

effect van neutraliserende antilichamen enerzijds en de overige TNF-blokkers waarbij 

neutraliserende antilichamen zich wel kunnen voordoen anderzijds.248  

Overige voorbeelden uit de jurisprudentie met betrekking tot de vraag of sprake is van een 

vergelijkende claim. 

Wel vergelijkend: 

 ‘Minder intra-individuele variabiliteit (…)’.249 

 ‘Minder nachtelijke hypoglycaemieën’.250 

 ‘Betere glycaemische controle’.251  

                                                           
246 K13.005, 1 augustus 2013, r.o. 6.9-6.10 (Boehringer Ingelheim/Bristol-Myers Squibb en Pfizer). 
247 K12.006, 20 december 2012, r.o. 6.7-6.8 (Abbott/Pfizer). 
248 B12.006/13.01, 21 maart 2013, r.o. 4.4.1 (Pfizer/Abbott) Naar aanleiding van deze uitspraak is in 2014 een 
adviesaanvraag ingediend waarin een aangepaste versie van het routebordje preventief ter toetsing is 
voorgelegd. De Codecommissie oordeelt dat deze aangepaste versie van het routebordje niet als vergelijkende 
reclame kan worden beschouwd en geeft een positief advies af (A14.005). 
249 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.13 (Aventis/Novo Nordisk). 
250 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.13 (Aventis/Novo Nordisk). 
251 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.13 (Aventis/Novo Nordisk).  
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 ‘Lagere nuchtere bloedglucoseconcentraties’.252 

Niet vergelijkend:  

 ‘Nauwelijks invloed op gewicht’ en ‘Gewichtsneutraal’.253 

 ‘Krachtig’, ‘Krachtig effect’. De Codecommissie beschouwt het woord krachtig in de onderhavige context 

als stellend, niet vergrotend van aard; het heeft zonder bijkomende bewoordingen geen vergelijkende 

betekenis.254  

 ‘Meest effectief bij LED 635 +/- 9nm’. Naar het oordeel van de Codecommissie is dit geen vergelijking 

tussen Ameluz – het geneesmiddel waar de reclame-uiting betrekking op heeft – en andere 

geneesmiddelen, omdat de strekking is dat Ameluz beter werkt bij smalspectrumlampen dan bij 

breedspectrumlampen, hetgeen ook uit studies volgt. Een dermatoloog die patiënten met actinische 

keratose behandelt, weet dat met ‘(635+/- 9 nm)’ de smalspectrumlamp wordt bedoeld.255  

Grensgeval: 

 ‘(…) beter effect (…)’.256 

 

Overige voorbeelden uit de jurisprudentie met betrekking tot de vraag of sprake is van een 

superioriteitsclaim. 

 

Wel superioriteitsclaim: 

 ‘Optimaal’. De Codecommissie stelt vast dat ‘optimaal’ volgens Van Dale Groot Woordenboek der 

Nederlandse Taal ‘hoogste’, ‘meest gunstige’ of ‘sterkst’ betekent.257 

 ‘(…) eerste keus (…)’.258 

 ‘De beste aanpak’.259  

 ‘Meerwaarde door effectiviteit’.260 

Geen superioriteitsclaim:  

 ‘Uitmuntende tensiedaling’. De term ‘uitmuntend’ heeft in het spraakgebruik de betekenis van 

‘voortreffelijk’ zonder dat daarbij noodzakelijkerwijs aan een overtreffende trap wordt gedacht, aldus de 

Codecommissie.261  

6.7.8.3 Algemene uitgangspunten m.b.t. vergelijkende reclame  

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie over vergelijkende reclame valt een aantal algemene 

uitgangspunten af te leiden.  

 

                                                           
252 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.13 (Aventis/Novo Nordisk). 
253 K04.018, 26 november 2004, r.o. 6.9 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). 
254 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.9 (Merck/Biogen). 
255 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.18 (Galderma/Bipharma). 
256 K04.022, 13 december 2004, r.o. 6.5 (Altana/AstraZeneca). Het gaat de Codecommissie te ver om deze 
zinsnede in de gebruikte context te lezen als een vergelijking tussen de effectiviteit van Nexium enerzijds en 
alle andere geneesmiddelen in dit indicatiegebied anderzijds. De term ‘een beter effect’ is in de gegeven 
context wel vaag. 
257 K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.16 (Roche/Schering-Plough). 
258 K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.8 (Roche/Pfizer). 
259 K20.006, 20 juli 2000, r.o. 4 (Janssen-Cilag/Novartis). 
260 K03.024, 7 januari 2004, r.o. 9.8 (Altana/AstraZeneca). 
261 K21.017/K21.021, 26 februari 2002, r.o. D, in conventie (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
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De CGR Code bevat geen specifieke bepaling die voorschrijft dat bij een vergelijking met andere 

geneesmiddelen duidelijk moet worden vermeld op welk(e) middel(en) de vergelijking betrekking 

heeft. Uit de jurisprudentie volgt echter dat indien een dergelijke vermelding ontbreekt, 

aangenomen wordt dat de vergelijkende claim geldt ten opzichte van alle vergelijkbare middelen. Dit 

betekent dus ook dat ten opzichte van al deze vergelijkbare middelen aan de vereisten van art. 

5.2.2.8 CGR Code moet worden voldaan. Een vergunninghouder die een vergelijkende claim wil 

beperken tot een of meer specifieke geneesmiddelen, zal dit aanstonds in de reclame-uiting moeten 

vermelden, en wel zodanig dat de kans afwezig is dat die informatie door beroepsbeoefenaren over 

het hoofd wordt gezien. 

K12.005: Pradaxa is verkrijgbaar in 75mg-, 110mg- en 150mg-capsules. De indicatiegebieden van deze 

doseringen verschillen. Boehringer Ingelheim claimt superioriteit voor Pradaxa, waarbij niet in alle 

gevallen duidelijk is aangegeven voor welke dosering (en dus voor welk indicatiegebied) deze 

superioriteitsclaim geldt. De Codecommissie acht dit misleidend; als niet expliciet duidelijk wordt 

gemaakt voor welke dosering en/of voor welk indicatiegebied de superioriteit wordt geclaimd, bestaat 

het risico dat beroepsbeoefenaren ervan uitgaan dat de superioriteit voor alle indicatiegebieden of 

doseringen geldt. Een verwijzing op dit punt naar een voetnoot is onvoldoende. Doordat in de uiting 

meerdere voetnoten op dezelfde pagina zijn opgenomen, acht de Codecommissie de kans aanwezig 

dat een beroepsbeoefenaar de relevante informatie over het hoofd zal zien.262  

Duidelijkheid is niet alleen vereist ten aanzien van de comparator. Ook als onvoldoende duidelijk is 

aangegeven ten opzichte van welke andere geneesmiddelen een vergelijking wordt gemaakt, wordt 

aangenomen dat deze betrekking heeft op alle andere geneesmiddelen met eenzelfde of 

vergelijkbare therapeutische indicatie en moet dus ten opzichte van al die andere middelen aan de 

vereisten voor vergelijkende reclame worden voldaan. 

– K04.012: AstraZeneca gebruikt in reclame-uitingen de claims ‘Crestor geeft de meest effectieve verlaging 

van LDL-C’ en ‘Meest effectieve LDL-C verlaging’. De Codecommissie is van oordeel dat deze claims 

noodzakelijkerwijs een vergelijking inhouden tussen Crestor en alle andere statines op de markt. Crestor is 

in de handel in doseringen van 10, 20 en 40 mg. Lipitor is in de handel in doseringen van 10, 20, 40 en 80 

mg. De claim van AstraZeneca over de effectiviteit van Crestor wordt zonder enige beperking ten aanzien 

van de verkrijgbare doseringen gebezigd en moet dus voor alle statines in alle doseringen kunnen worden 

onderbouwd.263 

– B11.005. Pfizer vergelijkt in reclame-uitingen haar eigen producten Toviaz en Detrusitol met elkaar en 

claimt ten aanzien van Toviaz ‘Superieure effectiviteit bij UUI’ en ‘Minder hinder van symptomen, meer 

kwaliteit van leven’. Door de positionering van de claims in het reclamemateriaal en de formulering van de 

teksten kunnen deze ook los van de vergelijking tussen Toviaz en Detrusitol worden gelezen. Als op zichzelf 

staande uitingen wekken zij de indruk dat niet alleen superieure effectiviteit wordt geclaimd ten opzichte 

van Detrusitol, maar ook ten opzichte van andere geneesmiddelen met eenzelfde of vergelijkbare 

therapeutische indicatie. Voor deze impliciete vergelijking ontbreekt echter iedere vorm van 

wetenschappelijke onderbouwing.264  

                                                           
262 K12.005, 4 september 2012, r.o. 6.7-6.13 (Bristol-Myers Squibb en Pfizer/Boehringer Ingelheim). 
263 K04.012, 21 september 2004, r.o. 6.2-6.3 en 6.5 (Pfizer/AstraZeneca); B04.012/04.04 en B04.012/04.05, 21 
januari 2005, r.o. 5.3.3 (AstraZeneca/Pfizer). Anders dan de Codecommissie acht de Commissie van Beroep de 
vergelijking tussen Crestor en de andere statines wel voldoende wetenschappelijk onderbouwd.  
264 B11.005/11.03, 26 oktober 2011, r.o. 4.3.9 (Pfizer/Astellas). 
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Een andere vraag is of de eisen die in art. 5.2.2.8 CGR Code aan vergelijkende reclame worden 

gesteld ook van toepassing zijn als een vergunninghouder twee van zijn eigen producten met elkaar 

vergelijkt. De letterlijke tekst van de CGR Code lijkt deze vraag negatief te beantwoorden; art. 5.2.2.8 

CGR Code (art. 5.8 oud) spreekt van een ‘(…) vergelijking met een andere stof of met een ander 

geneesmiddel (…) waarbij een concurrent dan wel een door een concurrent aangeboden 

geneesmiddel uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd (…)’. Letterlijk genomen volgt uit deze 

formulering dat een vergelijking tussen twee producten van een en hetzelfde bedrijf hier niet onder 

valt. Er is immers geen sprake van een geneesmiddel van ‘een concurrent’.  

In de jurisprudentie is hierover lange tijd anders gedacht. De casuïstiek komt voor het eerst aan de 

orde in 2001 in het kader van reclame-uitingen van AstraZeneca, waarin het nieuw geïntroduceerde 

Nexium (esomeprazol) wordt vergeleken met het binnen afzienbare termijn uit patent lopende Losec 

(omeprazol), waarvan AstraZeneca eveneens vergunninghouder is. De Codecommissie stelt vast dat 

art. 5.8 (oud) naar zijn bewoordingen geldt voor alle vergelijkende reclame en dat noch uit deze 

bewoordingen, noch uit de systematiek van de gedragscode valt af te leiden dat bepaalde gevallen 

van vergelijkende reclame van deze vereisten zouden moeten worden uitgesloten. ‘(…) Weliswaar is 

niet ondenkbaar dat bij de opstelling van deze regels niet aan een geval als het onderhavige is 

gedacht, dit laat echter onverlet dat zekere regels evident ook daarop betrekking moeten hebben, 

zoals de regels dat de vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist is en overeenkomstig de 

jongste stand der wetenschap, alsmede dat de omzichtigheid is betracht die ten opzichte van degene 

tot wie de reclame zich richt, geboden is. (…)’, aldus de Codecommissie.265  

Dit standpunt van de Codecommissie is bevestigd in een zaak die betrekking heeft op een vergelijking 

tussen het initieel geregistreerde geneesmiddel en een zogenoemde line extension. Beide 

geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof; het oorspronkelijke geneesmiddel wordt echter 

toegediend in de vorm van een capsule, de line extension door middel van een pleister. De 

onderlinge vergelijking tussen deze beide producten dient aan dezelfde eisen te voldoen als een 

vergelijking tussen producten van twee verschillende bedrijven, aldus de Codecommissie. 

Deze zaak betreft reclame-uitingen van Novartis, waarin twee van haar eigen producten met elkaar 

worden vergeleken, de Exelon-capsule en Exelon-pleister. Ten faveure van de pleister wordt onder 

meer geclaimd: ‘Maximaal doseren, minder bijwerkingen’, ‘65% minder gastro-intestinale klachten in 

vergelijking met orale medicatie’ en ‘>95% van de patiënten bereikt met 1 titratie stap de maximale 

dosering’. De Codecommissie wijst erop dat de vergelijking wordt gebruikt om te claimen dat het ene 

geneesmiddel – en vooralsnog enige product in de markt met een bepaalde toedieningsvorm (de 

pleister) – superieur is aan het andere geneesmiddel, waarvan wel concurrente varianten bestaan. De 

vergelijking wordt impliciet gebruikt als springplank om het geneesmiddel met de unieke 

toedieningsvorm te profileren ten opzichte van de geneesmiddelen met de andere 

toepassingsvorm.266 

Opvallend genoeg verlaat de Commissie van Beroep deze lijn in 2009 in een zaak waarin een 

vergunninghouder twee eigen geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof met elkaar vergelijkt.  

De zaak gaat over een reclame-uiting van Merck voor Rebif. Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de 

behandeling van relapsing MS en heeft interferon-beta-1A als werkzame stof. In het kader van de 

introductie van Rebif New Formulation, een variatie op de bestaande registratie, hanteert Merck 

                                                           
265 K21.002, 13 maart 2001, r.o. D, alinea 10 (Janssen-Cilag/AstraZeneca). 
266 K08.007, 27 juni 2008, r.o. 6.5 (Janssen-Cilag/Novartis). 
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Serono onder meer de volgende claims: ‘Rebif New Formulation; Tough on MS – Easy for patients’ en 

‘Merck Serono heeft een stap voorwaarts gezet in de optimalisering van de behandeling van MS door 

de ontwikkeling van Rebif New Formulation’. 

In deze zaak zoekt de Commissie van Beroep – in tegenstelling tot de Codecommissie in eerste aanleg 

– aansluiting bij de letterlijke tekst van art. 5.8 gedragscode (oud) en oordeelt dat pas sprake kan zijn 

van vergelijkende reclame als er een vergelijking wordt gemaakt tussen producten van 

concurrerende bedrijven. Hiervan is geen sprake indien een vergunninghouder twee van zijn eigen 

middelen met eenzelfde werkzame stof met elkaar vergelijkt. In hoeverre in deze uitspraak heeft 

meegespeeld dat een voorschrijver de facto geen keuze heeft tussen beide middelen, omdat de 

‘oude’ versie van Rebif niet meer verkrijgbaar is in Nederland en dus alleen Rebif New Formulation 

kan worden voorgeschreven, blijkt overigens niet uit de overwegingen van de Commissie van 

Beroep.267 

Bijzondere aandacht verdient verder de vraag of de vereisten van art. 5.2.2.8 CGR Code ook van 

toepassing zijn op vergelijkingen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op andere kenmerken 

dan de werking van het geneesmiddel als zodanig. Te denken valt hierbij aan vergelijkingen op basis 

van de prijs of kosteneffectiviteit van geneesmiddelen. De Codecommissie heeft hierover een aantal 

uitspraken gedaan.  

Uit deze uitspraken volgt dat een enkele vermelding in een reclame-uiting van de aan de taxe 

ontleende prijzen van diverse geneesmiddelen per toedieningseenheid niet zonder meer 

ontoelaatbaar is. Denkbaar is dat een reclame-uiting waarin prijzen van diverse geneesmiddelen 

worden genoemd zodanig is ingericht dat beroepsbeoefenaren erop worden geattendeerd dat zij bij 

de keuze van het voor te schrijven geneesmiddel de prijsstelling mede in beschouwing kunnen 

nemen zonder dat daarmee in strijd wordt gehandeld met de reclameregels. Tegen een zuiver 

kostenoverzicht van geneesmiddelen zonder dat dit elementen van een kosteneffectiviteitsclaim 

bevat, heeft de Codecommissie geen bezwaar en de eisen voor vergelijkende reclame zijn dan niet 

van toepassing. 

Schering-Plough maakt in haar contact met ziekenhuisapothekers gebruik van een interactieve Excel-

sheet waarin een kostenoverzicht is opgenomen van TNF-blokkers, waaronder Remicade en Enbrel. De 

Codecommissie is van oordeel dat in dit geval geen sprake is van een ongeoorloofde vergelijking, 

omdat de interactieve Excel-sheet geen element bevat van een kosteneffectiviteitsclaim en als zodanig 

alleen is aan te merken als een kostenoverzicht van de daarop vermelde geneesmiddelen.268 

Indien bij het vergelijken van prijzen echter ook het beeld wordt opgeroepen dat de betreffende 

geneesmiddelen steeds een equivalent van elkaar zijn, volgt uit de jurisprudentie dat dit alleen 

toelaatbaar is als de essentiële eigenschappen van die middelen, zoals onder meer de effectiviteit en 

de duur van de behandeling, daadwerkelijk medisch-wetenschappelijk vergelijkbaar zijn.  

Janssen-Cilag verspreidt een prijsdisk waarmee artsen de kosten van protonpompremmmers (PPI’s) 

kunnen vergelijken door de verschillende taxe-prijzen van tabletsterktes van PPI’s te vergelijken met 

de prijzen van Pariet, het middel van Janssen-Cilag. Er worden twee afzonderlijke categorieën 

gehanteerd, te weten de categorie (kort gezegd) ‘initiële behandeling van reflux oesofagitis’ en de 

categorie ‘onderhoudsbehandeling van reflux oesofagitis’. Ten aanzien van beide behandelingsvormen 

                                                           
267 B09.007/09.02, 17 september 2009, r.o. 4.7.3.1 (Merck/Sanofi-Aventis). Zie voor de andersluidende 
conclusie van de Codecommissie in eerste aanleg K09.007, 22 juni 2009, r.o. 6.10 (Sanofi-Aventis/Merck). 
268 K04.029, 8 februari 2005, r.o. 6.3-64 (Wyeth/Schering-Plough). Zie over prijsvergelijkingen ook A14.044. 
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worden door het draaien van de schijf de prijzen van vijf verschillende PPI’s (Pariet, Losec, Nexium, 

Pantozol en Prezal) met verschillende tabletsterktes zichtbaar, alsmede een percentage dat uitdrukt 

hoeveel duurder de andere middelen zijn dan Pariet.  

Naar het oordeel van de Commissie van Beroep wordt bij het aldus vergelijken van de prijzen van de 

onderscheiden PPI’s (en tabletsterktes) onmiskenbaar het beeld opgeroepen dat de aan de hand van 

de prijs vergeleken geneesmiddelen steeds een equivalent van elkaar zijn. Via het draaien van de 

schijf komt men bij een ander geneesmiddel uit, dat – indien een prijs in het venster verschijnt – 

kennelijk wat de essentiële eigenschappen betreft vergelijkbaar zou zijn. Indien niet is aangetoond 

dat de verschillende aldus vergeleken geneesmiddelen wat betreft hun essentiële eigenschappen, 

zoals onder meer effectiviteit en duur van de behandeling, daadwerkelijk medisch-wetenschappelijk 

vergelijkbaar zijn, is van een zuivere prijsvergelijking geen sprake en is de vergelijking niet 

toelaatbaar. De Commissie van Beroep voegt hieraan toe dat indien het de bedoeling zou zijn 

geweest alleen de prijzen van de verschillende geneesmiddelen per tablet duidelijk en overzichtelijk 

voor beroepsbeoefenaren op een rijtje te zetten, dit ook op een hele andere manier had kunnen 

gebeuren.269 

In dezelfde zaak is in eerste aanleg overigens ook een kostenvergelijking van Byk ontoelaatbaar 

geacht door de Codecommissie.  

In een detail aid maakt Byk een kostenvergelijking waarbij prijzen van de verschillende tabletten voor 

onderhoudsbehandelingen op mg/mg-basis in staafdiagrammen worden weergegeven. De 

Codecommissie acht ook deze grondslagen ondeugdelijk om hierop een evenwichtige en behoorlijk 

onderbouwde productvergelijking te baseren. In de uiting ligt een kosten-effectiviteitsvergelijking 

besloten. De boodschap richting de arts is dat hij er goed aan doet zich bij de keuze tussen 

(vergelijkbare doseringen van) Pariet en Pantozol te laten leiden door de prijsverhouding, met als 

onuitgesproken vooronderstelling en uitgangspunt dat de in de vergelijking betrokken behandelwijze 

respectievelijk producten respectievelijk doseringen op het punt van therapeutisch effect 

gelijkwaardig zijn. Het uitgangspunt van gelijkwaardigheid is echter op geen enkele wijze onderbouwd, 

er zijn op het punt van kosteneffectiviteit geen vergelijkende studies beschikbaar.270 

De vergelijking van kosteneffectiviteit impliceert noodzakelijkerwijs een onderlinge vergelijking van 

de effectiviteit van deze geneesmiddelen. Een deugdelijke kosteneffectiviteitsanalyse kan een 

afdoende wetenschappelijke onderbouwing opleveren. 

AstraZeneca verspreidt in het kader van een promotionele campagne voor Nexium een spaarlamp 

onder beroepsbeoefenaren. Op de verpakking van de lamp staat de tekst ‘Welke lamp zou u kiezen?’, 

waarbij een spaarlamp en een gloeilamp met elkaar vergeleken worden en de prijs van de spaarlamp 

goedkoper uitvalt. Direct daaronder staat ‘Welke PPI zou u kiezen?’, waarna de kosten van Nexium 

worden vergeleken met die van andere PPI’s. De tekst sluit af met de claim ‘Meerwaarde door 

effectiviteit’. AstraZeneca stelt dat de claim ‘Meerwaarde door effectiviteit’ bedoeld is als 

kosteneffectiviteitsclaim en niet als effectiviteitsclaim en dat deze kosteneffectiviteitsclaim gebaseerd 

is op een door het instituut voor Medische Technology Assessment (iMTA) uitgevoerde 

kosteneffectiviteitsanalyse. De effectiviteitsgegevens van de iMTA-analyse zijn verkregen uit een 

uitgebreide analyse van gepubliceerde studies over effectiviteit van de verschillende middelen en 

tonen dat Nexium de meest kosteneffectieve PPI is in de behandeling van de acute fase van 

refluxziekte.  

                                                           
269 B21.027, 10 juni 2002, r.o. 4.4.4 (Janssen-Cilag/Byk). 
270 K21.027, 26 maart 2002, r.o. D (Byk/Janssen-Cilag). 
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De Codecommissie benadrukt dat een vergelijking van kosteneffectiviteit noodzakelijkerwijs een 

onderlinge vergelijking van de effectiviteit van deze geneesmiddelen impliceert. ‘Immers, een 

vergelijking van behandelingskosten heeft slechts zin en is slechts mogelijk indien en voorzover 

daarbij de effectiviteit van de behandeling met diverse geneesmiddelen – en dus ook de effectiviteit 

van elk afzonderlijk geneesmiddel – wordt betrokken.’ Dit blijkt volgens de Codecommissie ook 

duidelijk uit de iMTA-studie zelf en de daarin opgenomen verantwoording van de in het onderzoek 

gebruikte methodiek. De werking van elk bij de studie betrokken geneesmiddel, in medisch-

farmacologisch opzicht, is dus (mede) een onmisbare grondslag van de hier gemaakte vergelijkingen 

en voldoet daarmee aan de eisen.271 

6.7.8.4 Specifieke eisen m.b.t. vergelijkende reclame  

Art. 5.2.2.8 CGR Code stelt acht specifieke eisen aan vergelijkende reclame voor geneesmiddelen, die 

er – kort samengevat – op neerkomen dat: 

a. de vergelijking niet misleidend is en dat de geneesmiddelen die worden vergeleken voorzien in 

eenzelfde behoefte of voor hetzelfde doel bestemd zijn, en de vergelijking op objectieve wijze 

een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de 

geneesmiddelen betreft; 

b. de vergelijking geen onnodige afbreuk doet aan de waarde van de producten waarmee wordt 

vergeleken; 

c. de producten (en hun vergunninghouders) waarmee wordt vergeleken niet in diskrediet mogen 

worden gebracht; 

d. door de vergelijking geen verwarring ontstaat; 

e. de vergelijking geen imitatie of namaak van een handelsmerk of handelsnaam voorstelt; 

f. de vergelijking geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van merken, 

handelsnamen, enz. van een concurrent; 

g. de vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist is en overeenkomstig de jongste stand van de 

wetenschap; 

h. de vergelijking volledig is ten aanzien van de werking, bijwerkingen, indicaties, contra-indicaties 

en andere relevante gegevens van de te vergelijken stoffen of geneesmiddelen en in het 

algemeen de omzichtigheid betracht die zowel ten opzichte van branchegenoten als ten opzichte 

van degene tot wie de reclame zich richt, geboden is. 

In deze paragraaf wordt de jurisprudentie van de CGR besproken die betrekking heeft op de 

vereisten zoals verwoord onder a-f en onder h. De jurisprudentie met betrekking tot het vereiste dat 

een vergelijking wetenschappelijk aantoonbaar juist moet zijn, is in algemene zin besproken in 

paragraaf 6.7.7. In paragraaf 6.7.8.5 volgt nog wel een kort overzicht van de jurisprudentie op dit 

punt onder het tweestudiescriterium. 

Uit het vereiste dat een vergelijking volledig moet zijn ten aanzien van werking, bijwerkingen, contra-

indicaties en andere relevante gegevens (art. 5.2.2.8 onder h) vloeit voort dat als de suggestie wordt 

                                                           
271 K03.024, 7 januari 2004, r.o. 9.2-9.6 (Altana/AstraZeneca). Dat de claim desalniettemin niet toelaatbaar is, 
komt doordat niet is voldaan aan het tweestudiescriterium. Er is slechts één onderzoek en de Codecommissie is 
van oordeel dat de kosteneffectiviteitsanalyse van het iMTA niet een zodanig groot wetenschappelijk gewicht 
heeft dat een ruimhartige toepassing van het tweestudiescriterium gerechtvaardigd zou zijn.  



462 
 

gewekt dat alle relevante aspecten van een geneesmiddel worden vergeleken, bij de uitwerking 

daarvan geen selectie mag plaatsvinden dan wel bepaalde aspecten worden weggelaten. 

SmithKline Beecham gebruikt in een detail aid een tabel waarin een directe vergelijking wordt 

gemaakt tussen een aantal selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s). De kop boven dit 

overzicht luidt ‘Overzicht SSRI’s; nader toegelicht’. In het overzicht zelf worden de betreffende 

geneesmiddelen echter op alleen bepaalde, door SmithKline Beecham geselecteerde onderwerpen 

met elkaar vergeleken. Een onderlinge vergelijking op een onderwerp als bijwerkingen ontbreekt in 

het geheel. De Codecommissie stelt vast dat het opschrift boven het overzicht suggereert dat alle 

relevante kenmerken van de genoemde producten met elkaar worden vergeleken. Door de door 

SmithKline Beecham toegepaste selectie is de vergelijking onvolledig (en daarmee tevens 

misleidend).272 

Het vereiste dat een vergelijking op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, 

controleerbare en representatieve kenmerken van de geneesmiddelen moet betreffen (art. 5.2.2.8 

onder a) staat eraan in de weg dat de nadruk te eenzijdig op één kenmerk wordt gelegd. Door een 

selectieve presentatie kan een te eenzijdig, en daarmee misleidend beeld ontstaan.  

GSK verspreidt een zogeheten In-Check-Dial onder beroepsbeoefenaren, een apparaat waarmee de 

volumestroom van ingeademde lucht kan worden gemeten. Op de In-Check-Dial is een sticker 

aangebracht waarop symbolen zijn weergegeven die verwijzen naar de Diskus, een poederinhalator 

voor astma-geneesmiddelen die door GSK zelf in de handel worden gebracht, en naar de Turbuhaler, 

de inhalator die wordt gebruikt voor de astma-geneesmiddelen van AstraZeneca. Met deze sticker 

wordt de aandacht gevestigd op een van de factoren die een rol kunnen spelen bij de effectiviteit van 

inhalatiepreparaten, namelijk de gunstige eigenschap van de Diskus-inhalator met betrekking tot de 

‘inspiratory flow’. Andere relevante eigenschappen van het geneesmiddel zelf en de longdepositie 

blijven buiten beschouwing. Hierdoor ontstaat een onvolledig en te eenzijdig beeld.273 

Indien in een vergelijkende uiting gebruik wordt gemaakt van schematische weergaven uit een studie 

en deze weergaven zodanig worden bewerkt dat de behaalde resultaten extreme verhoudingen 

krijgen, kan dit ertoe leiden dat de vergelijking als onvolledig wordt aangemerkt.  

Merck gebruikt in een vergelijkende uiting schematische weergaven uit een studie. De Codecommissie 

stelt vast dat deze schematische weergaven geen letterlijke weergaven zijn, maar een bewerking van 

een bestaand overzicht van resultaten van de studie. Een deel van de resultaten uit het 

oorspronkelijke overzicht wordt in het bewerkte overzicht extreem uitvergroot, waardoor de reële 

verhoudingen worden vertekend. De schematische weergaven zijn aldus onvolledig in de zin van art. 

5.2.2.8 onder h, alsmede in strijd met art. 5.2.2.8 onder g jo. art. 5.2.2.9.274 

De Codecommissie heeft zich een aantal keren uitgesproken over het in art. 5.2.2.8 onder b CGR 

Code vastgelegde vereiste dat een vergelijking geen onnodige afbreuk mag doen aan de waarde van 

andere stoffen of geneesmiddelen mag doen. 

– K03.010: De mailing ‘Wat dacht u van Reductil?’ betreft een opgevouwen blad dat is gevat in een band die 

is vormgegeven als een closetrol. Deze vormgeving, in combinatie met de claim ‘Zelden diarree <1%’, doet 

nodeloos afbreuk aan de waarde van het concurrerende geneesmiddel Xenical.275 

 

                                                           
272 K21.005, 26 april 2001, r.o. D, in reconventie (SmithKline Beecham/Lundbeck). 
273 K21.020, 12 december 2001, r.o. D (AstraZeneca/GlaxoSmithKline). 
274 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.12 (Biogen/Merck). 
275 K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott). 
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– K07.007/K07.009: In een artikel over ‘Verschil in smaak tussen Movicolon en Forlax’, dat tot stand is 

gekomen met financiële ondersteuning van de fabrikant van Forlax, wordt ten onrechte gesuggereerd dat 

therapie waarbij Movicolon wordt gebruikt, mislukt. Ook wordt gesuggereerd dat er bij gebruik van 

Movicolon problemen bestaan met de therapietrouw en dat de effectiviteit van de behandeling bij het 

gebruik van Movicolon wordt aangetast door de smaak van dit middel. De Codecommissie oordeelt dat 

aldus onnodig afbreuk wordt gedaan aan de waarde van een ander geneesmiddel. Hetzelfde geldt voor 

een in een detail aid opgenomen natriumoverzicht waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat 

zoutinname voor alle patiënten slecht zou zijn en dat Movicolon daardoor onveilig voor patiënten zou zijn. 

Hiermee wordt naar het oordeel van de Codecommissie onnodig afbreuk gedaan aan Movicolon, waaraan 

natriumbevattende elektrolyten zijn toegevoegd.276 

 

– In een notitie van Bayer met de titel ‘Het dabigatran debacle’ wordt een rechtstreekse vergelijking 

gemaakt tussen Pradaxa (dabigatran) van Boehringer Ingelheim en Xarelto van Bayer. Gesuggereerd wordt 

dat er bij gebruik van Pradaxa problemen zouden zijn met de plasmaspiegels en dat de monitoring van 

deze spiegels noodzakelijk zou zijn. Ook wordt in de notitie gesuggereerd dat Boehringer Ingelheim 

hierover informatie heeft achtergehouden en dat de registratieautoriteiten naïef, onoplettend en zelfs 

corrupt zouden zijn. Deze beschuldigingen zijn niet onderbouwd. De Codecommissie oordeelt dat de 

notitie afbreuk doet aan de reputatie van de farmaceutische industrie en aan de waarde van Pradaxa, en 

dat Boehringer Ingelheim onnodig in diskrediet wordt gebracht.277  

Zie voor een voorbeeld van claims die niet denigrerend zijn geacht K14.012.278  

6.7.8.5 Jurisprudentie over het (inmiddels verlaten) tweestudiescriterium 

Art. 5.2.2.8 onder g CGR Code (art. 5.8 onder g oud) schrijft voor dat een vergelijking 

wetenschappelijk aantoonbaar juist en overeenkomstig de jongste stand van de wetenschap dient te 

zijn. Zoals in paragraaf 6.4.3 is uiteengezet, is het vereiste ‘aantoonbaar juist’ tot 2010 ingevuld aan 

de hand van het in de jurisprudentie ontwikkelde tweestudiescriterium. Met de inwerkingtreding van 

de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims in 2010 (later overgenomen in art. 5.2.2.8 onder g 

jo. art. 5.2.2.9 CGR Code) is het tweestudiescriterium afgeschaft en is bepaald dat de vraag of een 

vergelijkende claim wetenschappelijk aantoonbaar juist is, moet blijken uit onderbouwing door 

middel van een of meer wetenschappelijke studies.  

In paragraaf 6.7.7 is de jurisprudentie over de eisen die in het kader van art. 5.2.2.8 onder g CGR 

Code aan de onderbouwing van vergelijkende claims worden gesteld, reeds geanalyseerd. Daarbij is 

de jurisprudentie daterend uit de periode waarin het tweestudiescriterium nog van toepassing was 

uitsluitend behandeld voor zover deze ook onder de werkingssfeer van art. 5.2.2.8 onder g en art.  

5.2.2.9 CGR Code nog relevantie heeft.  

Gegeven de grote hoeveelheid jurisprudentie die zich in de periode tot 2010 onder het gezag van de 

Codecommissie specifiek met betrekking tot de toepassing van het tweestudiescriterium heeft 

ontwikkeld, is in deze paragraaf voor de volledigheid ook een overzicht op hoofdlijnen te schetsen 

van deze jurisprudentie, waarbij aangetekend wordt dat de relevantie daarvan voor de huidige 

praktijk beperkt is. 

                                                           
276 K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.6. en 9.10 (Norgine/Zambon en Ipsen). 
277 K15.002, 16 juni 2015, r.o. 6.7 (Boehringer Ingelheim/Bayer). 
278 K14.012, 2 maart 2015, r.o. 6.28 (Merck/Biogen). 
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Reeds in een vroegtijdig stadium van haar bestaan sluit de Codecommissie aan bij het door de 

voorloper van de CGR, de RGA, ontwikkelde tweestudiescriterium. In K99.004 spreekt de 

Codecommissie van de ‘twee bronnen-norm’ en verklaart deze van toepassing niet alleen op 

vergelijkingen inzake de werking van geneesmiddelen, maar onder omstandigheden ook op andere 

productvergelijkingen, zoals bijvoorbeeld doserings- en kostenvergelijkingen. Dergelijke 

vergelijkingen houden veelal ten nauwste verband met de werking en/of dosering van een 

geneesmiddel, althans de medisch-farmacologische eigenschappen ervan, aldus de 

Codecommissie.279  

In K20.008 citeert de Codecommissie de letterlijke tekst van het door de RGA ontwikkelde 

tweestudiescriterium en bevestigt zij deze norm te hebben overgenomen. Alleen in zeer bijzondere 

omstandigheden is een uitzondering mogelijk op de hoofdregel dat vergelijkende reclame voor 

geneesmiddelen moet worden onderbouwd met ten minste twee onafhankelijk van elkaar, conform 

wetenschappelijk algemeen aanvaarde normen uitgevoerde en rechtstreeks vergelijkende 

onderzoeken, waaruit de juistheid van de claim eenduidig blijkt en waarvan de volledige 

onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd of anderszins voor eenieder toegankelijk zijn.280 

Een gestage stroom van uitspraken in de periode 1999-2010 heeft betrekking op de vraag of er in 

een concreet geval sprake is van dermate bijzondere omstandigheden dat een uitzondering op het 

vereiste van twee studies gerechtvaardigd is. De Codecommissie en Commissie van Beroep zijn 

bijzonder streng op dit punt; slechts zelden ziet men aanleiding om de onderbouwing van 

vergelijkende claims met de resultaten van slechts één studie toelaatbaar te achten.  

In B20.008 oordeelt de Commissie van Beroep dat aan de betreffende studie ‘(…) niet een zodanig 

groot wetenschappelijk, betrouwbaar en overtuigend gewicht [kan] worden toegekend dat 

uitsluitend daarop, in weerwil van meergenoemd algemeen uitgangspunt, de juistheid van de claim 

in het kader van de (reclame)vergelijking (…) kan worden aangenomen.’ Een nadere ondersteuning in 

de vorm van een verklaring van een epidemioloog/biostatisticus wordt niet voldoende geacht.281 

In B02.007 wordt voor de onderbouwing van een vergelijkende claim verwezen naar een studie die 

gepubliceerd is in het tijdschrift The New England Journal of Medicine. Het enkele gegeven dat een 

studie in een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd en is becommentarieerd, 

betekent naar het oordeel van de Commissie van Beroep echter nog niet dat de juistheid van de 

claim op grond van uitsluitend dat ene onderzoek kan worden vastgesteld. Onvoldoende is 

aangetoond dat de uitgangspunten en de daarmee verband houdende resultaten van het 

betreffende onderzoek wetenschappelijk zo overtuigend en onomstreden zijn en dat dit onderzoek in 

brede medisch-wetenschappelijke kring zo gezaghebbend wordt beschouwd dat nader onderzoek 

achterwege zal kunnen blijven. De Commissie van Beroep kent daarbij gewicht toe aan de 

omstandigheid dat het onderzoek op een aantal punten binnen de medisch-wetenschappelijke 

wereld op kritiek is gestuit en dat het op de studie geleverde commentaar niet overtuigend is 

weerlegd.282  

                                                           
279 K99.004, 4 november 1999, r.o. C, onder I (Eli Lilly/Schering-Plough). 
280 K20.008, 5 oktober 2000, r.o. D, onder 2 (Ferring/AstraZeneca). 
281 B20.008, 7 februari 2001, r.o. 4.1.5 (AstraZeneca/Ferring). 
282 B02.007, 18 november 2002, r.o. 5.4.2 (Janssen-Cilag en Organon/Eli Lilly). 
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Bij de beoordeling van de wetenschappelijke studies hanteren de Codecommissie en Commissie van 

Beroep als vaste lijn dat zij slechts tot op zekere hoogte een inhoudelijke weging van de waarde 

daarvan kunnen geven. Dit betekent dat de claimende partij in beginsel zal moeten aantonen dat één 

enkel onderzoek een dermate beslissende waarde heeft dat aan het doel en de strekking van het 

tweestudiescriterium is voldaan. Daarbij speelt niet alleen de omvang van de studie een rol, maar 

ook de eindpunten en resultaten, zo volgt onder meer uit B04.019. 

Deze zaak draait om de GOAL-studie, een internationale studie geïnitieerd en uitgevoerd door een 

keur van internationale ‘key opinion leaders’. In het kader van deze studie hebben 450 onderzoekers 

in 326 centra, verdeeld over 44 landen, in 6 werelddelen, gedurende 1 jaar meer dan 3400 

astmapatiënten gevolgd. In de resultaten van de studie zijn 197.000 Case Report Forms verwerkt. 

Gezien de opzet, omvang, tijdsduur en statistische power is volgens de vergunninghouder sprake van 

een zogenoemde landmark-studie, hetgeen ook in publicaties van artsen is onderschreven. Een 

tweede rechtstreeks vergelijkende studie zal niets meer aan de resultaten van deze landmark-studie 

toevoegen en daarom ook niet meer plaatsvinden, aldus GlaxoSmithKline. Bovendien zou een tweede 

ondersteunende studie om medisch-ethische redenen niet gerechtvaardigd zijn.  

De Commissie van Beroep oordeelt dat niet ter discussie staat dat aan de GOAL-studie 

wetenschappelijk gewicht kan worden toegekend en dat deze studie in het licht van het 

tweestudiescriterium als volwaardig bewijsmiddel kan worden beschouwd. De resultaten van de 

studie zijn echter niet zo baanbrekend dat deze tot een daadwerkelijke wijziging van de bestaande 

behandelrichtlijnen leiden. Dit laatste kan gebeuren indien op harde eindpunten is aangetoond dat 

een geneesmiddel significant effectiever is dan de standaardbehandeling. Daar is in het geval van de 

GOAL-studie geen sprake van. Ook de grootschaligheid van de studie is niet uniek, er zijn meerdere 

grote astmastudies uitgevoerd. Verder ontbreekt in de GOAL-studie een vergelijking met de 

standaardbehandeling. De Commissie van Beroep komt tot de slotconclusie dat GlaxoSmithKline er 

niet in geslaagd is aan te tonen dat de uitkomsten van de studie wetenschappelijk zo overtuigend en 

onomstreden zijn en dat dit onderzoek in brede medisch-wetenschappelijke kring zo gezaghebbend 

wordt beschouwd, dat een tweede conform wetenschappelijke normen uitgevoerd rechtstreeks 

vergelijkend onderzoek achterwege kan blijven.283 

Ook Novartis waagt een poging in K08.007 ten aanzien van de IDEAL-studie, die wordt aangevoerd ter 

onderbouwing van vergelijkende claims tussen twee producten van Novartis: de Exelon-capsule en de 

Exelon-pleister. Tevergeefs. De Codecommissie acht de opzet van de IDEAL-studie in meerdere 

opzichten te beperkt om een uitzondering op het tweestudiescriterium te kunnen rechtvaardigen. De 

studie is te beperkt van omvang, bevat geen statistische analyse met betrekking tot het verschil in 

bijwerkingen van de beide toedieningsvormen en is voor een geheel ander doel opgezet. Evenmin is 

sprake van een studie die vanwege grootte, complexiteit of ethische overwegingen niet herhaald zou 

kunnen worden. De omstandigheid dat de Exelon-pleister volgens Novartis slechts een line-extension 

is van de capsule leidt niet tot een ander oordeel.284  

                                                           
283 B04.019/04.07, 11 april 2005, r.o. 4.4.4.1-4.4.4.3 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
284 K08.007, 27 juni 2008, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/Novartis). Een uitzondering op het vereiste van twee studies 
acht de Codecommissie wel toelaatbaar in K20.006. Ondanks het feit dat in deze zaak is aangevoerd dat de 
resultaten van de betreffende studie in andere studies niet worden onderschreven, oordeelt de 
Codecommissie dat met de onderbouwing met slechts één studie kan worden volstaan, omdat sprake is van 
hoogwaardig onderzoek dat qua opzet en uitvoering voldoet aan de wetenschappelijke criteria zoals bedoeld in 
het tweestudiescriterium en bovendien op overtuigende wijze de daarin getrokken conclusies onderbouwt 
(K20.006, 20 juli 2000, r.o. 4 (Janssen-Cilag-Novartis)). 
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Het feit dat resultaten van een onderzoek door de registratieautoriteiten zijn geaccepteerd in het 

kader van de verlenging van de handelsvergunning is eveneens onvoldoende reden om een 

uitzondering op het tweestudiescriterium te rechtvaardigen. Onderzoek dat door de 

registratieautoriteiten heeft plaatsgevonden is niet gelijk te stellen aan een rechtstreeks vergelijkend 

onderzoek zoals in het tweestudiescriterium wordt bedoeld. Dit onderzoek is gericht op de verlening 

van een handelsvergunning en steunt ook niet op eigen vergelijkende onderzoeksgegevens. Het 

enkele feit dat vergelijkende resultaten in registratiedocumenten zijn opgenomen is niet toereikend 

om van het tweestudiescriterium af te wijken.285 Ook een ‘memorandum’ van de FDA is niet 

voldoende om afwijking van het tweestudiescriterium te rechtvaardigen.286 

Uit de jurisprudentie van de CGR volgt dat het tweestudiescriterium breed is toegepast. Niet alleen 

vergelijkingen tussen geneesmiddelen van twee concurrerende vergunninghouders dienen te 

worden onderbouwd met de resultaten van twee studies, ook op vergelijkingen tussen twee 

geneesmiddelen van een en dezelfde vergunninghouder past de Codecommissie het 

tweestudiescriterium toe.287 Een vergelijking tussen twee geneesmiddelen van een en dezelfde 

vergunninghouder dient wetenschappelijk te zijn onderbouwd, net als elke andere vergelijking.288 

Het tweestudiescriterium is eveneens van toepassing op vergelijkende claims die smaak in verband 

brengen met de effectiviteit en therapietrouw van het geneesmiddel.289 Ook vergelijkingen tussen 

geneesmiddelen op het punt van kosteneffectiviteit moeten voldoen aan het 

tweestudiescriterium.290 

Geen noodzaak voor toepassing van het tweestudiescriterium ziet de Commissie van Beroep indien 

de vergelijking tussen de betreffende middelen geen betrekking heeft op farmacodynamische 

eigenschappen, maar op een absolute eigenschap die objectiveerbaar en meetbaar is, zoals de 

tijdspanne waarin zich de (bronchusverwijdende) werking van de werkzame stof voordoet. De 

vaststelling van een dergelijke absolute eigenschap hoeft dan niet ook nog een keer in een 

rechtstreeks vergelijkend onderzoek te worden aangetoond.291 Tot een soortgelijke conclusie komt 

de Codecommissie met betrekking tot de vergelijking tussen de mechanische werking van 

toedieningspennen.292  

Niet elke studie kan als vergelijkend onderzoek dienen; de vereiste twee studies moeten ook een 

duidelijke onderlinge samenhang hebben. Indien er wel twee vergelijkende studies zijn maar deze 

studies onderling verschillen ten aanzien van de gebruikte geneesmiddelen, gebruikte doseringen en 

                                                           
285 B02.013/03.02, 14 juli 2003, r.o. 4.5.3.1 (Roche/Schering-Plough). Zie ook K02.013, 11 april 2003, r.o. 9.26 
(Roche/Schering-Plough).  
286 B02.014, 8 mei 2003, r.o. 4.2.4.3 (Serono/Biogen). Tot een gelijkluidend oordeel komt de Codecommissie in 
K02.014, 25 februari 2003, r.o. 6.5 (Biogen/Serono). Zie ook B21.008, 2 november 2001, r.o. 4.2.4 
(Serono/Biogen). 
287 K21.002, 13 maart 2001, r.o. D (Janssen-Cilag/AstraZeneca). 
288 K08.007, 27 juni 2008, r.o. 6.5 (Janssen-Cilag/Novartis). 
289 K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.10 (Norgine/Zambon en Ipsen). 
290 K03.024, 7 januari 2004, r.o. 9.2 (Altana/AstraZeneca). Dat de claim desalniettemin niet toelaatbaar is, komt 
doordat niet is voldaan aan het tweestudiescriterium. Er is slechts één onderzoek en de Codecommissie is van 
oordeel dat de kosteneffectiviteitsanalyse van het iMTA niet een zodanig groot wetenschappelijk gewicht heeft 
dat een ruimhartige toepassing van het tweestudiescriterium gerechtvaardigd zou zijn.  
291 B04.026/05.01, 30 mei 2005, r.o. 4.3.2-4.3.4 (AstraZeneca/GlaxoSmithKline). De Codecommissie komt tot 
een ander oordeel (K04.026, 8 februari 2005, r.o. 6.3-6.5 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca)). 
292 K02.013, 11 april 2002, r.o. 9.7 (Roche/Schering-Plough). 
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sprake is van verschillende eindpunten, leidt dit niet tot een voldoende onderbouwing, aldus de 

Commissie van Beroep in B20.008.293 Het moet gaan om twee rechtstreeks vergelijkende 

onderzoeken met dezelfde geneesmiddelen.294 

Een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing vereist ook dat de onderzoeksthema’s van de 

gebruikte onderzoeken niet in een te ver verwijderd verband tot elkaar staan.295 

Het onderzoek van de registratieautoriteiten in het kader van het verlenen van een 

handelsvergunning is niet gericht op de onderlinge vergelijking van geneesmiddelen, zodat dit 

onderzoek niet is aan te merken als een rechtstreeks vergelijkend onderzoek, zoals in het 

tweestudiescriterium is bedoeld.296 Zie in dit kader ook K08.007.297  

Voorbeelden van vergelijkende claims die slechts met één studie zijn onderbouwd, en dus in strijd 

zijn met het tweestudiescriterium: K20.018, K20.019, K21.010, K02.012, K04.0011, K04.027, K07.001, 

K07.007/K07.009.298 

Voorbeelden van vergelijkende claims die door geen enkele rechtstreeks vergelijkende studie zijn 

onderbouwd: B21.011, K21.017/K21.021, K21.024, K02.005, K02.006, K03.010, K03.024, 

K04.004/K04.004, K04.027, K05.011, K09.001/K09.003.299 

Een voorbeeld van vergelijkende claims die wel door twee rechtstreeks vergelijkende studies zijn 

onderbouwd: K04.026.300 

6.7.9 Mondelinge reclame  

Slechts zeer weinig klachtenprocedures bij de CGR hebben betrekking op mondelinge reclame-

uitingen. De paar zaken die over dit onderwerp hebben gespeeld, lopen vrijwel zonder uitzondering 

stuk op het gebrek aan bewijs. 

In K05.006/05.010 stellen de klagers dat artsenbezoekers van Novartis in contacten met 

voorschrijvers mondeling claims met betrekking tot het receptplichtige geneesmiddel Diovan 

hanteren die in strijd zijn met de CGR Code. De Codecommissie laat zich hier in eerste instantie niet 

over uit. In hoger beroep acht de Commissie van Beroep onvoldoende bewezen dat de gewraakte 

uitingen daadwerkelijk en letterlijk door artsenbezoekers richting de beroepsbeoefenaren zijn 

                                                           
293 B20.008, 7 februari 2001, r.o. 4.1.4 (AstraZeneca/Ferring). 
294 K06.002, 27 maart 2006, r.o. 6.6 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS). 
295 B02.007, 18 november 2002, r.o. 5.4.2 (Janssen-Cilag en Organon/Eli Lilly). 
296 K07.001, 2 mei 2007, r.o. 6.4 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
297 K08.007, 27 juni 2008, r.o. 6.7 (Janssen-Cilag/Novartis). 
298 K20.018, 7 november 2000, r.o. D, onder 4 (Bayer/Aventis); K20.019, 12 december 2000, r.o. D 
(AstraZeneca/Pharmachemie); K21.010, 17 mei 2001, r.o. D (GlaxoWellcome/AstraZeneca); K02.012, 6 februari 
2003, r.o. 6.6 (Eli Lilly/Janssen-Cilag); K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.10-6.12 (Aventis/Novo Nordisk); K04.027, 14 
februari 2005, r.o. 6.14 (Novo Nordisk/Aventis); K07.001, 2 mei 2007, r.o. 6.5 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca); 
K07.007/K07.009, 20 juli 2007, r.o. 9.10 (Norgine/Zambon en Ipsen). 
299 B21.011, 24 december 2001, r.o. 4.2.5 (GlaxoWellcome/AstraZeneca); K21.024, 21 januari 2002, r.o. D, 
onder A (Leo Pharma/Galderma); K02.005, 16 mei 2002, r.o. 6.9-6.10 (Schering-Plough/UCB); K02.006, 3 
september 2002, r.o. 6.5 (AstraZeneca/Pfizer); K03.010, 2 juli 2003, r.o. 4 (Roche/Abbott); K03.024, 7 januari 
2004, r.o. 9.4 en 9.13 (Altana/AstraZeneca); K04.003/K04.004, 19 mei 2004, r.o. 7.4. en 7.10 (Eli 
Lilly/AstraZeneca); K04.027, 14 februari 2005, r.o. 6.6 (Novo Nordisk/Aventis); K05.011, 1 maart 2006, r.o. 6.17 
(CBG/Bayer); K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.8. en 9.10 (Roche/Pfizer). 
300 K04.026, 8 februari 2005, r.o. 6.8 (GlaxoSmithKline/AstraZeneca). 
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gebezigd.301 Een vergelijkbare situatie doet zich voor in K11.001. In deze zaak stelt Novo Nordisk dat 

artsenbezoekers van Sanofi-Aventis op grote schaal in de richting van beroepsbeoefenaren uitingen 

hanteren die in strijd zijn met de CGR Code. Ook in dit geval concludeert de Codecommissie dat aan 

de door Novo Nordisk overgelegde schriftelijke verklaringen van artsen over de uitspraken– de 

zogenoemde verbatims – onvoldoende bewijskracht kan worden ontleend.302 

Zie ook K15.008, in welke zaak Sanofi stelt dat buitendienstmedewerkers van Novo Nordisk artsen en 

praktijkondersteuners actief zouden hebben geïnformeerd over een terugbetalingsregeling voor de 

eigen bijdrage die patiënten verschuldigd zijn bij het gebruik van Tresiba. Ook hier acht de 

Codecommissie de bewijskracht van de overgelegde verbatims zeer beperkt, omdat de juistheid en 

de objectiviteit ervan niet door de Codecommissie kunnen worden vastgesteld en bovendien sprake 

is van anonieme verklaringen die verwerkt zijn door een derde.303 

6.8 Conclusies  
In dit hoofdstuk is onderzocht op welke wijze de specifieke eisen met betrekking tot reclame-uitingen 

gericht op beroepsbeoefenaren uit Richtlijn 2001/83 zijn geïmplementeerd en uitgewerkt in de 

Geneesmiddelenwet en in de CGR Code. Tevens is onderzocht op welke wijze deze eisen worden 

geïnterpreteerd door respectievelijk het Europese Hof van Justitie, de Nederlandse 

toezichthouder/rechter en de Codecommissie van de CGR. 

6.8.1 Algemeen  

De specifieke eisen die in Richtlijn 2001/83 worden gesteld aan reclame-uitingen gericht op 

beroepsbeoefenaren hebben betrekking op de volgende aspecten:  

 de gegevens die in alle reclame-uitingen moeten worden vermeld;  

 de gegevens die in schriftelijke reclame-uitingen moeten worden vermeld; 

 de exactheid, actualiteit, verifieerbaarheid en volledigheid van schriftelijke reclame-uitingen;  

 de wijze waarop citaten, tabellen en andere illustraties uit medische of wetenschappelijke 

publicaties in schriftelijke reclame-uitingen moeten worden weergegeven; 

 de activiteiten van artsenbezoekers. 

Deze eisen zijn in algemene bewoordingen vastgelegd in art. 91-93 Richtlijn 2001/83. De 

Geneesmiddelenwet sluit zeer nauw aan bij het stramien van de Europese wetgeving, met dien 

verstande dat de voorschriften zo mogelijk nog compacter zijn vastgelegd. De eisen aan reclame 

gericht op beroepsbeoefenaren zijn vastgelegd in art. 91 Gnw, de voorschriften ten aanzien van 

artsenbezoekers in art. 93 Gnw. Inhoudelijk vertonen Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet 

een grote mate van overeenkomst.  

                                                           
301 K05.006/K05.010, 13 januari 2006, r.o. 7.16-18 (Novartis/Sanofi Winthrop BMS); B05.006/06.02, 30 mei 
2005, r.o. 4.4.3 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). Zie over de bewijslast van zogenoemde verbatims ook par. 
8.4.6.2.5. 
302 K11.001, 17 maart 2011, r.o. 6.21 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
303 K15.008, 30 oktober 2015, r.o. 6.6-6.8 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). Overigens speelt het probleem rond 
de bewijslast van mondelinge uitlatingen ook bij de civiele rechter. Zie bijv. Rb. Utrecht (vzr.) 22 oktober 2002, 
150379/KG ZA 02-892/WV (Astra Zeneca/GlaxoSmithKline); Rb. Breda (vzr.) 9 januari 2004, 
ECLI:NL:RBBRE:2004:AO2318, r.o. 3.10 (Roche/Amgen). 
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De CGR Code wijkt in een aantal opzichten af van de andere rechtsbronnen. In de eerste plaats zijn 

de eisen die in de wetgeving worden gesteld, in de CGR Code op bepaalde onderdelen 

gedetailleerder en meer diepgaand uitgewerkt. In de tweede plaats bevat de CGR Code ook vereisten 

voor reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren, die in de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame niet voorkomen. Zo kent de CGR Code specifieke eisen voor reclame-

uitingen waarin geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken. Deze eisen vinden geen grondslag in 

de geneesmiddelenwetgeving, maar sluiten aan bij de algemene wetgeving voor vergelijkende 

reclame (in Nederland vastgelegd in art. 6:194a BW) en zijn in de CGR Code specifiek ten aanzien van 

geneesmiddelen op onderdelen nader uitgewerkt. Ook bevat de CGR Code meer algemene 

gedragsregels inzake reclame-uitingen, die gelijkenis vertonen met bepalingen uit de NRC. De eisen 

die in de CGR Code aan reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren worden gesteld, zijn dus 

meeromvattend en op onderdelen ook gedetailleerder dan de eisen in Richtlijn 2001/83 en de 

Geneesmiddelenwet.  

Uit de formuleringen in Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet lijkt te volgen dat bij de eisen 

aan reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren onderscheid wordt gemaakt naar de wijze 

waarop die uitingen worden verspreid. De wetgeving kent algemene eisen betreffende reclame 

gericht op beroepsbeoefenaren, eisen betreffende in documentatie vastgelegde reclame en eisen 

betreffende reclame door artsenbezoekers. De CGR Code is op dit punt nog explicieter. In de 

gedragscode wordt qua indeling onderscheid gemaakt tussen algemene eisen aan reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren, eisen aan schriftelijke reclame, eisen aan mondelinge reclame door 

artsenbezoekers en reclame via tentoonstellingen/audio-/visuele of andere methodieken. Uit de 

jurisprudentie van zowel de Nederlandse toezichthouder/rechter als de Codecommissie volgt echter 

dat reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren, in welke vorm (schriftelijk, digitaal, mondeling) 

en op welke wijze dan ook geuit, in volle omvang aan de in de wet respectievelijk de zelfregulering 

gestelde eisen worden getoetst.  

Ten aanzien van de jurisprudentie die voor dit hoofdstuk is onderzocht, dient in algemene zin te 

worden aangetekend dat deze hoofdzakelijk afkomstig is van de CGR. Over art. 91-93 Richtlijn 

2001/83 is geen relevante rechtspraak van het Europese Hof van Justitie beschikbaar. Het aantal 

beboete overtredingen van de betreffende bepalingen uit de Geneesmiddelenwet is zeer gering. De 

civielrechtelijke jurisprudentie is voornamelijk gegrond op het bepaalde in art. 6:194-196 BW en 

redelijk gedateerd. Jurisprudentie van de CGR is er daarentegen in overvloed. In het kader van dit 

hoofdstuk zijn meer dan 170 uitspraken van de Codecommissie (plus, in voorkomende gevallen, de 

daarop in hoger beroep volgende uitspraken van de Commissie van Beroep) geanalyseerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de naleving van de vereisten voor reclame-uitingen richting 

beroepsbeoefenaren vrijwel volledig via de zelfregulering verloopt en de interpretatie en de verdere 

uitwerking van die vereisten op het conto van de CGR komen.  

6.8.2 De verplichte vermelding van essentiële gegevens  

Alle drie de rechtsbronnen bevatten een bepaling met betrekking tot gegevens die bij reclame voor 

een geneesmiddel richting beroepsbeoefenaren in elk geval moeten worden vermeld. Art. 91 lid 1 

Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 1 Gnw schrijven voor dat reclame de essentiële gegevens die 

verenigbaar zijn met de SmPC van een geneesmiddel moet bevatten. De formulering van de CGR 

Code wijkt op dit punt enigszins af. De gedragscode vereist dat reclame richting beroepsbeoefenaren 
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in zijn totaliteit een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de werking van het geneesmiddel 

moet geven.  

Zowel de Geneesmiddelenwet als de CGR Code biedt concrete handvatten als het gaat om de vraag 

welke gegevens (naast de afleverstatus van het geneesmiddel) vermeld moeten worden. Op grond 

van art. 91 lid 1 onder a Gnw zijn dit de samenstelling, therapeutische indicaties, contra-indicaties, 

werking en bijwerkingen van het geneesmiddel. Art. 5.2.2.4 CGR Code schrijft voor dat in een 

reclame-uiting in elk geval moeten worden betrokken de indicaties, de klinische effectiviteit, de 

bijwerkingen en de contra-indicaties van het betreffende geneesmiddel. Deze opsommingen 

vertonen grote mate van gelijkenis, maar komen niet exact overeen. Gelet op het feit dat in de CGR 

Code wordt gesproken van ‘tenminste’ mag ervan worden uitgegaan dat met de formulering in de 

CGR Code niet wordt beoogd de omvang van de gegevens in te perken ten opzichte van de 

Geneesmiddelenwet.  

Van praktische betekenis is de vraag in welke omvang en mate van detail de essentiële gegevens 

over een geneesmiddel moeten worden vermeld. De wetgeving geeft op dit punt geen uitsluitsel; 

aangegeven is slechts dat de gegevens verenigbaar moeten zijn met de SmPC. Deze toevoeging is 

voor meerdere uitleg vatbaar en roept vragen op. In art. 87 lid 2 Richtlijn 2001/83 en art. 84 lid 2 

Gnw is in algemene zin immers reeds vastgelegd dat reclame in overeenstemming met de SmPC 

dient te zijn. Een toevoeging specifiek voor reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren is 

derhalve overbodig. Het lijkt echter evenmin logisch dat aan de toevoeging de betekenis zou moeten 

worden toegekend dat alle onderdelen van de SmPC in een reclame-uiting aan de orde moeten 

komen. Dit staat haaks op de opsomming in art. 91 lid 1 onder a Gnw, waarin slechts een beperkt 

aantal onderdelen van de SmPC wordt genoemd. De jurisprudentie biedt – bij het ontbreken van 

uitspraken van het Europese Hof en de Nederlandse toezichthouder/rechter – geen nadere houvast 

ten aanzien van de interpretatie van de betreffende wettelijke voorschriften. Kennelijk zijn door de 

toezichthouder op de Geneesmiddelenwet vooralsnog in de praktijk op dit specifieke punt ook geen 

problemen geconstateerd.  

De Codecommissie heeft zich wel veelvuldig uitgelaten over de vraag wat verstaan moet worden 

onder het vereiste dat de totaliteit van een reclame-uiting een zo volledig en nauwkeurig mogelijk 

beeld van de werking van het geneesmiddel moet geven. Uit bestendige jurisprudentie valt af te 

leiden dat deze vraag door de Codecommissie wordt beantwoord vanuit het perspectief van de 

doelgroep: de maatman, de gemiddelde oplettende beroepsbeoefenaar tot wie de reclame-uiting 

zich richt. Daarbij wordt van geval tot geval rekening gehouden met de kennis die binnen het 

betreffende specialisme verondersteld mag worden aanwezig te zijn en speelt de context van de 

totaliteit van de reclame-uiting mede een rol. Zo wordt niet alleen gekeken naar het gehanteerde 

woordgebruik, maar ook naar het beeldmateriaal.  

Uit de jurisprudentie van de CGR volgt verder dat met het in art. 5.2.2.4 CGR Code neergelegde 

vereiste geen absolute volledigheid en nauwkeurigheid wordt beoogd. Dit betekent dat niet alle 

bekende informatie omtrent de werking van een geneesmiddel in een reclame-uiting hoeft te 

worden opgenomen. De maatstaf waarnaar de Codecommissie in concrete gevallen beoordeelt 

welke gegevens wel in een reclame-uiting moeten staan en welke gegevens mogen worden 

weggelaten, wordt mede ingevuld aan de hand van het verbod op misleiding en het vereiste dat 

reclame het rationele gebruik van een geneesmiddel in farmacotherapeutisch opzicht moet 

bevorderen. Uit de jurisprudentie volgt dat de Codecommissie bijzonder kritisch is op het weglaten in 
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reclame-uitingen van informatie over (verschillen in) therapeutische indicaties, de belangrijkste 

bijwerkingen, en waarschuwingen en contra-indicaties. Ook risicofactoren die in de SmPC worden 

genoemd, moeten in de reclame-uiting worden vermeld.  

Het vereiste dat de totaliteit van de reclame-uiting een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van 

de werking van het geneesmiddel moet geven in de richting van de beroepsbeoefenaren brengt ook 

voorwaarden mee ten aanzien van de plaats waar en de wijze waarop bepaalde gegevens worden 

vermeld, zo volgt uit de jurisprudentie van de Codecommissie. Wezenlijke productinformatie moet in 

de reclame-uiting zelf worden opgenomen en wel zodanig dat de beroepsbeoefenaren hiervan op 

betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kunnen nemen. Dit houdt in dat voor dergelijke wezenlijke 

gegevens niet mag worden verwezen naar de verkorte productinformatie elders in het gebruikte 

medium. Of de verwijzing naar een voetnoot is toegestaan, hangt af van de omstandigheden van het 

geval, waarbij de Codecommissie in elk geval als eis stelt dat op eenvoudige wijze kennisgenomen 

moet kunnen worden van die voetnoot en dat deze duidelijk leesbaar is. Het risico dat een 

beroepsbeoefenaar wezenlijke productinformatie over het hoofd ziet, dient zoveel mogelijk te 

worden beperkt. 

6.8.3 De vermelding van de verkorte productinformatie  

Alle drie de rechtsbronnen bepalen dat bij schriftelijke reclame-uitingen de wat in het dagelijks 

taalgebruik wordt aangeduid als ‘verkorte productinformatie’ moet worden vermeld. Dit vereiste is 

opgenomen in art. 92 lid 1 Richtlijn 2001/83, art. 91 lid 2 Gnw en art. 5.4.1 CGR Code.  

Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet geven geen gedetailleerde opsomming van de gegevens 

die in de verkorte productinformatie moeten worden opgenomen. Volstaan wordt met een 

verwijzing naar art. 91 lid 1 Richtlijn 2001/83 respectievelijk art. 91 lid 1 Gnw, waarbij de 

Nederlandse wetgever gebruik heeft gemaakt van de in de richtlijn geboden mogelijkheid om in 

aanvulling daarop tevens verplicht te stellen dat in een schriftelijke reclame-uiting ook moet worden 

aangegeven of aanspraak bestaat op verstrekking van het betreffende geneesmiddel onder het 

stelsel van ziektekostenverzekeringen.  

De CGR Code is concreter en bevat een vrij gedetailleerde opsomming van onderdelen uit de SmPC 

die in elk geval in de verkorte productinformatie moeten worden vermeld. Opvallend is dat het in de 

Geneesmiddelenwet opgenomen vereiste van de vermelding van de vergoedingsstatus in de CGR 

Code niet terugkomt. Of dit van praktisch belang is, is ten zeerste de vraag. Zoals in paragraaf 6.3 is 

uiteengezet, is het bepaald niet eenvoudig om aan het in de Geneesmiddelenwet gestelde vereiste te 

voldoen en reclame-uitingen waarin de vergoedingsstatus van een geneesmiddel wordt vermeld, zijn 

eerder uitzondering dan regel. In dat opzicht kan het vereiste van de Geneesmiddelenwet worden 

beschouwd als een dode letter.  

Opvallend is ook dat het in zowel Richtlijn 2001/83 als de Geneesmiddelenwet opgenomen vereiste 

dat elke schriftelijke reclame-uiting voorzien moet zijn van de datum waarop deze is opgesteld dan 

wel laatstelijk is gewijzigd in de CGR Code niet terugkomt. Een verklaring voor het ontbreken van dit 

zo voor de hand liggende vereiste is niet gevonden. Betoogd zou kunnen worden dat dit vereiste 

impliciet valt onder het in art. 5.2.1.5 CGR Code opgenomen voorschrift dat geneesmiddelenreclame 

in overeenstemming moet zijn met de wet. Niet in te zien valt echter waarom dit niet als 

eigenstandige verplichting in de CGR Code zou worden vastgelegd.  
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Als enige rechtsbron bevat de CGR Code ook voorschriften over de lay-out en plaats van de verkorte 

productinformatie. Indien deze informatie van een zodanige omvang is dat de tekst redelijkerwijs 

niet in een gangbaar formaat bij de schriftelijke uiting zelf kan worden opgenomen, staat de 

gedragscode toe dat wordt verwezen naar een vindplaats elders in het betreffende medium. Ook 

speelt de CGR Code als enige concreet in op de in 2012 geïntroduceerde wettelijke verplichting tot 

vermelding van het feit dat een geneesmiddel door de registratieautoriteiten is onderworpen aan 

aanvullende monitoring. Uit de toelichting bij de gedragscode volgt dat dit in de verkorte 

productinformatie moet worden opgenomen, met inbegrip van de bijbehorende zwarte driehoek.  

Over art. 92 lid 1 Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 2 Gnw is geen jurisprudentie beschikbaar. De 

vereisten van art. 5.2.1.5 CGR Code zijn in de jurisprudentie wel nader geduid en uitgewerkt. Hieruit 

valt op te maken dat de verplichte vermelding van de verkorte productinformatie geldt voor alle 

vormen van schriftelijke uitingen die gericht zijn op beroepsbeoefenaren en als reclame voor een 

geneesmiddel kunnen worden aangemerkt. Hieronder vallen uiteraard de schriftelijke advertenties 

voor geneesmiddelen, maar ook andere schriftelijke publicaties over geneesmiddelen die een 

kennelijk verkoopbevorderend doel hebben, waaronder schriftelijke en digitale correspondentie met 

individuele beroepsbeoefenaren, persberichten, enz. De verplichting geldt voor elke reclame-uiting 

die naar haar aard bezien bestemd is om ‘los’, als zelfstandig medium, te worden gebruikt.  

De in de CGR Code geboden mogelijkheid om de verkorte productinformatie ‘elders in het medium’ 

op te nemen, wordt strikt geïnterpreteerd. Het toevoegen van de verkorte productinformatie als los 

inlegvel of separate bijlage bij een schriftelijke uiting is niet toelaatbaar, omdat een gerede kans 

bestaat dat een dergelijke losse tekst wordt weggegooid of anderszins in het ongerede raakt. Alleen 

bij mondelinge reclame is een losse tekst met de verkorte productinformatie toegestaan. Door de 

persoonlijke overhandiging aan een beroepsbeoefenaar is gewaarborgd dat deze de relevante 

gegevens tot zijn beschikking krijgt.  

Ook is er jurisprudentie van de Codecommissie over de inhoud van de gegevens die in de verkorte 

productinformatie moeten worden vermeld. Deze jurisprudentie gaat vooral over volledigheid van 

die gegevens en de uitleg van in de gedragscode gebruikte omschrijvingen als ‘voornaamste 

therapeutische indicaties’, ‘belangrijkste bijwerkingen’ en ‘belangrijkste waarschuwingen’. De 

Codecommissie heeft bevestigd dat voor de verkorte productinformatie geen vereiste van 

volledigheid bestaat. De vraag wat beschouwd dient te worden als ‘voornaamste’ of ‘belangrijkste’ 

dient van geval tot geval te worden beoordeeld en vergt een zorgvuldige, voorafgaande afweging, 

waarbij de beslissing om niet tot vermelding over te gaan binnen de risicosfeer van de afzender van 

de reclame ligt.  

6.8.4 Herinneringsreclame 

Richtlijn 2001/83 biedt de ruimte aan lidstaten om af te wijken van de verplichte vermelding van 

essentiële gegevens over geneesmiddelen in reclame gericht op beroepsbeoefenaren in het geval dat 

slechts de naam en, indien deze bestaat, de internationale generieke benaming van het 

geneesmiddel worden genoemd met het uitsluitende doel deze naam in herinnering te brengen. Het 

standpunt van de Nederlandse wetgever over de toelaatbaarheid van herinneringsreclame is door de 

jaren enigszins zwalkend geweest. Herinneringsreclame was onder het Reclamebesluit tussen 1994 

en 2007 expliciet toegestaan, maar met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet is de 

mogelijkheid tot het maken van deze vorm van reclame zonder duidelijke aanleiding komen te 
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vervallen. In een nieuwsbrief aan de veldpartijen heeft het Ministerie van VWS vrij kort daarna laten 

weten herinneringsreclame te zullen gedogen. In 2012 is de mogelijkheid tot het maken van 

herinneringsreclame ten gevolge van een wetswijziging weer formeel in de Geneesmiddelenwet 

opgenomen. Een objectieve rechtvaardiging voor deze omtrekkende bewegingen is er niet. 

De wijze waarop de mogelijkheid tot het maken van herinneringsreclame uiteindelijk in de 

Geneesmiddelenwet is vastgelegd, oogt nogal ruimhartig. In art. 91 lid 5 Gnw worden alle overige 

leden van art. 91 Gnw buiten toepassing verklaard indien reclame uitsluitend tot doel heeft de 

benaming van het geneesmiddel bij beroepsbeoefenaren in herinnering te brengen, dus ook de 

inhoudelijke eisen die in art. 91 lid 3 en lid 4 Gnw aan reclame worden gesteld. Strikt formeel gezien 

gaat de Nederlandse wetgeving daarmee verder dan Richtlijn 2001/83. De facto komen de 

bepalingen inhoudelijk echter wel overeen; van herinneringsreclame is alleen sprake indien de 

reclame uitsluitend tot doel heeft de naam van een geneesmiddel in herinnering te brengen bij 

beroepsbeoefenaren. Omdat alleen de benaming als zodanig mag worden vermeld, komt men aan 

de toepassing van art. 91 lid 3 en 4 Gnw niet meer toe. Het valt op dat het vereiste uit Richtlijn 

2001/83 dat naast de naam van het geneesmiddel ook de internationale generieke benaming 

vermeld moet worden, in de Geneesmiddelenwet niet terugkomt. Waarom is niet duidelijk. 

In de CGR Code is de uitzondering voor herinneringsreclame rechtstreeks gekoppeld aan de 

verplichte opname van de verkorte productinformatie bij schriftelijke reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren. Het doel en de reikwijdte van herinneringsreclame zijn iets ruimer 

geformuleerd dan in de wetgeving. Herinneringsreclame is toegestaan indien de schriftelijke uiting 

uitsluitend tot doel heeft a. de benaming van het geneesmiddel in herinnering te brengen, waarbij de 

uiting niet meer gegevens mag bevatten dan de samenstelling van het geneesmiddel, de vermelding 

van de farmacotherapeutische groep en/of de naam en het adres van de houder van de 

handelsvergunning, of b. het verstrekken van praktische informatie ter identificatie van het 

geneesmiddel zonder dat een farmacotherapeutische claim wordt gelegd. Deze formulering biedt 

dus iets meer ruimte dan strikt uitsluitend het noemen van de naam of het merk van een 

geneesmiddel. De CGR Code schrijft – in tegenstelling tot de Geneesmiddelenwet – wel expliciet voor 

dat ook de internationale generieke benaming dient te worden vermeld. 

Gelet op de zeer beperkte hoeveelheid jurisprudentie lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de 

geringe verschillen in formulering tussen de rechtsbronnen in de praktijk kennelijk niet tot 

problemen leiden. Alleen de Codecommissie heeft slechts zijdelings enkele uitspraken over 

herinneringsreclame gedaan. Hieruit volgt de op zichzelf niet heel opzienbarende conclusie dat de 

mogelijkheid tot het maken van herinneringsreclame zich niet beperkt tot schriftelijke uitingen. 

6.8.5 Vereisten m.b.t. de accuraatheid, exactheid, actualiteit en juistheid van 
reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren  

Alle rechtsbronnen bevatten de eis dat in documentatie vastgelegde reclame-uitingen actueel dienen 

te zijn. De richtlijn en de Geneesmiddelenwet vereisen voorts dat reclame-uitingen exact zijn (art. 92 

lid 2 Richtlijn 2001/83 respectievelijk art. 91 lid 3 Gnw). In de CGR Code is het begrip accuraat 

gehanteerd (art. 5.2.2.3). Inhoudelijk leidt dit niet tot wezenlijke verschillen.  

De gedragscode is de enige rechtsbron die expliciet vereist dat schriftelijke reclame-uitingen in de 

richting van beroepsbeoefenaren ook waarheidsgetrouw en juist dienen te zijn. Dit betekent echter 
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niet dat de wetgeving op dit punt soepeler zou zijn dan de gedragscode. In de eerste plaats is het 

aannemelijk dat er een zekere mate van overlap tussen de verschillende begrippen bestaat. Het is 

goed denkbaar dat bijvoorbeeld een uiting die niet juist of waarheidsgetrouw is evenmin zal kunnen 

voldoen aan het vereiste van exactheid. Bovendien volgt uit de in hoofdstuk 5 behandelde 

kernbepalingen dat reclame voor geneesmiddelen het rationele gebruik daarvan moet bevorderen 

en niet misleidend mag zijn. Uit de jurisprudentie volgt dat de constatering dat een uiting niet juist of 

waarheidsgetrouw is veelal wordt aangemerkt als een overtreding van een van deze kernbepalingen.  

Er is geen jurisprudentie over art. 92 lid 2 Richtlijn 2001/83 of art. 91 lid 3 Gnw. De zelfregulering 

daarentegen kent een zeer uitgebreide jurisprudentie over vooral het vereiste dat reclame-uitingen 

‘juist’ moeten zijn. Hieruit blijkt dat aan het begrip ‘juist’ twee betekenissen worden toegekend. De 

eerste betekenis heeft betrekking op ‘juist’ in de zin van feitelijk juist, accuraat en waarheidsgetrouw. 

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat vele oorzaken ertoe kunnen leiden dat een 

reclame-uiting wordt aangemerkt als niet juist in de zin van feitelijk juist. In algemene zin kan worden 

geconstateerd dat de Codecommissie de lat hoog legt en kritisch beschouwt of reclame-uitingen 

daadwerkelijk als ‘juist’ kunnen worden aangemerkt. Een beroepsbeoefenaar moet op de juistheid 

van een uiting kunnen vertrouwen; mede om die reden wordt een uiting die niet juist is veelal ook 

aangemerkt als misleidend.  

De tweede betekenis heeft betrekking op ‘juist’ in de zin van aantoonbaar juist. Oftewel, degene die 

claimt, moet ook kunnen aantonen dat de claim juist, bewezen is, een en ander zodanig dat dit kan 

worden gecontroleerd door degenen tot wie de claim zich richt. De conclusies ten aanzien van dit 

tweede aspect komen aan de orde in de volgende subparagraaf.  

6.8.6 De onderbouwing en controleerbaarheid van claims   

Art. 92 lid 2 Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 3 Gnw vereisen tevens dat in documentatie opgenomen 

reclame ‘verifieerbaar’ moet zijn. De CGR Code spreekt van ‘controleerbaar’. Inhoudelijk stemmen 

deze begrippen overeen. Beoogd wordt dat degene tot wie een reclame-uiting zich richt – de 

beroepsbeoefenaar die bevoegd is om geneesmiddelen voor te schrijven of ter hand te stellen – 

datgene wat in de uiting wordt geclaimd ook op juistheid kan controleren. 

De wijze waarop dit dient te geschieden, wordt in Richtlijn 2001/83 en in de Geneesmiddelenwet in 

het midden gelaten. Bij het ontbreken van enige bijzondere bepaling op dit punt moet worden 

geconcludeerd dat de algemene regels inzake bewijslast bij reclame van toepassing zijn. Op grond 

van art. 6:195 BW geldt bij vorderingen op grond van misleidende reclame (art. 6:194 BW) of 

misleidende vergelijkende reclame (art. 6:194a BW) omkering van de bewijslast. Dit wil zeggen dat 

degene die claimt, ook dient te kunnen bewijzen dat de claim juist en rechtmatig is. 

Anders dan de richtlijn en de Geneesmiddelenwet bevat de CGR Code wel een aantal concrete 

handvatten voor de wijze van onderbouwing van claims en de controleerbaarheid daarvan. Deze 

handvatten zijn vastgelegd in art. 5.2.2.8 en 5.2.2.9 CGR Code, die betrekking hebben op 

vergelijkende reclame. Een vergelijking dient aantoonbaar juist en overeenkomstig de jongste stand 

van de wetenschap te zijn. Dat een vergelijking aantoonbaar juist is, dient te worden onderbouwd 

door middel van een of meer wetenschappelijke studies. Deze studies dienen voldoende kwaliteit en 

overtuigingskracht te hebben en bovendien te zijn gepubliceerd in een gepeerreviewd tijdschrift. Art. 

5.2.2.9 bevat hierover nadere voorschriften. 
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Deze in de zelfregulering neergelegde vereisten kennen een lange voorgeschiedenis, die zich 

aanvankelijk vooral via de jurisprudentie heeft ontwikkeld. In 2010 zijn de Richtlijnen onderbouwing 

vergelijkende claims tot stand gekomen. Inmiddels zijn deze richtlijnen overgenomen in de integrale 

versie van de gedragscode. Hoewel de titel van de richtlijnen en de tekst van art. 5.2.2.8 en 5.2.2.9 

CGR Code anders doen vermoeden, gelden de in deze regelingen opgenomen eisen niet alleen voor 

de onderbouwing van claims waarin geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken, maar ook voor 

enkelvoudige claims. De Codecommissie hanteert ook ten aanzien van claims die slechts op één 

geneesmiddel betrekking hebben het principe dat deze aantoonbaar juist dienen te zijn, waarbij aan 

de onderbouwing en controleerbaarheid daarvan dezelfde eisen worden gesteld als aan 

vergelijkende claims. 

De jurisprudentie van de CGR over de onderbouwing van claims is veelomvattend. Als algemeen 

basisprincipe hanteert de Codecommissie dat ‘wie claimt, moet bewijzen’. De juistheid van een claim 

moet overtuigend kunnen worden aangetoond aan de hand van concreet (empirisch) 

wetenschappelijk onderzoek. Welke eisen in het kader van het bewijs aan de onderliggende 

wetenschappelijke documenten exact dienen te worden gesteld, moet per afzonderlijk geval worden 

beoordeeld. Daarbij speelt onder meer een rol of de betreffende claim als verstrekkend kan worden 

gekwalificeerd. Hoofdregel is: des te verstrekkender (of zwaarder, absoluter) de claim, des te 

zwaarder de eisen die aan de onderbouwing ervan worden gesteld. Deze weging wordt door de 

Codecommissie in tal van zaken gemaakt. 

Indien claims zeer algemeen en verstrekkend geformuleerd zijn, hanteert de Codecommissie als 

uitgangspunt dat een dergelijke algemene claim in de volle breedte moet voldoen aan de (hoge) 

eisen met betrekking tot de onderbouwing. Dit geldt niet alleen voor claims met betrekking tot de 

werking van een geneesmiddel. Uit de jurisprudentie volgt dat ook claims van meer algemene aard, 

betrekking hebbend op andere aspecten dan de werking van een geneesmiddel, deugdelijk en onder 

omstandigheden wetenschappelijk moeten worden onderbouwd.  

De vraag welke studies kunnen dienen ter onderbouwing van claims is in de jurisprudentie veelvuldig 

aan de orde geweest. In concrete zaken heeft de Codecommissie onder meer uitspraken gedaan over 

de onderbouwing van claims met resultaten uit gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd 

onderzoek, open-labelstudies, observationele studies, meta-analyses, overzichtsartikelen, abstracts, 

posters, enz. Ook over de onderbouwing van claims met andere bronnen dan wetenschappelijke 

studies is jurisprudentie ontwikkeld. Hoewel de waarde van de SmPC als betrouwbare en actuele 

bron van informatie over een geneesmiddel voor de Codecommissie buiten kijf staat, wordt deze niet 

altijd erkend als onderbouwing van een claim, zeker niet indien sprake is van vergelijkende reclame. 

Het enkele feit dat (passages uit) een onderzoek in de SmPC van een geneesmiddel worden vermeld, 

betekent nog niet dat daarmee voldoende bewijs van de juistheid van een claim is geleverd, aldus de 

Codecommissie.  

De Codecommissie beoordeelt kritisch of de studies waarmee een claim wordt onderbouwd van 

voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn. De Codecommissie hanteert daarbij als uitgangspunt dat 

zij slechts tot op zekere hoogte in staat tot is een inhoudelijke weging van de waarde van een 

wetenschappelijk onderzoek. De beslissende waarde van een onderzoek zal derhalve moeten 

worden aangetoond door degene die zich daarop beroept. Uit de jurisprudentie volgt dat de 

(primaire) vraagstelling, opzet en methodologie van de studie geschikt moeten zijn om de juistheid 

van de claim op ondubbelzinnige wijze aan te tonen. Met name de primaire doelstelling van de 
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studie speelt een belangrijke rol bij de beoordeling door de Codecommissie. Gebruikmaking van 

uitkomsten op secundaire (en tertiaire) eindpunten is niet op voorhand uitgesloten, al is de 

Codecommissie op dit punt wel zeer kritisch. Er bestaat grote terughoudendheid om ‘bijvangsten’ in 

studies toe te laten bij de onderbouwing van claims. In elk geval zal het betreffende onderzoek wel 

overeenkomstig de voorschriften van de SmPC moeten zijn uitgevoerd. 

Het enkele feit dat een studie kwalitatief goed is opgezet en uitgevoerd, maakt overigens nog niet 

dat een claim die op een dergelijke studie is gebaseerd dus toelaatbaar is, zo volgt uit de 

jurisprudentie. Waar het om gaat, is dat de claim ook daadwerkelijk door het wetenschappelijk 

onderzoek wordt ondersteund. De juistheid van de claim moet expliciet, rechtstreeks en 

ondubbelzinnig met de resultaten van het onderzoek zijn aangetoond. Voor een eigen interpretatie 

van het onderzoek door de vergunninghouder biedt de Codecommissie geen ruimte. 

De Codecommissie hecht zeer groot belang aan het feit dat beroepsbeoefenaren tot wie de reclame-

uiting zich richt, de juistheid daarvan moeten kunnen controleren. Uit de jurisprudentie volgt dat 

deze controleerbaarheid door beroepsbeoefenaren langs twee wegen wordt gewaarborgd: enerzijds 

door eisen te stellen aan de publicatie van de studie, anderzijds door eisen te stellen aan de 

toegankelijkheid van de resultaten van de studie voor beroepsbeoefenaren. Ook deze eisen gelden 

zowel voor enkelvoudige als voor vergelijkende claims. 

Het onderbouwen van een claim met niet-gepubliceerde studieresultaten is niet toelaatbaar. Uit de 

jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat de inhoud van een publicatie zodanig moet zijn dat 

de volledige, relevante onderzoeksgegevens daarin zijn opgenomen. Dit stelt beroepsbeoefenaren in 

de gelegenheid de resultaten van het onderzoek op onafhankelijke wijze op hun wetenschappelijke 

houdbaarheid te toetsen. De publicatie dient plaats te vinden in een gepeerreviewd tijdschrift. Aldus 

wordt gewaarborgd dat deze vooraf op onafhankelijke wijze door ‘gelijken’ is beoordeeld en op 

geschiktheid voor publicatie is onderzocht. Uit het voorgaande volgt dat de enkele beschikbaarheid 

van onderzoeksgegevens bij de vergunninghouder onvoldoende is, evenals de verwijzing naar ‘data 

on file’, abstracts of posters. 

Beroepsbeoefenaren moeten de studieresultaten waar claims op zijn gebaseerd ‘zonder tijdverlies en 

omwegen’ kunnen controleren. Dit betekent dat de verwijzing naar de vindplaats van de 

onderbouwing van een claim in de betreffende studie concreet en duidelijk moet zijn. De 

bronvermelding dient op accurate wijze plaats te vinden. Indien wordt gewerkt met referenties, 

moet duidelijk zijn welke claim met welke studie wordt onderbouwd. De gemiddelde 

beroepsbeoefenaar moet de juistheid van de claim op eenvoudige wijze en zonder tijdverlies kunnen 

nagaan, zo volgt uit de jurisprudentie van de Codecommissie.  

6.8.7 Het gebruik van citaten  

Art. 92 lid 2 Richtlijn 2001/83 en art. 91 lid 4 Gnw vereisen in vrijwel identieke bewoordingen dat 

indien in reclame-uitingen citaten, tabellen of andere illustraties uit wetenschappelijke publicaties of 

medische tijdschriften worden gebruikt, deze exact worden weergegeven met nauwkeurige 

bronvermelding. De CGR Code kent een vergelijkbare bepaling, op grond waarvan alle citaten uit 

publicaties juist en met bronvermelding moeten worden weergegeven. Het gebruik van deze citaten 

mag niet in strijd zijn met de strekking van de publicatie en moet de actuele stand van de 

wetenschap en techniek weerspiegelen (art. 5.2.2.7 CGR Code).  
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Deze formuleringen komen niet helemaal overeen. Enerzijds lijkt de reikwijdte van de bepaling in de 

wetgeving ruimer. Deze is in tegenstelling tot de CGR Code niet alleen beperkt tot citaten, maar geldt 

ook voor tabellen en illustraties. Anderzijds stelt de CGR Code als aanvullende eis dat de citaten niet 

in strijd met de strekking van de publicatie mogen zijn en de actuele stand van de wetenschap en 

techniek moeten weerspiegelen. Voor de praktijk hebben deze verschillen in formulering weinig 

betekenis. In de eerste plaats volgt uit de jurisprudentie dat het vereiste uit de gedragscode breed 

wordt geïnterpreteerd. De Codecommissie toetst ook grafieken, tabellen en afbeeldingen uit 

publicaties die in reclame-uitingen worden overgenomen aan het vereiste. In de tweede plaats volgt 

uit de jurisprudentie van de Codecommissie dat het op onjuiste, onnauwkeurige wijze overnemen 

van onderdelen uit publicaties in reclame-uitingen veelal ook wordt aangemerkt als een overtreding 

van het algemene vereiste dat reclame-uitingen juist moeten zijn en/of overtreding van het verbod 

op misleiding.  

Een van de weinige bestuurlijke boetes die door de Minister van VWS zijn opgelegd wegens 

overtreding van art. 91 Gnw heeft betrekking op het vereiste dat in reclame-uitingen opgenomen 

citaten, tabellen of andere illustraties die zijn ontleend aan wetenschappelijke publicaties of 

medische tijdschriften exact moeten zijn weergegeven. Deze boete wordt opgelegd wegens het op 

een onder beroepsbeoefenaren verspreide wandposter afbeelden van een figuur die geen exacte 

weergave is van de publicatie waaruit deze afkomstig is.  

Uit uitspraken van de Codecommissie vloeit voort dat indien in reclame-uitingen citaten worden 

gebruikt, beroepsbeoefenaren er zonder meer van moeten kunnen uitgaan dat een tussen 

aanhalingstekens geplaatste tekst overeenstemt met de oorspronkelijke tekst. Beroepsbeoefenaren 

hoeven er geen rekening mee te houden dat eventueel sprake is van een parafrasering of een 

(element van) subjectieve interpretatie. Strijdigheid met de strekking van de publicatie kan ook 

voortvloeien uit een onvolledige weergave van de context van een grafiek of afbeelding. Indien in 

reclame-uitingen gebruik wordt gemaakt van tabellen, dienen deze aan te sluiten bij de gebezigde 

claims.  

Een nauwkeurige bronvermelding brengt mee dat bij verwijzingen naar studies en literatuur ter 

onderbouwing van wezenlijke productkenmerken waarop in de advertentie de nadruk wordt gelegd, 

in beginsel niet kan worden volstaan met een simpele verwijzing naar ‘elders in dit blad’. Dergelijke 

referenties dienen te worden vermeld op een plaats die recht doet aan het belang van die 

productinformatie, in de advertentie zelf dus. Daarbij is het irrelevant of sprake is van een verplichte 

of een vrijwillige vermelding. Bij onverplicht in een advertentie opgenomen literatuurverwijzingen 

dienen dezelfde zorgvuldigheidsnormen in acht te worden genomen als bij verplichte vermeldingen. 

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt eveneens dat het vereiste van volledigheid ook 

wordt toegepast ten aanzien van bronvermeldingen.  

6.8.8 Vergelijkende reclame  

In tegenstelling tot Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet kent de CGR Code specifieke 

vereisten met betrekking tot vergelijkende reclame voor geneesmiddelen. In praktische zin is dit een 

onderwerp van groot belang. Een vergunninghouder zal in een reclame-uiting immers graag willen 

laten zien wat de specifieke kenmerken van zijn product zijn ten opzichte van andere 

medicamenteuze behandelopties binnen hetzelfde indicatiegebied. Artsen moeten erop kunnen 
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vertrouwen dat een dergelijke vergelijking een betrouwbaar beeld geeft en ook aantoonbaar juist is, 

zo volgt uit de gedragscode en de jurisprudentie van de Codecommissie. 

Waarom de wetgever heeft nagelaten ten aanzien van vergelijkende reclame voor geneesmiddelen 

specifieke regelgeving op te stellen, is niet gedocumenteerd. Uit de beschikbare documenten inzake 

de totstandkoming van de Europese wetgeving blijkt niet dat de noodzaak of de behoefte tot het 

opstellen van een wettelijk kader is overwogen. Hetzelfde geldt voor de Geneesmiddelenwet. Dit 

betekent dat – bij afwezigheid van specifieke wettelijke eisen op dit punt – reclame-uitingen waarin 

vergelijkingen tussen geneesmiddelen worden gemaakt, worden getoetst aan het algemene in de 

Geneesmiddelenwet opgenomen verbod op misleiding en aan de algemene wetgeving voor 

vergelijkende reclame zoals vastgelegd in art. 6:194a BW. Overigens is het interessant vast te stellen 

dat de civiele rechter reeds in een vroegtijdig stadium aansluiting heeft gezocht bij de door de 

Codecommissie ontwikkelde criteria voor vergelijkende reclame. 

De CGR Code stelt, zoals gezegd, dus wel specifieke eisen aan vergelijkende reclame. Deze eisen zijn 

thans vastgelegd in art. 5.2.2.8 en 5.2.2.9 en hebben voor een deel betrekking op de onderbouwing 

van vergelijkende claims. Lange tijd gold in dit kader het in de jurisprudentie ontwikkelde 

tweestudiescriterium, dat er – kort samengevat – op neerkomt dat de juistheid van een claim over de 

werking van een geneesmiddel ten opzichte van een ander geneesmiddel in het algemeen moet 

worden aangetoond door twee onafhankelijke, rechtstreeks vergelijkende onderzoeken waaruit de 

waarheid van de claim eenduidig blijkt. Dit kwantitatieve, door de Codecommissie zonder 

uitzondering zeer strikt geïnterpreteerde vereiste is in 2010 losgelaten en vervangen door de 

Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims. De strekking en de interpretatie van deze richtlijnen, 

later opgenomen in art. 5.2.2.9 CGR Code, zijn in de vorige paragraaf reeds aan de orde geweest. 

Naast de eisen ten aanzien van de onderbouwing van vergelijkende claims bevat de CGR Code een 

aantal andere voorschriften met betrekking tot vergelijkende reclame. Het betreft onder meer de 

vereisten dat een vergelijking niet misleidend mag zijn, dat de geneesmiddelen die worden 

vergeleken voorzien in eenzelfde behoefte of voor hetzelfde doel bestemd zijn, de vergelijking op 

objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken 

van de geneesmiddelen betreft en de vergelijking volledig is ten aanzien van de werking, 

bijwerkingen, indicaties, contra-indicaties en andere relevante gegevens van de te vergelijken stoffen 

of geneesmiddelen. 

Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat snel sprake is van een rechtstreekse of 

impliciete vergelijking tussen geneesmiddelen. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van 

een impliciete vergelijking wordt gekeken naar de totaliteit van de uiting, de onderlinge samenhang 

van verschillende claims en ook naar de specifieke karakteristieken van de betreffende 

productmarkt. Daarbij speelt mede een rol de kennis die de beroepsbeoefenaren tot wie de uiting 

zich richt, van die markt hebben. De Codecommissie gaat er in concrete gevallen van uit dat aan de 

hand van een enkele aanwijzing voor beroepsbeoefenaren al duidelijk kan zijn met welk 

geneesmiddel een impliciete vergelijking wordt gemaakt. Verder kan het gebruik van een enkel 

woord of een afbeelding al maken dat superioriteit ten opzichte van andere geneesmiddelen wordt 

geclaimd en dus aan de eisen voor vergelijkende reclame moet worden voldaan. Indien in een uiting 

niet wordt vermeld met welk ander geneesmiddel wordt vergeleken, neemt de Codecommissie aan 

dat de vergelijking betrekking heeft op alle vergelijkbare geneesmiddelen binnen het betreffende 
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indicatiegebied. De vergelijking zal dan in alle opzichten ten aanzien van al die middelen aan de 

vereisten moeten voldoen.  

Niet geheel eenduidig is de zelfregulering over de vraag of de vereisten voor vergelijkende reclame 

ook gelden voor een onderlinge vergelijking van twee geneesmiddelen van dezelfde 

vergunninghouder. Uit de tekst van de gedragscode lijkt dit niet te volgen. De Codecommissie is hier 

lange tijd wel van uitgegaan. Er is echter ook jurisprudentie waaruit volgt dat de eisen niet gelden 

voor een vergelijking door een vergunninghouder van twee van zijn geneesmiddelen met dezelfde 

werkzame stof. Geen twijfel bestaat over de vraag of de eisen verder reiken dan alleen vergelijkingen 

met betrekking tot de werking van geneesmiddelen. Uit de jurisprudentie volgt dat ook 

vergelijkingen tussen geneesmiddelen op basis van bijvoorbeeld kosteneffectiviteit of prijs aan de 

voorwaarden van art. 5.2.2.8 en 5.2.2.9 CGR Code moeten voldoen. 

Uit het vereiste dat een vergelijking volledig moet zijn ten aanzien van werking, bijwerkingen, contra-

indicaties en andere relevante gegevens vloeit voort dat als de suggestie wordt gewekt dat alle 

relevante aspecten van een geneesmiddel worden vergeleken, bij de uitwerking daarvan geen 

selectie mag plaatsvinden dan wel bepaalde aspecten mogen worden weggelaten. Het vereiste dat 

een vergelijking op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en 

representatieve kenmerken van de geneesmiddelen moet betreffen, staat eraan in de weg dat de 

nadruk te eenzijdig op één kenmerk wordt gelegd. Door een selectieve presentatie kan een te 

eenzijdig, en daarmee misleidend beeld ontstaan.  

De grote hoeveelheid uitspraken die de Codecommissie en Commissie van Beroep in de loop der 

jaren over vergelijkende reclame-uitingen hebben gedaan, onderschrijft overigens het belang van de 

nadere eisen op dit punt. Uit de strikte toepassing van de regels volgt dat de CGR een hoog 

beschermingsniveau nastreeft, dat moet voorkomen dat beroepsbeoefenaren door vergelijkende 

reclame voor geneesmiddelen op het verkeerde been worden gezet.  

6.8.9 Eisen aan artsenbezoekers  

De wetgeving kent een beperkt aantal voorschriften over artsenbezoekers als zodanig en over de 

bezoeken die deze vertegenwoordigers van vergunninghouders afleggen aan beroepsbeoefenaren. 

Voor een deel richten deze voorschriften zich tot de vergunninghouder. Deze dient er onder meer 

voor te zorgen dat het opleidingsniveau van de artsenbezoeker adequaat is. De belangrijkste 

verplichting voor de artsenbezoeker zelf is dat deze bij een bezoek aan een arts steeds de SmPC van 

de geneesmiddelen waarvoor hij reclame maakt ter beschikking dient te hebben. 

De CGR Code kent vergelijkbare bepalingen, maar gaat daarbij iets verder. Expliciet is vastgelegd dat 

reclame die door een artsenbezoeker mondeling wordt overgebracht, moet voldoen aan alle regels 

die gelden voor reclame richting beroepsbeoefenaren. Daarnaast bevat de CGR Code een aantal 

meer concrete gedragsregels voor de wijze van totstandkoming van afspraken tussen 

artsenbezoekers en voorschrijvers, en voor het respecteren van regels van beroepsbeoefenaren 

en/of de ziekenhuizen waar zij werkzaam zijn. 

Over het handelen van artsenbezoekers heeft zich nauwelijks jurisprudentie ontwikkeld. In enkele 

klachtenprocedures bij de CGR is aangevoerd dat artsenbezoekers in gesprekken met voorschrijvers 

regels uit de CGR Code zouden hebben overtreden. In geen van deze zaken heeft dit geleid tot een 
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constatering van een overtreding door de Codecommissie. Het gebrek aan voldoende betrouwbaar 

bewijs is daar de oorzaak van.  

6.8.10  Overige eisen aan reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren 

Zoals eerder is opgemerkt, bevat de CGR Code ook een aantal meer algemene gedragsregels voor 

geneesmiddelenreclame die hun grondslag niet in de wetgeving vinden. Het betreft onder meer het 

vereiste dat reclame zodanig moet zijn vormgegeven dat het promotionele karakter daarvan kan 

worden onderkend door degene tot wie de reclame is gericht. Ook dient reclame voor 

geneesmiddelen zowel qua tekst als qua presentatie te voldoen aan de geldende normen van goede 

smaak en fatsoen. Bij reclame gericht op beroepsbeoefenaren dient de waardigheid en 

omzichtigheid te worden betracht die in overeenstemming is met de aard van het product en mag 

geen afbreuk worden gedaan aan de reputatie van de farmaceutische industrie of van 

beroepsbeoefenaren. Tot slot moet het gebruik van vage termen of superlatieven of het anderszins 

overdrijven over eigenschappen van het geneesmiddel worden vermeden teneinde het rationele 

gebruik van het geneesmiddel te bevorderen. 

Vooral dit laatste vereiste heeft tot de nodige jurisprudentie van de Codecommissie geleid. Uit deze 

jurisprudentie volgt dat dit voorschrift niet alleen geldt voor specifieke claims, maar ook voor 

algemene claims zoals in reclame-uitingen gehanteerde pay-offs en slogans. Er is geen sprake van 

een absoluut verbod op het gebruik van vage termen of superlatieven. Bij de beoordeling van de 

vraag of sprake is van ontoelaatbaar gebruik van vage termen weegt de Codecommissie alle 

omstandigheden van het geval mee, waaronder ook de algemene indruk die een reclame-uiting 

onder omstandigheden bij de geadresseerden achterlaat. De Codecommissie ziet erop toe dat het 

gebruik van vage claims bij beroepsbeoefenaren geen verkeerd beeld van een geneesmiddel doet 

ontstaan. De houding van de Codecommissie kan ook ten aanzien van dit aspect als kritisch worden 

aangemerkt.  
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Hoofdstuk 7 – Gunstbetoon 

7.1 Inleiding  
Gunstbetoon. Deze term zal in het normale taalgebruik niet veel bellen doen rinkelen. Dit ondanks 

het feit dat het betonen van een gunst een gedraging is die in het dagelijks leven veelvuldig 

voorkomt, evenals het vragen of het aannemen van een gunst. In de context van de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame is gunstbetoon echter een begrip waar een complete wereld achter 

schuilgaat. Een begrip dat in de Europese wetgeving overigens niet met zoveel woorden voorkomt, 

maar dat in de Nederlandse wetgeving en zelfregulering reeds geruime tijd is ingeburgerd en de 

grondslag vormt voor een zeer wezenlijk onderdeel van de regels voor geneesmiddelenreclame. Wat 

maakt dit in het dagelijks leven zo onbeduidende, maar in de praktijk veelvuldig voorkomende 

verschijnsel juist in de geneesmiddelenwereld zo belangrijk? 

Daarvoor moeten we terug naar een van de basisprincipes die aan de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame ten grondslag liggen, namelijk dat degenen die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven en ter hand te stellen hun werkzaamheden op onafhankelijke en 

objectieve wijze moeten kunnen uitvoeren. Een arts wordt geacht het belang van zijn patiënt voorop 

te stellen. Dit betekent dat keuzes met betrekking tot de behandeling van patiënten gemaakt dienen 

te worden op medisch-inhoudelijke en objectieve gronden. Deze keuzes mogen niet worden 

beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen.  

De ratio van dit basisprincipe is helder en legitiem. Tegelijkertijd roept het ook vragen op. 

Rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen kunnen zich op velerlei wijze voordoen. Als het 

uitgangspunt is dat het voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen niet mag worden 

beïnvloed door financiële stimulansen, om welke financiële stimulansen gaat het dan en maakt het 

uit van wie die stimulansen afkomstig zijn? Een vraag van een andere orde is of elke financiële 

stimulans ook daadwerkelijk leidt tot beïnvloeding van de keuzes die worden gemaakt rond het 

voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen. Valt dit te objectiveren, en zo ja, waar ligt de 

grens tussen stimulansen waarvan een ongewenste beïnvloeding geacht wordt uit te gaan, en 

stimulansen die verondersteld worden niet tot ongewenste beïnvloeding te leiden? 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze het basisprincipe dat degenen die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven en ter hand te stellen hun taken volkomen objectief moeten 

kunnen verrichten zonder te worden beïnvloed door financiële stimulansen, in de rechtsbronnen is 

verwoord en uitgewerkt. In de paragrafen 7.2, 7.3 en 7.4 wordt per rechtsbron allereerst stilgestaan 

bij de algemene uitgangspunten inzake gunstbetoon. Op welke wijze is het principe dat ongewenste 

beïnvloeding door financiële stimulansen moet worden voorkomen in de rechtsbronnen vastgelegd? 

Tevens wordt ingegaan op het vraagstuk van de wederkerigheid. Anders gezegd, gelden de regels 

inzake gunstbetoon alleen voor de aanbieders van financiële stimulansen of hebben voorschrijvers 

en afleveraars van geneesmiddelen op dit punt ook een zelfstandige verantwoordelijkheid? Ook 

wordt onderzocht of de rechtsbronnen specifieke bepalingen bevatten over de reikwijdte van deze 

regels. 

In aanvulling op deze meer algemene vraagstukken wordt in de genoemde paragrafen eveneens een 

analyse gemaakt van de verschillende categorieën financiële stimulansen die in de rechtsbronnen 
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worden onderkend. Bij de indeling daarvan is aangesloten bij de vier hoofdcategorieën die in de 

Nederlandse wetgeving en zelfregulering worden gehanteerd: geschenken, betaling voor 

dienstverlening, gastvrijheid in het kader van bijeenkomsten en manifestaties, en bonussen en 

kortingen. Voor zover de rechtsbronnen voorschriften bevatten ten aanzien van andere vormen van 

financiële stimulansen, zijn deze uiteraard ook in de analyse betrokken. Hierbij wordt in algemene zin 

aangetekend dat de mate van detail waarin de voorschriften op het gebied van gunstbetoon in de 

rechtsbronnen zijn vastgelegd, aanzienlijk uiteenloopt: van zeer globaal in Richtlijn 2001/83, tot 

nader uitgewerkt in de Geneesmiddelenwet en in het bijzonder in de Beleidsregels gunstbetoon, tot 

zeer uitgebreid en gedetailleerd in de CGR Code.  

Eenzelfde trend is overigens waarneembaar bij de jurisprudentie over gunstbetoon. Er is slechts één 

uitspraak van het Europese Hof van Justitie; deze komt aan de orde in paragraaf 7.5. Ook het aantal 

boetebesluiten wegens overtreding van de regels voor gunstbetoon is relatief beperkt. Daar staat 

tegenover dat IGZ in het kader van haar toezichthoudende taken in de afgelopen jaren een aantal 

thematische toezichtrapporten en inspectierapporten over gastvrijheid en dienstverlening heeft 

uitgebracht die voor dit hoofdstuk relevant zijn. De jurisprudentie van de Nederlandse 

toezichthouder/rechter, met inbegrip van deze rapporten, komt aan de orde in paragraaf 7.6. Bij de 

CGR heeft de jurisprudentie over gunstbetoon zich in belangrijke mate ontwikkeld via de adviezen 

van de Codecommissie, het aantal uitspraken van de Codecommissie in klachtenprocedures over dit 

onderwerp is beperkt. Gelet op de belangrijke rol die de adviezen van de Codecommissie hebben 

gespeeld bij de interpretatie en ontwikkelingen van (nieuwe) normen voor gunstbetoon, zijn deze in 

dit hoofdstuk verwerkt in paragraaf 7.7. 

Tot slot een korte opmerking over het verstrekken van monsters van geneesmiddelen. Alle 

rechtsbronnen bevatten voorschriften voor deze specifieke vorm van geneesmiddelenreclame. 

Hoewel deze voorschriften strikt genomen buiten de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon 

vallen, is dit hoofdstuk toch de meest aangewezen plaats om deze voorschriften en de daarop 

gebaseerde jurisprudentie te behandelen.  

7.2 Richtlijn 2001/83 

7.2.1  Relevante bepalingen en ratio 

Het begrip ‘gunstbetoon’ is als zodanig niet gedefinieerd in Richtlijn 2001/83. Sterker nog, het woord 

gunstbetoon komt in de richtlijn in het geheel niet voor. Wat onder dit in het Nederlandse 

taalgebruik en in de Nederlandse wetgeving reeds geruime tijd ingeburgerde begrip moet worden 

verstaan, valt in de richtlijn slechts indirect af te leiden uit de definitie van het begrip ‘reclame’ en uit 

art. 94 en 95. 

Uit de definitie van ‘reclame voor geneesmiddelen’ in art. 86 Richtlijn 2001/83 volgt dat onder 

reclame niet enkel en alleen aanprijzende uitingen worden verstaan, maar alle vormen van 

colportage, marktverkenning of stimulering die bedoeld zijn ter bevordering van het voorschrijven, 

het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen. Uit de opsomming van de 

voorbeelden bij art. 86 blijkt dat hieronder in elk geval ook vallen de: 
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 aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren door voordelen in geld of 

in natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen, tenzij de intrinsieke 

waarde van die voordelen zeer gering is (vijfde gedachtestreepje); 

 sponsoring van bijeenkomsten voor verkoopbevordering die worden bijgewoond door 

personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren (zesde 

gedachtestreepje), en  

 sponsoring van wetenschappelijke congressen waaraan wordt deelgenomen door 

personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, met name 

de vergoeding van hun reis- en verblijfkosten in dit verband (zevende gedachtestreepje).1 

Deze vormen van reclame zijn nader uitgewerkt in art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83. Deze artikelen 

luiden als volgt. 

Art. 94 Richtlijn 2001/83  

1. In het kader van de bevordering van de verkoop van geneesmiddelen aan personen die 

gerechtigd zijn om deze voor te schrijven of af te leveren, is het verboden hun premies of 

voordelen in geld of in natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen, 

tenzij deze een zeer geringe waarde hebben of relevant zijn voor de uitoefening van de 

geneeskunde of de farmacie.2  

 

2. De gastvrijheid die in het kader van bijeenkomsten voor verkoopbevordering wordt 

geboden, moet steeds strikt beperkt blijven tot het hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag  

zich niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.3  

 

 

 

                                                           
1 Deze opzet komt overeen met de Reclamerichtlijn. Ook daarin is aan de definitie van het begrip ‘reclame voor 

geneesmiddelen’ een aantal voorbeelden toegevoegd, zie art. 1 lid 3 Reclamerichtlijn. De wijze van formulering 
van deze voorbeelden is vrijwel identiek aan de formulering van de voorbeelden in Richtlijn 2001/83. Met 
betrekking tot de drie hierboven weergegeven gedachtestreepjes doen zich twee verschillen voor. Bij het vijfde 
gedachtestreepje van art. 86 Richtlijn 2001/83 wordt een uitzondering gemaakt voor voordelen waarvan de 
intrinsieke waarde ‘zeer gering’ is, terwijl in de Reclamerichtlijn nog wordt gesproken van voordelen waarvan 
de intrinsieke waarde ‘gering’ is. Bij het zesde gedachtestreepje in Richtlijn 2001/83 wordt gesproken van de 
‘sponsoring van bijeenkomsten voor verkoopbevordering’, terwijl de toevoeging ‘voor verkoopbevordering’ in 
de Reclamerichtlijn ontbreekt. Of met de aangepaste formuleringen op deze twee punten in Richtlijn 2001/83 
ook een inhoudelijke wijziging ten opzichte van de Reclamerichtlijn is beoogd, valt uit de beschikbare stukken 
niet op te maken. 
2 Deze formulering is vrijwel gelijkluidend aan art. 9 Reclamerichtlijn. Het enige verschil betreft de formulering 
van de uitzondering aan het slot van de bepaling. In art. 94 Richtlijn 2001/83 worden uitgezonderd premies of 
voordelen van ‘zeer geringe waarde’, terwijl in art. 9 Reclamerichtlijn nog wordt gesproken van ‘uitgezonderd 
premies of voordelen van geringe waarde’. Of met de aangepaste formulering in Richtlijn 2001/83 ook een 
inhoudelijke aanscherping van de norm is beoogd, valt uit de beschikbare stukken niet op te maken. 
3 Art. 9 lid 2 Reclamerichtlijn luidt op dit punt als volgt: ‘De gastvrijheid die in het kader van de 
verkoopbevordering wordt geboden, moet steeds binnen redelijke perken blijven en ondergeschikt zijn aan het 
hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector.’ Het vereiste dat gastvrijheid steeds binnen redelijke perken moet blijven, is in Richtlijn 
2001/83 niet overgenomen; daar is alleen het vereiste overgenomen dat gastvrijheid strikt beperkt moet 
blijven tot het hoofddoel van de bijeenkomst. 
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3. Het aannemen van of vragen om zaken die verboden zijn krachtens lid 1 of strijdig zijn met 

lid 2, is aan personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren, niet toegestaan.4 

 

4. De leden 1, 2 en 3 doen geen afbreuk aan de bestaande maatregelen of handelspraktijken 

in de lidstaten inzake prijzen, marges en kortingen.5 

Art. 95 Richtlijn 2001/83  

De bepalingen van art. 94 lid 1 vormen geen belemmering voor de gastvrijheid die rechtstreeks 

of indirect wordt geboden tijdens bijeenkomsten met een uitsluitend beroepsmatig en 

wetenschappelijk karakter; deze gastvrijheid dient zich steeds strikt te beperken tot het 

wetenschappelijke hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot anderen 

dan de beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector.6 

De ratio van deze bepalingen dient te worden gezien in het licht van het hoofddoel van de richtlijn: 

de bescherming van de volksgezondheid.7 In dat kader moeten personen die gemachtigd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven in staat zijn deze taken volkomen objectief te verrichten zonder te 

worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen.8 Keuzes met betrekking tot 

de behandeling van een patiënt, waaronder het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen, 

dienen op onafhankelijke wijze en objectieve gronden te geschieden.  

De invloed die van financiële stimulansen kan uitgaan op de keuzes van degenen die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren, wordt door de Europese wetgever op voorhand 

aangenomen. Dit volgt impliciet uit het feit dat art. 94 lid 1 niet alleen het toekennen van premies of 

voordelen in geld verbiedt, maar ook het enkele aanbieden of in het vooruitzicht stellen daarvan. Of 

voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen het financiële voordeel ook daadwerkelijk hebben 

genoten, is dus kennelijk niet relevant, laat staan de vraag of het voordeel ook feitelijk tot 

beïnvloeding heeft geleid. De beïnvloeding die van het aanbieden, in het vooruitzicht stellen of 

toekennen (art. 94 lid 1) dan wel het vragen om of aannemen (art. 94 lid 3) van financiële premies of 

voordelen in geld kan uitgaan, wordt op voorhand aangenomen. 

7.2.2 Verschillende vormen van stimulansen en hun onderlinge verhouding 

Uit art. 94 en 95 volgt dat de Europese wetgever meerdere vormen van financiële stimulansen 

onderscheidt. Art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 spreekt in algemene zin van het in het kader van 

verkoopbevordering aanbieden van ‘premies of voordelen in geld of in natura’. Het tweede lid van dit 

artikel betreft het bieden van ‘gastvrijheid (…) in het kader van bijeenkomsten voor 

verkoopbevordering’. In lid 4 komen aan de orde ‘bestaande maatregelen of handelspraktijken (…) 

                                                           
4 Deze bepaling is identiek aan art. 9 lid 3 Reclamerichtlijn. 
5 Deze bepaling is inhoudelijk gelijkluidend aan art. 9 lid 4 Reclamerichtlijn. 
6 Art. 10 Reclamerichtlijn luidt: ‘De bepalingen van art. 9 lid 1 vormen geen belemmering voor de gastvrijheid 
die direct of indirect wordt geboden tijdens manifestaties met een uitsluitend beroepsmatig en 
wetenschappelijk karakter; deze gastvrijheid dient steeds binnen redelijke perken te blijven en secundair te zijn 
ten opzichte van het wetenschappelijke hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot 
anderen dan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.’  
7 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 2. 
8 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 50. 
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inzake prijzen, marges en kortingen’. Art. 95 Richtlijn 2001/83 tot slot gaat over het bieden van 

‘gastvrijheid (…) tijdens bijeenkomsten met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk 

karakter’. 

Hoe deze verschillende vormen van stimulansen zich exact tot elkaar verhouden, valt uit de tekst van 

de richtlijn niet goed af te leiden. Het verbod van art. 94 lid 1 is zeer breed en algemeen 

geformuleerd. Het betreft zowel premies als voordelen in het kader van de bevordering van de 

verkoop van geneesmiddelen, ongeacht de vraag of deze zich voordoen in geld of in natura. De 

bepaling bevat tevens een expliciete uitzondering op het verbod. Deze uitzondering betreft premies 

of voordelen die een zeer geringe waarde hebben of die relevant zijn voor de uitoefening van de 

geneeskunde of de farmacie. 

De vraag is of de overige in art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83 genoemde vormen van stimulansen ook 

als uitzondering op het algemene verbod van art. 94 lid 1 moeten worden gezien dan wel als een 

zelfstandige bepaling dienen te worden beschouwd. Art. 94 lid 4 biedt op dit punt het meeste 

houvast. De Europese wetgever bepaalt expliciet dat de leden 1, 2 en 3 ‘geen afbreuk doen’ aan de 

bestaande maatregelen of handelspraktijken in de lidstaten inzake prijzen, marges en kortingen. Art. 

94 lid 1-3 heeft betrekking op stimulansen in het kader van verkoopbevordering van geneesmiddelen 

in de richting van partijen die bevoegd zijn geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren. Lid 4 

heeft betrekking op stimulansen die in het kader van handelspraktijken worden gegeven. Hiermee 

lijkt de wetgever een onderscheid aan te brengen tussen enerzijds stimulansen gericht op de 

beïnvloeding van rechtstreeks bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen betrokken 

partijen en anderzijds stimulansen gericht op de bevordering van de handelskolom en de prijs van 

geneesmiddelen als zodanig. Voor deze verschillende vormen van stimulansen gelden verschillende 

regels, zo kan in lid 4 worden gelezen; de regels die aan de eerste vorm van stimulansen worden 

gesteld, gelden niet met betrekking tot bestaande maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen, 

marges en kortingen. 

De verhouding tussen het algemene verbod van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 en de regels voor het 

verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten voor verkoopbevordering (art. 94 lid 2) en bijeenkomsten 

met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter (art. 95) is meer diffuus. 

Niet duidelijk is waarom de wetgever ervoor gekozen heeft de bepalingen met betrekking tot het 

verlenen van gastvrijheid aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af 

te leveren in twee afzonderlijke artikelen te regelen. Het meest in het oog springende onderscheid 

tussen de gastvrijheid bedoeld in art. 94 lid 2 en art. 95 is gelegen in het kennelijk met de 

bijeenkomst beoogde doel. Art. 94 lid 2 betreft gastvrijheid bij ‘bijeenkomsten voor 

verkoopbevordering’, art. 95 gaat over gastvrijheid bij ‘bijeenkomsten met een uitsluitend 

beroepsmatig en wetenschappelijk karakter’. Geen van beide bepalingen bevat een verbod, in beide 

gevallen worden voorwaarden gesteld aan het verlenen van gastvrijheid.  

Opvallend is het onderscheid in de wijze waarop de relatie tussen art. 94 lid 2 respectievelijk art. 95 

en het algemene verbod van art. 94 lid 1 is vastgelegd. In art. 95 wordt expliciet verwezen naar art. 

94 lid 1; het in deze bepaling vastgelegde verbod vormt ‘geen belemmeringen’ voor het verlenen van 

gastvrijheid bij bijeenkomsten met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter, mits 

aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan. In art. 94 lid 2 wordt geen enkele rechtstreekse link 

gelegd met art. 94 lid 1.  
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Indirect kan uit art. 94 lid 3 worden afgeleid dat art. 94 lid 2 niet beschouwd moet worden als een 

uitzondering op het algemene verbod van art. 94 lid 1, maar dat aan deze bepaling een zelfstandige 

betekenis moet worden toegekend. Art. 94 lid 3 bevat het zogenoemde beginsel van wederkerigheid. 

Niet alleen is het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van zaken ‘die verboden zijn krachtens lid 1 

of strijdig zijn met lid 2’ niet toegestaan, ook het aannemen of vragen daarvan is niet toelaatbaar. 

Het valt daarbij op dat in art. 94 lid 3 aan art. 94 lid 1 wordt gerefereerd als een verbodsbepaling, 

terwijl in de context van art. 94 lid 2 wordt gesproken van ‘strijdigheid met’.  

Het voorgaande onderschrijft de aanname dat de bepalingen met betrekking tot gastvrijheid zoals 

neergelegd in art. 94 lid 2 en art. 95 Richtlijn 2001/83 geen uitzondering vormen op het algemene 

verbod van art. 94 lid 1, maar dat de wetgever heeft beoogd gastvrijheid onder voorwaarden toe te 

staan.  

De vraag waarom ervoor is gekozen om gastvrijheid bij bijeenkomsten met een zuiver beroepsmatig 

en wetenschappelijk karakter in een afzonderlijk artikel te regelen, is daarmee nog niet beantwoord. 

Een aanknopingspunt is wellicht gelegen in het feit dat in art. 94 lid 2 uitdrukkelijk wordt gesproken 

van ‘bijeenkomsten voor verkoopbevordering’, terwijl het aspect van verkoopbevordering in de 

formulering van art. 95 ontbreekt. Geredeneerd kan worden dat art. 95 betrekking heeft op het 

verlenen van gastvrijheid bij wetenschappelijke bijeenkomsten waar elk element van 

verkoopbevordering ontbreekt. In dat geval zal echter alsnog sprake zijn van een financieel voordeel 

ten gunste van een voorschrijver. Een andere partij neemt immers kosten voor haar rekening die de 

arts anders zelf zou moeten dragen. Niet in te zien valt waarom hiervan geen beïnvloeding zou 

kunnen uitgaan. In dit kader valt ook op dat de voorwaarden die aan gastvrijheid worden gesteld in 

art. 94 lid 2 en in art. 95 op hoofdlijnen met elkaar overeenkomen. Dit duidt erop dat aan de 

afzonderlijke positie van art. 95 geen bijzondere betekenis moet worden toegekend. 

Het voorgaande verklaart echter niet waarom er in de wederkerigheidsbepaling van art. 94 lid 3 geen 

enkele verwijzing naar art. 95 is opgenomen. Aan het bieden van gastvrijheid bij bijeenkomsten met 

een zuiver beroepsmatig en wetenschappelijk karakter worden in het kader van art. 95 voorwaarden 

gesteld. Deze voorwaarden komen op hoofdlijnen overeen met de voorwaarden die in art. 94 lid 2 

worden gesteld aan bijeenkomsten met een verkoopbevorderend karakter. Het valt niet goed te 

verklaren waarom voorschrijvers of afleveraars van geneesmiddelen geen gastvrijheid zouden mogen 

aannemen of vragen die in strijd is met art. 94 lid 1, maar wel gastvrijheid zouden mogen aannemen 

of vragen die in strijd is met art. 95.  

Geconstateerd moet worden dat de formulering en de indeling van de richtlijn met betrekking tot 

het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten aan duidelijkheid het nodige te wensen overlaten. Bij 

gebrek aan een nadere duiding lijkt de meest logische uitleg van de onderlinge verhouding tussen de 

verschillende vormen van financiële stimulansen als volgt. De richtlijn bevat een algemeen, breed 

geformuleerd verbod op het in het kader van de verkoopbevordering van geneesmiddelen 

toekennen, geven of in het vooruitzicht stellen van ‘premies of voordelen in geld of natura’. Het 

bieden van gastvrijheid bij bijeenkomsten valt niet onder dit algemene verbod, maar dient, 

afhankelijk van de aard van de bijeenkomst, te voldoen aan de voorwaarden van art. 94 lid 2 

respectievelijk art. 95. Handelspraktijken met betrekking tot prijzen, marges en kortingen worden 

niet beschouwd als financiële stimulansen in de richting van personen die gerechtigd zijn 
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geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren, en blijven daarmee buiten de reikwijdte van het 

bepaalde in art. 94 lid 1-3.  

7.2.3 Het verbod op premies of voordelen in geld of in natura 

Het verbod in art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 is zeer algemeen en breed geformuleerd: het is in het 

kader van verkoopbevordering niet toegestaan premies of voordelen in geld of in natura toe te 

kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen aan degenen die gerechtigd zijn 

geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, tenzij deze een zeer geringe waarde hebben of 

relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde of de farmacie. Het verbod maakt verder geen 

onderscheid naar de vorm waarin een premie of voordeel zich kan voordoen. Alle premies of 

voordelen in geld of in natura vallen eronder, ongeacht de naam die daaraan gegeven wordt of de 

wijze waarop dit voordeel wordt uitbetaald. 

De uitzondering voor premies en voordelen in geld of natura die een zeer geringe waarde hebben of 

relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde of de farmacie wordt niet nader toegelicht. 

Voor de hand ligt dat van een voordeel van zeer geringe waarde geen beïnvloedende werking zal 

uitgaan. Dit leidt echter tot een vraag over de wijze waarop de uitzondering in art. 94 lid 1 Richtlijn 

2001/83 is vastgelegd. Er is sprake van twee voorwaarden: de waarde van het voordeel en de 

relevantie voor de beroepsuitoefening van de ontvanger. In art. 94 lid 1 zijn deze twee voorwaarden 

los van elkaar geformuleerd; de uitzondering geldt voor premies of voordelen die ‘een zeer geringe 

waarde hebben of relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde of de farmacie’ (cursivering 

MdB). Dit is zeer opmerkelijk. Op grond van deze formulering zou een geschenk van aanzienlijke of 

zelfs zeer aanzienlijke waarde ook toegestaan zijn zolang het maar relevant is voor de uitoefening 

van de geneeskunde of de farmacie. 

Het lijkt onaannemelijk dat art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 zo is bedoeld. Gewezen wordt in dit kader 

op onder meer de Engelse,9 Franse10 en Duitse11 vertaling van de richtlijn, waarin de voorwaarden 

voor de uitzondering op het algemene verbod van art. 94 lid 1 cumulatief geformuleerd zijn. 

Aangenomen dient te worden dat sprake is van een – overigens wel zeer slordige – fout in de 

vertaling van de Nederlandse tekst.  

Een nadere invulling van de begrippen ‘zeer geringe waarde’ en ‘relevant voor de betekenis voor de 

uitoefening van de geneeskunde of de farmacie’ wordt niet gegeven. Aangetekend dient hierbij te 

worden dat in art. 9 lid 1 Reclamerichtlijn wordt gesproken van voordelen en premies van ‘geringe 

                                                           
9 De Engelse tekst van art. 94 lid 1 luidt: ‘Where medicinal products are being promoted to persons qualified to 
prescribe or supply them, no gifts, pecuniary advantages or benefits in kind may be supplied, offered or 
promised to such persons unless they are inexpensive and relevant to the practice of medicine or 
Pharmacy.’ (cursivering MdB) 
10 De Franse tekst van art. 94 lid 1 luidt: ‘Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des 
personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces 
personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature à moins que ceux-ci ne soient de 
valeur négligeable et n'aient trait à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.’ (cursivering MdB) 
11 De Duitse tekst van art. 94 lid 1 luidt: ‘Im Rahmen der Verkaufsförderung für Arzneimittel bei den zu 
ihrer Verschreibung oder Abgabe berechtigten Personen ist es verboten, diesen eine Prämie, finanzielle oder 
materielle Vorteile zu gewähren, anzubieten oder zu versprechen, es sei denn, sie sind von geringem Wert und 
für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang.’ (cursivering MdB) 
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waarde’. Niet te achterhalen valt of met de thans geldende omschrijving ‘zeer geringe waarde’ in art. 

94 een inhoudelijke aanscherping is beoogd.  

7.2.4 Voorwaarden aan het verlenen van gastvrijheid  

Het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten is geregeld in art. 94 lid 2 en 95 Richtlijn 2001/83. 

Wat precies moet worden begrepen onder het begrip ‘verlenen van gastvrijheid’ blijkt niet uit deze 

bepalingen. De voorbeelden zoals opgenomen bij de gedachtestreepjes van art. 86 Richtlijn 2001/83 

bieden wat dat betreft meer houvast. Gesproken wordt daar onder meer van sponsoring van 

bijeenkomsten voor verkoopbevordering en van wetenschappelijke congressen, waarbij aan deze 

laatste categorie is toegevoegd ‘met name de vergoeding van (…) reis- en verblijfkosten in dit 

verband’. Hiermee worden bedoeld de reis- en verblijfkosten van personen die bevoegd zijn 

geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren en die deelnemen aan de bijeenkomsten. Uit dit 

voorbeeld lijkt in elk geval te kunnen worden afgeleid dat gastvrijheid rechtstreeks kan plaatsvinden, 

bijvoorbeeld door het vergoeden van reis- en verblijfkosten van deelnemers, dan wel indirect, door 

sponsoring van de bijeenkomst als zodanig. Dit sluit aan bij de tekst van art. 95 Richtlijn 2001/83, 

waarin wordt gesproken van het ‘rechtstreeks of indirect’ bieden van gastvrijheid. Waarom deze 

toevoeging in art. 94 lid 2 ontbreekt, is niet duidelijk. 

Het voornaamste verschil tussen het verlenen van gastvrijheid als bedoeld in art. 94 lid 2 enerzijds en 

art. 95 anderzijds is gelegen in de aard (of het doel) van de bijeenkomst in het kader waarvan de 

gastvrijheid wordt geboden. Art. 94 lid 2 heeft betrekking op het bieden van gastvrijheid bij 

‘bijeenkomsten voor verkoopbevordering’, art. 95 op het bieden van gastvrijheid bij ‘bijeenkomsten 

met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter’. Ook in de Reclamerichtlijn wordt 

een dergelijk onderscheid gemaakt, maar in net iets andere bewoordingen. Art. 9 lid 2 

Reclamerichtlijn (equivalent van art. 94 lid 2 Richtlijn 2001/83) spreekt van ‘gastvrijheid die in het 

kader van de verkoopbevordering wordt geboden’. Art. 10 Reclamerichtlijn heeft betrekking op 

gastvrijheid die wordt geboden tijdens ‘manifestaties met een uitsluitend beroepsmatig en 

wetenschappelijk karakter’. Het begrip ‘manifestaties’ komt in Richtlijn 2001/83 niet meer terug.  

Het onderscheid tussen beide soorten bijeenkomsten wordt in Richtlijn 2001/83 niet specifiek 

uitgewerkt. In art. 95 wordt wel uitdrukkelijk gesproken van bijeenkomsten ‘met een uitsluitend 

beroepsmatig en wetenschappelijk karakter’. Of hieruit moet worden afgeleid dat een bijeenkomst 

die ook maar enig aspect van verkoopbevordering voor geneesmiddelen bevat daarmee automatisch 

onder de reikwijdte van art. 94 lid 2 valt, blijft in het midden, waarbij het tevens de vraag is of te 

allen tijde duidelijk kan worden vastgesteld of en wanneer sprake is van verkoopbevordering van 

geneesmiddelen. Zoals in de vorige paragraaf reeds is opgemerkt, is het onduidelijk waarom de 

wetgever ervoor gekozen heeft de bepalingen over het verlenen van gastvrijheid aan personen die 

bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren in twee afzonderlijke artikelen op 

te nemen.  

Indien gekeken wordt naar de voorwaarden die in de beide artikelen aan het verlenen van 

gastvrijheid worden gesteld, valt op dat deze nauwelijks verschillen. In beide artikelen wordt vereist 

dat: 

– de gastvrijheid steeds strikt beperkt moet blijven tot het ‘hoofddoel van de bijeenkomst’ (art. 94 

lid 2) respectievelijk het ‘wetenschappelijke hoofddoel van de bijeenkomst’ (art. 95), en  
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– de gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidssector (art. 94 lid 2 en art. 95).12  

Ten aanzien van de voorwaarde dat de gastvrijheid steeds strikt beperkt moet blijven tot het 

hoofddoel van de bijeenkomst is vermeldenswaardig dat de wijze waarop deze in Richtlijn 2001/83 is 

geformuleerd, afwijkt van de Reclamerichtlijn. In zowel art. 9 lid 2 als art. 10 Reclamerichtlijn is nog 

sprake van een tweeledig vereiste: de gastvrijheid moet ‘steeds binnen redelijke perken blijven en 

ondergeschikt zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst’.13 Het vereiste dat de gastvrijheid ‘binnen 

redelijke perken’ moet blijven, komt in art. 94 lid 2 en art. 95 Richtlijn 2001/83 dus niet meer met 

zoveel woorden terug. In plaats daarvan is bepaald dat de gastvrijheid strikt beperkt dient te blijven 

tot het hoofddoel van de bijeenkomst. Over de beweegredenen voor deze aanpassing valt niets terug 

te vinden. Zuiver tekstueel gezien is het de vraag of de oude en de nieuwe formulering elkaar 

dekken. Dat gastvrijheid strikt beperkt is tot het hoofddoel van een bijeenkomst wil nog niet zeggen 

dat ze tevens binnen redelijke perken is. Of met de aangepaste formulering daadwerkelijk een 

inhoudelijke aanpassing is beoogd, is echter onduidelijk.  

Met betrekking tot de tweede voorwaarde valt op dat zowel art. 94 lid 2 als art. 95 Richtlijn 2001/83 

de formulering hanteren dat gastvrijheid zich nimmer mag uitstrekken tot anderen dan de 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector. Deze formulering wijkt af van het verbod in art. 94 lid 

1, dat zich richt tot het aanbieden van premies of voordelen in geld of in natura aan ‘personen die 

gerechtigd zijn om deze voor te schrijven of af te leveren’. De reikwijdte van het begrip 

‘beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector’ is veel breder dan ‘personen die gerechtigd zijn om 

deze voor te schrijven of af te leveren’. Of dit een bewuste keuze van de wetgever is geweest, is niet 

duidelijk. In paragraaf 4.4.2 is reeds gesignaleerd dat de benaming van personen die gerechtigd zijn 

om geneesmiddelen voor te schrijven en/of af te leveren in de Europese wetgeving op 

inconsequente en slordige wijze wordt toegepast.  

7.2.5  Het beginsel van wederkerigheid  

Tot wie de bepalingen van art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83 zich exact richten, kan slechts tot op 

beperkte hoogte rechtstreeks uit deze artikelen worden opgemaakt. 

Vast staat in elk geval dat het verbod van art. 94 lid 1 van toepassing is in de richting van personen 

die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren. Het verlenen van 

gastvrijheid is op grond van art. 94 lid 2 en art. 95 onder voorwaarden toegestaan voor zover deze 

gastvrijheid zich uitstrekt tot beroepsbeoefenaren. 

Het verbod is wederkerig; premies of voordelen in geld of natura die niet mogen worden toegekend, 

aangeboden of in het vooruitzicht gesteld, mogen door voorschrijvers en apothekers op grond van 

art. 94 lid 3 ook niet worden aangenomen of gevraagd. Hetzelfde geldt voor het aannemen of vragen 

van gastvrijheid in strijd met het bepaalde in art. 94 lid 2. Zoals hiervoor reeds is geconstateerd, 

wordt het principe van wederkerigheid in lid 3 niet expliciet ook van toepassing verklaard op art. 95. 

                                                           
12 Art. 94 lid 2 spreekt van ‘anderen dan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector’ en art. 95 van 
‘anderen dan de beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector’. Inhoudelijk maakt dit geen verschil. 
13 In art. 10 Reclamerichtlijn wordt ten aanzien van dit tweede punt de formulering ‘secundair ten opzichte van 
het wetenschappelijke hoofddoel’ gebruikt. 
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Zoals reeds is betoogd, is hiervoor geen logische verklaring en is aannemelijk dat hier sprake is van 

een omissie.  

De richtlijn biedt geen rechtstreeks uitsluitsel met betrekking tot de vraag naar de reikwijdte van art. 

94 en 95 in de richting van anderen dan de personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te 

schrijven of af te leveren. Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de definitie van het begrip 

‘geneesmiddelenreclame’. Zoals in hoofdstuk 4 reeds uitvoerig aan de orde is geweest, is dit begrip 

zeer algemeen geformuleerd en vallen hieronder alle vormen van colportage, marktverkenning of 

stimulering die bedoeld zijn ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het 

verbruik van geneesmiddelen. Dit betekent dat onder het in art. 88 lid 1 Richtlijn 2001/83 

opgenomen verbod op het maken van reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de richting 

van niet-beroepsbeoefenaren ook het bieden van financiële stimulansen zoals premies en voordelen 

in geld of natura en het verlenen van gastvrijheid vallen. A contrario betekent dit dat het aanbieden 

van premies en voordelen in geld of natura in het kader van verkoopbevordering uitsluitend 

toegestaan is in de richting van personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of 

af te leveren en dan alleen voor zover dit in het kader van art. 94 en 95 is toegestaan. Voor zover 

gunstbetoon al toegestaan is, lijkt de ‘ontvangende’ kant daarmee te zijn gedefinieerd. 

Wat betreft de ‘gevende’ kant staat buiten kijf dat het verbod en de voorwaarden van art. 94 en 95 

zich in elk geval richten tot vergunninghouders van geneesmiddelen. Zij hebben immers een direct 

belang bij de verkoopbevordering van hun producten. In tegenstelling tot de omschrijving van de 

‘ontvangende’ kant bevatten art. 94 en art. 95 geen beperking tot vergunninghouders. Sterker nog, 

over de ‘gevende kant’ wordt helemaal niets gezegd, de richtlijn laat dit open.  

7.2.6 De verstrekking van monsters 

In deze paragraaf kort aandacht voor de regels voor het verstrekken van monsters van 

geneesmiddelen. Dat dit wordt beschouwd als een vorm van geneesmiddelenreclame volgt uit art. 

86 Richtlijn 2001/83. In de voorbeelden die in aanvulling op de definitie van reclame zijn opgenomen, 

staat bij het vierde gedachtestreepje vermeld ‘verstrekking van monsters’.  

Uit de considerans van de richtlijn volgt het algemene uitgangspunt van de Europese wetgever ten 

aanzien van monsters van geneesmiddelen. Om degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen 

voor te schrijven en af te leveren in staat te stellen vertrouwd te raken met nieuwe geneesmiddelen 

en ervaring te laten opdoen met het gebruik ervan, is het onder voorwaarden toegestaan gratis 

monsters van geneesmiddelen aan deze personen te verstrekken.14 Het uitdelen van gratis monsters 

aan het publiek voor verkoopbevorderende doeleinden is echter verboden.15  

De beperkende voorwaarden aangaande het verstrekken van gratis monsters van geneesmiddelen 

luiden als volgt.  

Art. 96 Richtlijn 2001/83  

1. Gratis monsters mogen aan personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te 

schrijven, alleen bij uitzondering en onder de volgende voorwaarden worden verstrekt:  

 

                                                           
14 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 51. 
15 Considerans Richtlijn 2001/83, punt 46. 
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a. het aantal monsters voor elk geneesmiddel per jaar en per persoon die mag 

voorschrijven dient beperkt te zijn;  

b. aan elke levering van monsters moet een schriftelijk, gedateerd en ondertekend 

verzoek van de persoon die mag voorschrijven, vooraf zijn gegaan;  

c. degene die de monsters levert moet hiervoor een passend controlesysteem hebben en 

is terzake verantwoording schuldig; 

d. elk monster mag niet groter zijn dan de kleinste verpakking die in de handel is;  

e. op elk monster moet de vermelding ‘gratis medisch monster — mag niet worden 

verkocht’ of enige andere vermelding met een overeenkomstige betekenis voorkomen;  

f. bij elk monster moet een exemplaar van de samenvatting van de kenmerken van het 

product zijn gevoegd;  

g. van geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de 

internationale verdragen, zoals die van de Verenigde Naties van 1961 en 1971 

bevatten, mag geen enkel monster worden afgeleverd.  

 

2. De lidstaten kunnen de verspreiding van monsters van bepaalde geneesmiddelen verder 

beperken. 

Opvallend is dat dit artikel – in tegenstelling tot de considerans – alleen spreekt van de gratis 

verstrekking aan personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven. Een verwijzing 

naar de personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen af te leveren, komt in art. 96 Richtlijn 

2001/83 niet voor. 

7.3 De Geneesmiddelenwet  

7.3.1 Inleiding; relevante bepalingen 

De Geneesmiddelenwet bevat een aantal definities die relevant zijn in het kader van gunstbetoon. 

Deze definities zijn opgenomen in art. 1 Gnw en luiden als volgt. 

Art. 1 onder zz Gnw  

Gunstbetoon: het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand 

stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.  

Art. 1 onder aaa Gnw  

Bijeenkomst: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82 

onder a, die kennelijk uitsluitend tot doel heeft hun wetenschappelijke kennis en kunde op 

het gebied van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of de 

verpleegkunde te bevorderen. 

Art. 1 onder bbb Gnw  

Manifestatie: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in art. 82 

onder a, die tot doel heeft het voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen te 

bevorderen. 
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Art. 1 onder ccc Gnw  

Gastvrijheid: vergoeding van kosten van deelname aan een bijeenkomst of een manifestatie 

of in de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten dan wel het niet in rekening brengen van 

zodanige kosten. 

Voorts is relevant art. 1 lid 2 Gnw. 

 Art. 1 lid 2 Gnw  

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt met gunstbetoon gelijk 

gesteld het doen van een aanbod om het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een 

geneesmiddel te bevorderen met het kennelijke doel daarvoor geld of op geld waardeerbare 

diensten of goederen te ontvangen, dan wel het aanvaarden van zodanige gelden, diensten of 

goederen na een aanbod te hebben gedaan het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken 

van een geneesmiddel te bevorderen. 

Art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83 zijn in de Geneesmiddelenwet als volgt geïmplementeerd. 

Art. 94 Gnw  

Gunstbetoon is verboden, tenzij: 

a. tegenover de aan een beroepsbeoefenaar in het vooruitzicht gestelde, aangeboden of 

toegekende gelden of op geld waardeerbare diensten of goederen dan wel tegenover 

zodanige door een beroepsbeoefenaar aanvaarde of ontvangen gelden, diensten of 

goederen, op basis van een schriftelijke overeenkomst door de beroepsbeoefenaar een 

prestatie wordt verricht die in een redelijke verhouding staat tot die gelden, diensten of 

goederen en van belang is voor de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de 

tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst,  

 

b. het een bijeenkomst of manifestatie betreft waarbij de gastvrijheid die wordt geboden, 

beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of de manifestatie 

te kunnen deelnemen,  

 

c. het geld of op geld waardeerbare diensten of goederen, niet zijnde een bijeenkomst of 

een manifestatie, betreft waartegenover geen prestatie van de beroepsbeoefenaar staat, 

die een geringe waarde hebben en relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunst, 

de farmacie, de tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst, of 

 

d. het om kortingen en bonussen gaat met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen 

door personen en rechtspersonen als bedoeld in art. 62 lid 1 onder a, b en d.16 

Specifiek met betrekking tot art. 94 onder b is voorts nog relevant: 

                                                           
16 Dit is de tekst van art. 94 Gnw, zoals deze per 1 augustus 2016 luidt (Verzamelwet VWS 2016 van 18 mei 
2016, Stb. 2016, 206, Besluit van 29 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Verzamelwet VWS 2016, Stb. 2016, 270). Bij deze wetswijziging is aan art. 94 onder a en onder c na ‘de 
tandheelkunst’ ingevoegd ‘de verpleegkunst’.  
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Art. 82 lid 2 Gnw 

Voor de toepassing van art. 94 onder b, voor zover het een bijeenkomst betreft, wordt onder 

beroepsbeoefenaar tevens verstaan een verpleegkundige die in de uitoefening van zijn beroep 

in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedient of verstrekt aan 

patiënten. 

De inhoud en de reikwijdte van het begrip ‘gunstbetoon’ zijn meer concreet uitgewerkt in door de 

Minister van VWS opgestelde beleidsregels, die met enige regelmaat zijn aangepast. Tot dusverre zijn 

er in totaal vier versies van beleidsregels inzake gunstbetoon van kracht geweest.  

De eerste daarvan dateert uit de periode van de werkingssfeer van de WOG. Het betreft de 

Beleidsregels betreffende nadere invulling van het begrip gunstbetoon uit februari 2003 (hierna 

Beleidsregels gunstbetoon 2003).17 Deze beleidsregels zijn met de inwerkingtreding van de 

Geneesmiddelenwet in 2007 vervangen door de Beleidsregels nadere invulling van het begrip 

gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet (hierna: Beleidsregels gunstbetoon 2007).18 In 2012 is een 

wederom aangepaste versie van de beleidsregels in werking getreden: de Beleidsregels gunstbetoon 

Geneesmiddelenwet (hierna: Beleidsregels gunstbetoon 2012).19 Ultimo 2016 gelden de 

Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2014, die de beleidsregels uit 2012 per 1 mei 2014 

hebben vervangen (hierna: Beleidsregels gunstbetoon 2014).20 

De Beleidsregels gunstbetoon zijn bedoeld om nadere invulling te geven aan de ‘open normen’ van 

de wetgeving.21 De thans geldende Beleidsregels gunstbetoon 2014 bestaan uit de volgende 

onderdelen: een inleidende paragraaf, met daarin een omschrijving van de begrippen 

‘beroepsbeoefenaar’ en ‘ondernemer’, en een paragraaf over de verschillende categorieën 

gunstbetoon, in het kader waarvan de volgende vormen van gunstbetoon nader zijn uitgewerkt:  

1. de honorering van dienstverlening: het aanbieden of aannemen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met een tegenprestatie door de beroepsbeoefenaar; 

2. het verlenen en genieten van gastvrijheid; 

3. het geven en ontvangen van geschenken; 

4. het aanbieden en aannemen van kortingen en bonussen. 

Overigens kennen de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 nog een vijfde vorm van gunstbetoon: 

het vragen en verlenen van sponsoring.22 Deze vijfde categorie van gunstbetoon is in de Beleidsregels 

gunstbetoon 2012 en 2014 niet meer opgenomen.  

  

                                                           
17 Stcrt. 2003, 45. 
18 Stcrt. 2007, 123. 
19 Stcrt. 2012, 854.  
20 Stcrt. 2014, 9496. 
21 De verwijzing naar de open normen van de wetgeving komt alleen voor in de Beleidsregels gunstbetoon 
2007, de overige drie versies van de beleidsregels gebruiken deze formulering niet. De wetgeving waar in de 
Beleidsregels gunstbetoon 2007 naar wordt verwezen, betreft art. 1 lid 1 onder zz, art. 1 lid 2 en art. 94 Gnw, 
alsmede art. 86 lid 1 en art. 94-95 Richtlijn 2001/83. 
22 Beleidsregels gunstbetoon 2003, par. 1.2 onder C, en Beleidsregels gunstbetoon 2007, par. 1.2 onder C.  
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7.3.2 Gunstbetoon en wederkerigheid  

7.3.2.1 Definitie van het begrip ‘gunstbetoon’  

De definitie van het begrip ‘gunstbetoon’ is vastgelegd in art. 1 onder zz Gnw. De 

Geneesmiddelenwet wijkt hiermee af van de Europese wetgeving, waarin een dergelijke definitie 

niet voorkomt. Ook het Reclamebesluit kent geen definitie van het begrip gunstbetoon.23 In het 

Reclamebesluit wordt deze terminologie slechts één keer zijdelings gehanteerd en wel bij paragraaf 

5, die de titel ‘Gunstbetoning’ draagt. In de toelichting bij het Reclamebesluit wordt gemeld dat deze 

paragraaf betrekking heeft op ‘wat in de farmaceutische bedrijfstak bekend staat als “aanbiedingen” 

c.q. “het plegen van transacties met betrekking tot farmaceutische produkten, waardoor naar men 

redelijkerwijs moet verwachten, apothekers en apotheekhoudende artsen op enigerlei wijze in 

conflict zouden kunnen raken met hen beroepseed of met uit andere hoofde in het kader van de 

uitoefening van hun beroep op hen rustende verplichtingen”.’24  

De Beleidsregels gunstbetoon 2003 kennen wel een definitie van het begrip ‘gunstbetoon’. In 

paragraaf 1.2 van deze beleidsregels wordt ‘gunstbetoon’ omschreven als ‘het in het vooruitzicht 

stellen, aanbieden of toekennen van diensten, geld of op geld waardeerbare goederen, teneinde het 

voorschrijven, de verkoop of het afleveren van een geneesmiddel te bevorderen, of het met 

hetzelfde doel doen van een aanbod hiertoe door een beroepsbeoefenaar’.25  

In de inleiding van deze Beleidsregels gunstbetoon 2003 wordt verwezen naar de achterliggende 

gedachten bij de Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame. Een daarvan is dat de beslissing 

tot het voorschrijven of afleveren van een geneesmiddel moet zijn gebaseerd op rationele 

overwegingen en dat de kwaliteit van zo’n beslissing niet op onwenselijke wijze dient te worden 

beïnvloed door verkoopbevorderende activiteiten van de farmaceutische bedrijfstak. Het 

uitganspunt bij de regeling voor gunstbetoon wordt in de Beleidsregels gunstbetoon 2003 als volgt 

geformuleerd:  

‘In de praktijk bestaan er vele diverse verhoudingen tussen farmaceutische bedrijven enerzijds en 

beroepsbeoefenaren anderzijds. Dit betekent echter nog niet dat al deze verhoudingen per definitie 

als gunstbetoon zijn aan te merken. Uitgangspunt is dat de patiënt/consument moet kunnen rekenen 

op een objectieve voorlichting over en een integere keuze voor een bepaald geneesmiddel. Kwaliteit 

van zorg en het belang van de patiënt dienen voorop te staan. In het algemeen geldt dat regels inzake 

gunstbetoon ervoor moeten zorgen dat de geneesmiddelenvoorschrijver en -afleveraar een rationeel 

voorschrijf- en aflevergedrag vertoont, en daarin niet op onwenselijk geachte wijze wordt beïnvloed.’26 

                                                           
23 In het Reclamebesluit wordt in art. 1 lid 1 volstaan met een definitie van het begrip ‘reclame’. Hieronder 
vallen blijkens art. 1 lid 2 in elk geval de aansporing om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren door 
voordelen in geld of natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen en de sponsoring van 
bijeenkomsten of wetenschappelijke congressen. In art. 1 lid 3 is hieraan toegevoegd dat hieronder mede 
wordt verstaan het aannemen of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen farmaceutische 
ondernemingen en beroepsbeoefenaren in het kader van de beïnvloeding van de afzet van geregistreerde 
geneesmiddelen. Dit lid 3 moet blijkens de toelichting bij het Reclamebesluit worden bezien in relatie tot ‘het 
aanbieden, aanvaarden van en vragen om lucratieve zaken die tot de zogenaamde “cadeau-cultuur” worden 
gerekend – premies en (andere) voordelen in geld of natura voor rekening van een fabrikant van 
geneesmiddelen’. Het verrichten van die activiteiten, aanbod, acceptatie en vraag, valt onder het begrip 
reclame (Stb. 1994, 787, p. 11). 
24 Stb. 1994, 787, p. 14. 
25 Beleidsregels gunstbetoon 2003, Stcrt. 2003, 45, p. 24. 
26 Beleidsregels gunstbetoon 2003, Stcrt. 2003, 45, p. 24. 
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Dit uitgangspunt is op identieke wijze overgenomen in de Beleidsregels gunstbetoon 2007. In deze 

versie van de beleidsregels is de definitie van gunstbetoon gelijkgesteld aan de definitie van de 

eveneens in 2007 in werking getreden Geneesmiddelenwet: ‘Onder gunstbetoon wordt verstaan het 

in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of 

goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een 

geneesmiddel te bevorderen.’27  

Wat de wetgever heeft doen besluiten om de definitie van gunstbetoon niet alleen in de 

beleidsregels op te nemen, maar ook in de Geneesmiddelenwet zelf, is niet duidelijk. In de 

parlementaire stukken wordt hier geen aandacht aan besteed. Uit de algemene toelichting op de 

definities in art. 1 Gnw met betrekking tot de begrippen ‘reclame’, ‘gunstbetoon’, ‘publieksreclame’, 

‘bijeenkomst’, ‘manifestatie’ en ‘gastvrijheid’ volgt slechts dat onder reclame alle vormen van 

beïnvloeding van het gedrag van (rechts)personen vallen met het kennelijke doel de omzet van 

geneesmiddelen te bevorderen. Hieraan is toegevoegd dat het ‘met name [gaat] om de volgende 

gedragingen: 

 het voorschrijfgedrag van degenen die tot het voorschrijven van geneesmiddelen bevoegd zijn, 

te weten de artsen, de tandartsen en de verloskundigen; 

 het ter hand stellen van geneesmiddelen door degenen die daartoe bevoegd zijn, te weten de 

apothekers, de apotheekhoudende huisartsen en degenen die in de uitoefening van een bedrijf 

zelfzorggeneesmiddelen verkopen’ 

 (…).28 

 

Op de definitie van gunstbetoon als zodanig wordt niet ingegaan. 

 

Vastgesteld wordt dat de definitie van het begrip ‘gunstbetoon’ in de Beleidsregels gunstbetoon 

2003 en de definitie in art. 1 onder zz Gnw respectievelijk de Beleidsregels gunstbetoon 2007 niet 

geheel met elkaar overeenkomen. Daar waar in de Beleidsregels gunstbetoon 2003 sprake is van 

gunstbetoon als diensten, geld of op geld waardeerbare goederen worden aangeboden (enz.) 

‘teneinde het voorschrijven, de verkoop of het afleveren van een geneesmiddel te bevorderen’, is 

onder de Geneesmiddelenwet sprake van gunstbetoon als het aanbieden (enz.) van diensten, geld of 

op geld waardeerbare goederen geschiedt ‘met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand 

stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen’. Hier doet zich dezelfde situatie voor als 

bij de definitie van het begrip ‘reclame’ in de Geneesmiddelenwet.29 Zowel voor reclame als voor 

gunstbetoon geldt onder de Geneesmiddelenwet dat ‘het kennelijke doel’ om het voorschrijven, 

afleveren of ter hand stellen van geneesmiddel te bevorderen bepalend is.  

                                                           
27 Beleidsregels gunstbetoon 2007, Stcrt. 2007, 123, p. 19. In de twee opvolgende versies van de Beleidsregels 
gunstbetoon wordt overigens volstaan met een letterlijk citaat van art. 1 lid 1 onder zz Gnw: ‘Onder 
gunstbetoon wordt verstaan het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld 
waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van 
een geneesmiddel te bevorderen’ (Beleidsregels gunstbetoon 2012, Stcrt. 2012, 854, p. 1, en Beleidsregels 
gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, p. 1). 
28 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 30-31. 
29 Zie par. 4.3.3.2. 
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7.3.2.2 Het verbod op gunstbetoon  

De Geneesmiddelenwet gaat uit van een verbod op gunstbetoon. De formulering van art. 94 Gnw is 

wat dat betreft glashelder: gunstbetoon is verboden, tenzij sprake is van een van de onder a-d 

geformuleerde uitzonderingen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op: het tegen betaling 

verrichten van diensten door een beroepsbeoefenaar (onderdeel a), het verlenen van gastvrijheid bij 

bijeenkomsten of manifestaties (onderdeel b), het aanbieden van geld of op geld waardeerbare 

diensten of goederen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat (geschenken; onderdeel c), 

en kortingen en bonussen met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen (onderdeel d).  

Het algemene verbod op gunstbetoon wordt in de memorie van toelichting bij de 

Geneesmiddelenwet slechts summier toegelicht: ‘In het onderhavige artikel wordt gunstbetoon in 

beginsel verboden, maar als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, is het verbod niet van 

toepassing.’30  

Het verbod op gunstbetoon is in de Geneesmiddelenwet qua opzet anders vormgegeven en scherper 

geformuleerd dan in Richtlijn 2001/83. Dit geldt eveneens voor het Reclamebesluit, dat de opzet van 

de richtlijn aanhoudt en ook tekstueel op hoofdlijnen aansluit bij de Europese wetgeving.  

De relevante bepalingen in het Reclamebesluit luiden als volgt: 

Art. 14 Reclamebesluit 

1. Het is verboden om in het kader van de bevordering van de verkoop van geneesmiddelen, 

aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, 

premies of voordelen in geld of natura toe te kennen, aan te bieden of in het vooruitzicht te 

stellen, tenzij deze een geringe waarde hebben en van betekenis zijn voor de uitoefening 

van de geneeskunde of de farmacie.  

 

2. Het eerste lid vormt geen belemmering voor de gastvrijheid die direct of indirect wordt 

geboden bij manifestaties met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter 

waaraan één of meer farmaceutische ondernemingen een financiële bijdrage leveren. De 

gastvrijheid moet steeds binnen redelijke perken blijven en ondergeschikt zijn ten opzichte 

van het wetenschappelijke hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot 

anderen dan de beroepsbeoefenaren.  

Art. 15 Reclamebesluit  

Ten aanzien van bijeenkomsten, op kosten, geheel of gedeeltelijk, van één of meer 

farmaceutische ondernemingen en die belegd worden met het oog op de bevordering van de 

verkoop van geneesmiddelen, geldt dat de gastvrijheid steeds binnen redelijke perken moet 

blijven en ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet 

uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren.  

 

 

                                                           
30 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 71. 
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Art. 16 Reclamebesluit  

Het aannemen van of vragen om diensten of goederen die verboden zijn krachtens art. 14 lid 1, 

of strijdig zijn met art. 15, is aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen af te leveren, 

niet toegestaan. 

Art. 17 Reclamebesluit  

De art. 14, 15 en 16 laten bestaande maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen, marges en 

kortingen onverlet. 

Waarom de wetgever er bij de Geneesmiddelenwet voor heeft gekozen de bepalingen over 

gunstbetoon vorm te geven in een algemeen verbod waarop een viertal uitzonderingen zijn 

toegestaan – en dus is afgeweken van de opzet en formuleringen van zowel Richtlijn 2001/83 als het 

Reclamebesluit – blijkt niet uit de parlementaire stukken. Voor zover het verbod op gunstbetoon bij 

de behandeling van de Geneesmiddelenwet aan de orde is geweest, betreft het vooral reacties van 

fracties die vinden dat de uitzonderingen op het verbod te ruim zijn geformuleerd.31 Dat er onder de 

Geneesmiddelenwet sprake is van een nieuwe situatie blijkt zijdelings wel uit de beantwoording door 

de minister van vragen van de SGP-fractie. Deze fractie acht het van groot belang dat er adequate 

voorwaarden worden gesteld om gunstbetoon te voorkomen, maar stelt gelijktijdig vast dat het 

bestaan van gunstbetoon moeilijk aan te tonen is. In dit kader wordt de vraag gesteld of er vanuit de 

jurisprudentie duidelijk is te maken of, en zo ja hoe, de in art. 79 (later hernummerd tot art. 94 Gnw) 

genoemde voorwaarden in de praktijk zijn te toetsen.32 De minister acht deze vraag moeilijk te 

beantwoorden vanwege het feit dat ‘het samenstel van een definitie van gunstbetoon en een 

uitzondering op de strafbaarstelling van gunstbetoon nog niet in de Nederlandse wetgeving 

voor[komt]’.33 

De teksten van de opeenvolgende versies van de Beleidsregels gunstbetoon geven ook geen 

uitsluitsel. In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 wordt niet over een verbod op gunstbetoon 

gesproken. Ditzelfde geldt voor de Beleidsregels gunstbetoon 2007, waarin wel wordt verwezen naar 

onder meer art. 94 Gnw, maar waarin het verbod op gunstbetoon als zodanig niet wordt genoemd. 

Dit is anders in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014. In deze versies van de beleidsregels 

wordt het verbod op gunstbetoon expliciet benoemd in het kader van de wederkerigheid: ‘ (…) het 

aannemen van of vragen om verboden gunstbetoon is op grond van art. 1 lid 2 jo. art. 94 Gnw niet 

toegestaan.’34 Er is geen toelichting bij deze aanpassingen ten opzichte van de voorgaande versies 

van de beleidsregels. 

                                                           
31 Zo zijn de leden van de PvdA-fractie ‘verbijsterd over de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon’. Zij 

begrijpen ‘absoluut niet hoe de wettelijke bepaling kan worden gehandhaafd dat kortingen en bonussen een 
uitzondering vormen op het verbod op gunstbetoon’ en vragen zich verder af hoe ervoor wordt gezorgd ‘dat er 
eindelijk een einde komt aan het beïnvloeden van artsen en apothekers met kadootjes, kortingen en bonussen 
en wat er al niet meer verzonnen wordt?’ Ook de leden van de SP-fractie zijn kritisch en stellen onder meer 
voor om aan art. 79 Gnw (later vernummerd tot art. 94) een extra lid toe te voegen waarin de mogelijkheid 
wordt geregeld om bij AMvB invulling te geven aan bepalingen die betrekking hebben op gunstbetoon 
(Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 5, p. 25-26). 
32 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 5, p. 26. 
33 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 6, p. 43-44. 
34 Beleidsregels gunstbetoon 2012, Stcrt. 2012, 854, p. 1, onder 1. Inleiding, alinea 4, en Beleidsregels 
gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9464, p. 1, onder 1. Inleiding, alinea 4.  
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Het vastleggen van het verbod op gunstbetoon, evenals de wijze waarop dit verbod is geformuleerd, 

heeft een aantal consequenties. Zo volgt uit de definitie van gunstbetoon en de absolute formulering 

van het verbod in art. 94 dat het aanbieden (enz.) van geld of op geld waardeerbare goederen of 

diensten met het kennelijke doel de afzet van geneesmiddelen te bevorderen uitsluitend is 

toegestaan als sprake is van een van de vier verschijningsvormen die in art. 94 Gnw uitdrukkelijk van 

het verbod zijn uitgezonderd en voldaan wordt aan de aldaar geformuleerde voorwaarden.  

Wat daarbij opvalt, is dat de vier uitgezonderde vormen van gunstbetoon op één lijn worden gesteld. 

De vier categorieën gunstbetoon die op grond van de Geneesmiddelenwet onder voorwaarden van 

het algemene verbod zijn uitgezonderd, zijn de honorering voor dienstverlening, gastvrijheid bij 

bijeenkomsten, geschenken en bonussen/kortingen. Onder de Geneesmiddelenwet worden deze 

categorieën kennelijk allemaal beschouwd als een vorm van ‘geld of op geld waardeerbare diensten 

of goederen’, waarvan het geven of aannemen met het kennelijke doel het voorschrijven, afleveren 

of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen in beginsel verboden is.  

In vergelijking met Richtlijn 2001/83 kan worden vastgesteld dat het begrip ‘honorering voor 

dienstverlening’ daar niet in voorkomt. Gastvrijheid bij bijeenkomsten valt in de richtlijn niet onder 

het algemene verbod van art. 94 lid 1, maar is onder voorwaarden toegestaan. De uitzondering voor 

geschenken kan worden gezien als invulling van de uitzondering op het verbod van art. 94 lid 1 

Richtlijn 2001/83 voor premies en voordelen van geringe waarde en met relevantie voor de 

beroepsuitoefening. Handelspraktijken inzake prijzen, marges en kortingen vallen in de richtlijn 

buiten de reikwijdte van art. 94 en 95. In de Geneesmiddelenwet worden zij geclassificeerd als een 

vorm van gunstbetoon die slechts onder voorwaarden is toegestaan.  

7.3.2.3 Wederkerigheid  

Het verbod op gunstbetoon is wederkerig. Dit volgt uit de definitie van gunstbetoon in art. 1 onder zz 

in samenhang met art. 1 lid 2, waarin met gunstbetoon gelijk wordt gesteld het doen van een aanbod 

om het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen met het 

kennelijke doel daarvoor geld of op geld waardeerbare diensten of goederen te ontvangen, dan wel 

het aanvaarden van zodanige gelden, diensten of goederen na een aanbod te hebben gedaan het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.  

Niet alleen is het dus verboden geld of op geld waardeerbare diensten of goederen met het 

kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen 

in het vooruitzicht te stellen, aan te bieden of toe te kennen, maar ook het doen van een aanbod om 

deze diensten of goederen te ontvangen dan wel het aanvaarden daarvan na een aanbod te hebben 

gedaan, wordt beschouwd als gunstbetoon en is dus niet toegestaan.  

Uit deze formulering volgt niet expliciet of ook het aanvaarden van gunstbetoon als zodanig, zonder 

dat zelf te hebben uitgelokt, onder het verbod op gunstbetoon valt. Art. 1 lid 2 spreekt uitdrukkelijk 

van ‘het doen van een aanbod’ of ‘het aanvaarden (...) na een aanbod te hebben gedaan’. In de 

memorie van toelichting bij de Geneesmiddelenwet wordt over art. 1 lid 2 opgemerkt dat deze 

bepaling het spiegelbeeld is van de definitie van gunstbetoon. In de definitie van art. 1 onder zz 

wordt uitgegaan van het initiatief van de ondernemer (de houder van de handelsvergunning, de 

fabrikant of de groothandelaar). Art. 1 lid 2 Gnw ziet op  
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‘(…) degene die gunstbetoon uitlokt; het initiatief ligt hier bij degene die geneesmiddelen voorschrijft 

of ter hand stelt dan wel anderszins invloed kan uitoefenen op het gebruik van geneesmiddelen. Voor 

de toepassing van het onderhavige wetsvoorstel worden beide kanten met elkaar gelijkgesteld.  

Door de gelijkstelling met het gunstbetoon dat uitgaat van een farmaceutisch bedrijf, zijn het in art. 79 

[later vernummerd] vervatte verbod op gunstbetoon en de op overtreding van dat verbod in art. 83 

[later vernummerd] gestelde sanctie tevens van toepassing op de in het tweede lid van art. 1 

geregelde vorm van gunstbetoon.’35  

Ook deze toelichting geeft geen volledig uitsluitsel. Als het echter de bedoeling van de 

spiegelbeeldbepaling in art. 1 lid 2 is om beide kanten met elkaar gelijk te stellen, ligt het voor de 

hand dat daar waar het handelen van de aanbiedende partij ruim is omschreven (‘het in het 

vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen’) ook het handelen van de ontvangende partij ruim 

moet worden geïnterpreteerd. Dit sluit ook aan bij de tekst van art. 94 lid 3 Richtlijn 2001/83, die op 

dit punt zeer duidelijk is.  

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beginsel van wederkerigheid ook onder het 

Reclamebesluit van toepassing was, maar daar alleen op indirecte wijze uit kon worden afgeleid. Op 

grond van art. 2 Reclamebesluit mogen alleen degenen die bevoegd zijn tot de uitoefening der 

artsenijbereidkunst – dat wil zeggen: vergunninghouders, apothekers, apotheekhoudende artsen en 

apothekersassistenten – reclameactiviteiten verrichten. In de toelichting bij het Reclamebesluit is 

aangegeven dat dit impliceert dat ook artsen, tandartsen en verloskundigen die geneesmiddelen 

mogen voorschrijven zich dienen te onthouden van het maken van reclame voor geneesmiddelen 

richting patiënten. ‘Overeenkomstig de uitgebreide definitie van reclame is het hun ook niet 

toegestaan diensten of goederen van farmaceutische bedrijven te vragen of aan te nemen met 

gebruikmaking van zakelijke verhoudingen’, zo valt te lezen.36  

In de toelichting bij art. 16 Reclamebesluit is hieraan toegevoegd dat het aannemen van of vragen 

om diensten of goederen die verboden zijn krachtens art. 14 lid 1 of strijdig zijn met art. 15 aan 

personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen af te leveren, niet is toegestaan. Afnemers van 

fabrikanten van geneesmiddelen, zoals apothekers, apotheekhoudende artsen, groothandelaren en 

detailhandelaren (drogisten), mogen op grond van art. 16 geen (financiële) diensten of goederen 

aannemen of vragen die de perken te buiten gaan. ‘Er is ten opzichte van art. 14 en 15 sprake van 

een zekere wederkerigheid. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat beroepsbeoefenaren 

ondernemingen in de farmaceutische sector trachten te verleiden tot handelingen die zij niet mogen 

verrichten’, zo volgt uit de toelichting.37  

In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 is nadrukkelijk aangegeven dat de definitie van gunstbetoon 

uitgaat van wederkerigheid. ‘Beide betrokken partijen (farmaceutische industrie en 

beroepsbeoefenaar) hebben ten aanzien van de normen inzake gunstbetoon hun eigen 

verantwoordelijkheid.’38 Het begrip ‘wederkerigheid’ komt in de Beleidsregels gunstbetoon 2007 niet 

                                                           
35 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 32. 
36 Stb. 1994, 787, p. 12. Dat de wederkerigheid niet in de tekst van het Reclamebesluit zelf is opgenomen, heeft 

een juridisch-technische reden. De WOG heeft in tegenstelling tot de Geneesmiddelenwet geen betrekking op 
gedragingen van beroepsbeoefenaren. Uit de toelichting bij art. 2 Reclamebesluit volgt echter expliciet dat ook 
artsen ‘(...) geen lucratieve zaken van ondernemingen mogen aannemen of vragen.’  
37 Stb. 1994, 787, p. 15. 
38 Beleidsregels gunstbetoon 2003, Stcrt. 2003, 45, p. 24, onder par. 1.2. 
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voor. In plaats daarvan wordt de spiegelbeeldbepaling van de definitie van gunstbetoon uit de 

Geneesmiddelenwet geciteerd: ‘(…) Met gunstbetoon wordt in dit verband gelijk gesteld het doen 

van een aanbod om het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te 

bevorderen met het kennelijke doel daarvoor geld of op geld waardeerbare diensten of goederen te 

ontvangen, dan wel het aanvaarden van zodanige gelden, diensten of goederen na een aanbod te 

hebben gedaan het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te 

bevorderen.’39 De Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014 zijn minder omfloerst. Daarin is letterlijk 

bepaald dat de regels van gunstbetoon wederkerig zijn en dat het aannemen van of vragen om 

verboden gunstbetoon op grond van art. 1 lid 2 jo. art. 94 Gnw niet is toegestaan.40 

7.3.3 Uitzondering op het verbod op gunstbetoon: dienstverlening  

Art. 94 Gnw kent vier uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon. Deze uitzonderingen zijn 

geformuleerd in art. 94 onder a-d en nader uitgewerkt in de Beleidsregels gunstbetoon. Deze 

uitzonderingen zullen hieronder worden besproken.  

7.3.3.1 Dienstverlening algemeen  

De eerste uitzondering op het verbod op gunstbetoon betreft dienstverlening en is in de 

Geneesmiddelenwet in art. 94 onder a als volgt geformuleerd. Gunstbetoon is verboden, tenzij 

‘tegenover de aan een beroepsbeoefenaar in het vooruitzicht gestelde, aangeboden of toegekende 

gelden of op geld waardeerbare diensten of goederen dan wel tegenover zodanige door een 

beroepsbeoefenaar aanvaarde of ontvangen gelden, diensten of goederen, op basis van een 

schriftelijke overeenkomst door de beroepsbeoefenaar een prestatie wordt verricht die in een 

redelijke verhouding staat tot die gelden, diensten of goederen en van belang is voor de uitoefening 

van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst’. 

In vergelijking met Richtlijn 2001/83 valt op dat de Geneesmiddelenwet een dergelijke afzonderlijke 

bepaling over dienstverlening kent. In art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83 komt het begrip dienstverlening 

als zodanig niet voor. Hetzelfde geldt voor het Reclamebesluit; ook in art. 14-17 Reclamebesluit is het 

begrip dienstverlening niet vermeld. De Beleidsregels gunstbetoon daarentegen onderkennen de 

honorering van dienstverlening wel van meet af aan als een van de categorieën van gunstbetoon. In 

de Beleidsregels gunstbetoon 2003 wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën gunstbetoon, 

waarvan categorie D de ‘honorering van dienstverlening’ betreft. Hierbij is ter toelichting opgemerkt 

dat beroepsbeoefenaren diensten verrichten voor farmaceutische bedrijven. ‘Daartegen bestaat ook 

in beginsel geen bezwaar en er is geen enkele reden om die diensten te verhinderen. De diensten 

kunnen verschillend van aard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om het geven van lezingen, advisering 

of om het meewerken aan geneesmiddelenonderzoek.’41 

De verklaring voor het feit dat de Beleidsregels gunstbetoon 2003 een regeling bevatten over 

dienstverlening is erin gelegen dat deze beleidsregels gebaseerd zijn op de in 2002 door de CGR 

opgestelde Uitwerking Normen Gunstbetoon. In deze Uitwerking Normen Gunstbetoon hebben van 

het begin af voorwaarden met betrekking tot dienstverlening gestaan. 

                                                           
39 Beleidsregels gunstbetoon 2007, Stcrt. 2007, 123, p. 1, onder par. 1.2. 
40 Beleidsregels gunstbetoon 2012, Stcrt. 2012, 854, p. 1, onder 1. Inleiding, alinea 4, en Beleidsregels 
gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9464, p. 1, onder 1. Inleiding, alinea 4. 
41 Beleidsregels gunstbetoon 2003, Stcrt. 2003, 45, p. 24. 
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In de memorie van toelichting bij de Geneesmiddelenwet wordt erkend dat de uitzondering op het 

verbod op gunstbetoon voor dienstverlening geen grondslag vindt in Richtlijn 2001/83. ‘In het 

onderhavige artikel [bedoeld wordt het latere art. 94 Gnw] wordt gunstbetoon in beginsel verboden, 

maar als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, is het verbod niet van toepassing. Deze voorwaarden 

zijn, op een na [dienstverlening], ontleend aan art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83.’42  

Als verklaring voor het opnemen van de uitzondering op het verbod op gunstbetoon voor 

dienstverlening wijst de wetgever erop dat er dienstverleningsovereenkomsten tussen 

farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren zijn die het volksgezondheidsbelang dienen en 

behoren tot het normale rechtsverkeer. Als voorbeeld hiervan worden genoemd de 

dienstverleningsovereenkomsten die ertoe leiden dat een beroepsbeoefenaar gegevens over de 

(bij)werkingen op zijn patiënten van een bepaald geneesmiddel van een bepaald farmaceutisch 

bedrijf verzamelt en daarover rapporteert. Deze overeenkomsten vallen niet onder de definitie van 

gunstbetoon indien ervan wordt uitgegaan dat er geen verkoopbevorderend doel wordt 

nagestreefd.43 

Indien verkoopbevordering wel het motief voor de overeenkomst zou zijn, wordt wel aan de definitie 

van gunstbetoon voldaan. Een dergelijk motief is volgens de wetgever evenwel niet aan te tonen. 

Met het oog hierop is ervoor gekozen om buiten twijfel te stellen dat de hier bedoelde 

dienstverleningsovereenkomsten zijn toegestaan, ongeacht de achterliggende motieven. 

Helemaal consequent is deze redenering niet. Dienstverleningsovereenkomsten die geen 

verkoopbevorderende doelstelling hebben, vallen per definitie niet onder het begrip gunstbetoon en 

hoeven dus ook niet van het verbod op gunstbetoon te worden uitgezonderd. Niet duidelijk is 

waarom het uitgerekend bij dienstverlening niet mogelijk zou zijn het achterliggende motief vast te 

stellen, terwijl juist dit motief – de kennelijke verkoopbevorderende doelstelling – door de wetgever 

als bepalend criterium in de definitie van reclame voor geneesmiddelen en gunstbetoon is 

opgenomen. 

7.3.3.2 Voorwaarden aan dienstverlening  

Uit art. 94 onder a Gnw volgt dat de betaling van beroepsbeoefenaren voor het verrichten van een 

prestatie is uitgezonderd van het verbod op gunstbetoon indien wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden:  

1. er moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de door de beroepsbeoefenaar te 

verrichten prestatie en de beloning in de vorm van gelden, diensten of goederen, die daar 

tegenover staat; 

2. de prestatie moet van belang zijn voor de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de 

tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst, en  

3. de dienstverlening dient plaats te vinden op basis van een schriftelijke overeenkomst.  

Deze eisen zijn nader uitgewerkt en toegelicht in de Beleidsregels gunstbetoon. In de Beleidsregels 

gunstbetoon 2014 zijn deze eisen opgenomen in paragraaf 2.1 onder A.44 Honorering van 

                                                           
42 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 71. 
43 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 71. 
44 De inhoudelijke tekst van de passages over dienstverlening in de vier opeenvolgende versies van de 
Beleidsregels gunstbetoon is vrijwel identiek. Het enige verschil dat zich voordoet, is dat de Beleidsregels 
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dienstverlening wordt hier omschreven als ‘het aanbieden of aannemen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met een tegenprestatie door de beroepsbeoefenaar’. Qua 

terminologie valt op dat in de Beleidsregels gunstbetoon niet – zoals in de Geneesmiddelenwet – 

wordt gesproken van het verrichten van een ‘prestatie’, maar van het verrichten van een ‘dienst’. 

Inhoudelijk maakt dit echter geen verschil.  

Uit de tekst van art. 94 onder a en de Beleidsregels gunstbetoon volgt dat de uitzondering op het 

verbod op gunstbetoon voor dienstverlening betrekking heeft op de situatie waarin sprake is van een 

prestatie en een tegenprestatie. Een beroepsbeoefenaar verricht een prestatie – of, anders gezegd, 

levert een dienst – en als tegenprestatie daarvoor ontvangt hij een vergoeding. Dit leidt tot twee 

algemene conclusies. Indien een beroepsbeoefenaar een vergoeding ontvangt in de vorm van geld of 

op geld waardeerbare diensten of goederen zonder dat daar een prestatie tegenover staat, kan geen 

beroep worden gedaan op de uitzondering van art. 94 onder a Gnw. Levert een beroepsbeoefenaar 

daarentegen een dienst of prestatie zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, dan valt dit 

buiten de definitie van gunstbetoon en is toetsing aan de voorwaarden van art. 94 onder a Gnw niet 

nodig. 

Over de voorwaarden die in het kader van de uitzondering op het verbod op gunstbetoon voor 

dienstverlening worden gesteld, kan het volgende worden opgemerkt. 

In de Beleidsregels gunstbetoon wordt het in art. 94 onder a Gnw vastgelegde vereiste herhaald dat 

de beloning voor dienstverlening in redelijke verhouding moet staan tot de geleverde tegenprestatie. 

Dit past ook bij de wettelijke bepalingen omtrent dienstverlening zoals vastgelegd in art. 7:405 BW, 

zo volgt uit de beleidsregels. Wat verstaan moet worden onder een ‘redelijke verhouding’ wordt in 

de Beleidsregels gunstbetoon slechts in algemene woorden weergegeven: een beroepsbeoefenaar 

heeft recht op een redelijke beloning en op vergoeding van gemaakte onkosten. De toetsing van de 

redelijkheid zal in essentie plaatsvinden aan de hand van de bestede tijd en een uur- of dagtarief. 

Rekening kan worden gehouden met de aard en de omvang van geleverde diensten, de positie en 

kwalificaties van de betrokken beroepsbeoefenaar, enz. Voor de vaststelling van een redelijk uur- of 

dagtarief kan worden aangesloten ‘bij de (uur)tarieven die voor de betrokken beroepsbeoefenaren 

zijn vastgesteld krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg’.45 

Het valt op dat in art. 94 onder a Gnw wordt gesproken van vergoedingen in de vorm van ‘gelden of 

op geld waardeerbare diensten of goederen’, terwijl in de Beleidsregels gunstbetoon alleen wordt 

gerefereerd aan vergoedingen in de vorm van uur- of dagtarieven en de vergoeding van gemaakte 

onkosten. Of een vergoeding voor dienstverlening in de vorm van ‘op geld waardeerbare diensten of 

goederen’ op grond van de beleidsregels is uitgesloten, wordt uit de tekst niet duidelijk.  

Het vereiste dat de te leveren dienst van belang is voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, 

tandheelkunst, verpleegkunst of verloskunst – zijnde de vakgebieden van de personen die bevoegd 

zijn tot het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen – wordt in de Beleidsregels gunstbetoon 

                                                           
gunstbetoon 2012 en 2014 een alinea over dienstverlening en transparantie bevatten. In de versies uit 2003 en 
2007 komt deze alinea niet voor.  
 
45 Beleidsregels gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, par. 2.1, onder A. 
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2014 slechts in beperkte mate uitgewerkt.46 Volstaan wordt met het geven van een aantal 

voorbeelden, waaronder het geven van lezingen, advisering of het meewerken aan 

(geneesmiddelen)onderzoek.47  

Honorering voor dienstverlening is alleen toegestaan indien daaraan een schriftelijke 

dienstverleningsovereenkomst ten grondslag ligt. Uit de Beleidsregels gunstbetoon volgt dat deze 

overeenkomst vooraf moet zijn vastgelegd en een beschrijving van de te verrichten diensten en de 

honorering moet bevatten. Tevens moeten de doelstelling en de uitvoering van de te verlenen dienst 

helder zijn omschreven.  

Aan het slot van paragraaf 2.1 onder A wordt in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 stilgestaan bij het 

belang van transparantie. Gewezen wordt op het uitgangspunt dat de patiënt of consument in staat 

moet worden gesteld om door objectieve voorlichting een weloverwogen keuze te maken voor een 

bepaald geneesmiddel of een bepaalde beroepsbeoefenaar. Met het oog hierop is het van belang dat 

bepaalde informatie uit de schriftelijke dienstverleningsovereenkomst openbaar wordt gemaakt. 

‘Zonder transparantie kan immers geen inzicht worden verkregen in de mate waarin adviezen en 

voorlichting objectief en onbevooroordeeld zijn.’48 Kennelijk wordt hier gedoeld op de 

transparantieverplichtingen in het kader van de CGR Code. De wetgeving over 

geneesmiddelenreclame kent geen bepalingen over (verplichte of vrijwillige) openbaarmaking van 

(gegevens over) dienstverleningsovereenkomsten.49   

7.3.4 Uitzondering op het verbod op gunstbetoon: gastvrijheid  

7.3.4.1 Gastvrijheid algemeen 

De tweede uitzondering op het verbod op gunstbetoon betreft gastvrijheid bij een bijeenkomst of 

een manifestatie en is in art. 94 onder b Gnw als volgt geformuleerd: gunstbetoon is verboden, 

‘tenzij het een bijeenkomst of manifestatie betreft waarbij de gastvrijheid die wordt geboden, 

beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of de manifestatie te kunnen 

deelnemen’.50 

                                                           
46 De vermelding van de uitoefening van de verpleegkunst is voor het eerst opgenomen in de Beleidsregels 
gunstbetoon 2012 ten gevolge van de invoering van de voorschrijfbevoegdheid voor bepaalde groepen 
verpleegkundigen en physician assistants per 1 januari 2012.  
47 Beleidsregels gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, par. 2.1, onder A. 
48 Beleidsregels gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, par. 2.1, onder A. Deze slotalinea is voor het eerst 
opgenomen in de Beleidsregels gunstbetoon 2012; de versies uit 2003 en 2007 kennen een dergelijke alinea 
niet.  
49 Voor verdergaande bepalingen met betrekking tot transparantie is bij de totstandkoming van de 
Geneesmiddelenwet wel gepleit. Zo wijst de PvdA-fractie erop dat het in het belang van de patiënt is dat 
ziekenhuizen op eenvoudig verkrijgbare wijze alle gegevens beschikbaar stellen van klinisch 
geneesmiddelenonderzoek. In het kader van transparantie pleit de fractie voor een wettelijke plicht voor 
ziekenhuizen om alle inkomsten uit klinisch geneesmiddelenonderzoek en de op geld waardeerbare inkomsten 
van individuele artsen voor medewerking aan onderzoek in jaarverslagen te publiceren (Kamerstukken II 2005-
2006, 29 359, nr. 11, p. 17). De regering steunt deze gedachte en vindt het een goede zaak als ziekenhuizen 
meer bekendheid zouden geven aan klinisch geneesmiddelenonderzoek dat binnen hun muren wordt 
uitgevoerd. Wettelijke verplichtingen op dit punt worden, mede vanwege de aanzienlijke administratieve 
lasten die dit met zich meebrengt, niet opportuun geacht (Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 28). 
50 In het Reclamebesluit is deze bepaling uitgewerkt in twee afzonderlijke bepalingen. Art. 14 lid 2 luidt: ‘Het 
eerste lid vormt geen belemmering voor de gastvrijheid die direct of indirect wordt geboden bij manifestaties 
met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter waaraan één of meer farmaceutische 
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Voor de reikwijdte van deze uitzondering op het verbod op gunstbetoon zijn de volgende definities 

uit de Geneesmiddelenwet relevant.  

Art. 1 onder aaa Gnw  

‘bijeenkomst’: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in 

art. 82 onder a, die kennelijk uitsluitend tot doel heeft hun wetenschappelijke kennis en 

kunde op het gebied van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of 

de verpleegkunde te bevorderen. 

 
Art. 1 onder bbb Gnw  

‘manifestatie’: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in 

art. 82 onder a, die tot doel heeft het voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen 

te bevorderen. 

Art. 1 onder ccc Gnw  

‘gastvrijheid’: vergoeding van kosten van deelname aan een bijeenkomst of een 

manifestatie of in de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten dan wel het niet in 

rekening brengen van zodanige kosten. 

Art. 82 lid 2 Gnw 

Voor de toepassing van art. 94 onder b, voor zover het een bijeenkomst betreft, wordt 

onder beroepsbeoefenaar tevens verstaan een verpleegkundige die in de uitoefening van 

zijn beroep in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedient of 

verstrekt aan patiënten. 

Uit art. 94 onder b Gnw volgt dat het verlenen en genieten van gastvrijheid is toegestaan op 

voorwaarde dat de gastvrijheid plaatsvindt in het kader van een bijeenkomst of een manifestatie en 

zich beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of manifestatie te kunnen 

deelnemen. In de Beleidsregels gunstbetoon zijn deze criteria nader uitgewerkt. In de Beleidsregels 

gunstbetoon 2014 wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen criteria die van toepassing zijn op 

gastvrijheid bij zowel bijeenkomsten als manifestaties (algemene criteria) en criteria die specifiek 

gelden voor bijeenkomsten of manifestaties (specifieke criteria). 

De algemene criteria in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 komen erop neer dat de gastvrijheid: 

1. strikt beperkt moet blijven tot het hoofddoel van de bijeenkomst/manifestatie;  

2. zich niet mag uitstrekken tot anderen dan die voor bijeenkomsten of manifestaties onder 

beroepsbeoefenaren worden verstaan, en 

3. plaats dient te vinden op een passende locatie. 

De specifieke criteria die in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 worden gesteld aan gastvrijheid bij 

bijeenkomsten hebben betrekking op het vereiste dat de gastvrijheid binnen redelijke perken dient 

                                                           
ondernemingen een financiële bijdrage leveren. De gastvrijheid moet steeds binnen redelijke perken blijven en 
ondergeschikt zijn ten opzichte van het wetenschappelijke hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet 
uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren.’ Art. 15 Reclamebesluit luidt: ‘Ten aanzien van 
bijeenkomsten, op kosten, geheel of gedeeltelijk, van één of meer farmaceutische ondernemingen die belegd 
worden met het oog op de bevordering van de verkoop van geneesmiddelen, geldt dat de gastvrijheid steeds 
binnen redelijke perken moet blijven en ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst; zij 
mag zich niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren.’ 
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te blijven en dat er transparantie moet zijn over de banden van sprekers met ondernemers of derde 

partijen. De specifieke criteria die in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 worden gesteld aan 

gastvrijheid bij manifestaties hebben betrekking op het vereiste dat gastvrijheid binnen redelijke 

perken dient te blijven. 

Deze indeling in algemene en specifieke voorwaarden aan gastvrijheid en de inhoud daarvan in de 

Beleidsregels gunstbetoon 2014 komen niet geheel overeen met de voorgaande versies van de 

Beleidsregels gunstbetoon. De Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 bevatten een viertal 

gelijkluidende criteria voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van gastvrijheid bij 

samenkomsten:51 

1. de gastvrijheid dient binnen redelijke perken te blijven; 

2. de gastvrijheid moet ondergeschikt zijn aan het hoofddoel van de samenkomst; 

3. de gastvrijheid mag zich niet uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren, en 

4. heeft de samenkomst een wetenschappelijk karakter of niet (kwalificatie als bijeenkomst of 

manifestatie). 

De voorwaarden die in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 aan gastvrijheid in het kader van 

bijeenkomsten en manifestaties worden gesteld, komen erop neer dat: 

1. de gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst/manifestatie;  

2. de gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren, en 

3. de gastvrijheid plaats dient te vinden op een passende locatie. 

Daarnaast kennen de Beleidsregels gunstbetoon 2012 dezelfde specifieke voorwaarden voor 

bijeenkomsten respectievelijk manifestaties als de Beleidsregels gunstbetoon 2014. 

De voorwaarden die aan gastvrijheid worden gesteld, met inbegrip van de relevante verschillen 

tussen de verschillende versies van de Beleidsregels gunstbetoon, worden in de volgende paragraaf 

nader uitgediept.  

7.3.4.2 Voorwaarden aan gastvrijheid  

De Beleidsregels gunstbetoon 2014 kennen, zoals gezegd, drie algemene voorwaarden met 

betrekking tot gastvrijheid. Deze algemene voorwaarden gelden zowel ten aanzien van 

bijeenkomsten als ten aanzien van manifestatie en komen op het volgende neer. 

1. De gastvrijheid moet strikt beperkt blijven tot het hoofddoel van de bijeenkomst/manifestatie. 

Deze voorwaarde is voor het eerst op deze wijze geformuleerd in de Beleidsregels gunstbetoon 2014. 

In de voorgaande versies van de Beleidsregels gunstbetoon is als vereiste opgenomen dat de 

                                                           
51 In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 wordt in algemene zin gesproken van ‘samenkomsten’, 
waarbij als voorbeelden worden genoemd congressen, symposia, cursussen, enz. In het kader van de regels 
inzake gastvrijheid wordt bij samenkomsten een onderscheid aangebracht tussen samenkomsten van 
wetenschappelijke aard (‘bijeenkomsten’) en samenkomsten van verkoopbevorderende aard (‘manifestaties’). 
Overigens wordt alleen in de Beleidsregels gunstbetoon 2007 opgemerkt dat de eisen ten aanzien van 
gastvrijheid niet alleen gelden voor samenkomsten die direct en indirect door farmaceutische bedrijven 
worden georganiseerd, maar ook voor samenkomsten die direct of indirect door farmaceutische bedrijven 
worden gesponsord. Deze passage komt in geen van de andere versies van de Beleidsregels gunstbetoon voor. 
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gastvrijheid ‘ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel’ van de bijeenkomst/manifestatie.52 In de 

Beleidsregels gunstbetoon 2014 wordt geen reden geven voor het aanpassen van de formulering. 

Evenmin blijkt of alleen sprake is van een tekstuele aanpassing, dan wel ook een inhoudelijke 

wijziging wordt beoogd. Afgaande op de toelichting bij zowel de Beleidsregels gunstbetoon 2012 als 

de versie van 2014 lijkt dit laatste niet het geval te zijn. In beide versies wordt in gelijke 

bewoordingen uitgelegd dat gekeken moet worden naar de verhouding in tijdsbesteding tussen het 

(wetenschappelijke) programma en de overige onderdelen. Ook in de Beleidsregels gunstbetoon 

2003 en 2007 komt deze toelichting voor.53 De eerste algemene voorwaarde met betrekking tot 

gastvrijheid heeft dus betrekking op (de indeling van) het programma van de bijeenkomst of 

manifestatie waar gastvrijheid wordt verleend. 

2. De gastvrijheid mag zich niet uitstrekken tot anderen dan die voor bijeenkomsten of 

manifestaties onder beroepsbeoefenaren worden verstaan. 

Hoewel dit criterium onderdeel uitmaakt van de algemene criteria voor gastvrijheid, en dus van 

toepassing is op zowel bijeenkomsten als manifestaties, blijkt uit de overigens zeer beperkte 

toelichting bij de Beleidsregels gunstbetoon 2014 dat er op dit punt wel degelijk een onderscheid is 

tussen bijeenkomsten en manifestaties. In algemene zin mag gastvrijheid zich niet uitstrekken tot 

anderen dan beroepsbeoefenaren. Voor gastvrijheid bij bijeenkomsten geldt dat deze zich mag 

uitstrekken tot ‘beroepsbeoefenaren en verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in 

opdracht van een beroepsbeoefenaar geneesmiddelen verstrekken of toedienen aan een patiënt’. De 

verruiming ten aanzien van verpleegkundigen geldt dus niet voor manifestaties.54 

3. De gastvrijheid dient plaats te vinden op een passende locatie. 

Dit criterium is voor het eerst opgenomen in de Beleidsregels gunstbetoon 2012.55 Uit de tekst van 

deze versie van de beleidsregels, die op dit punt gelijk is aan de Beleidsregels gunstbetoon 2014, 

blijkt dat met dit criterium wordt beoogd gastvrijheid bescheiden te houden en uitwassen te 

voorkomen. ‘De economische waarde van de reis en het verblijf spelen hierbij een rol. Ten aanzien 

van bijeenkomsten in het buitenland speelt voorts een rol of de bijeenkomst wordt georganiseerd 

door een buitenlandse of internationale vereniging of instantie, of de bijeenkomst open staat voor 

deelname door beroepsbeoefenaren uit meerdere landen, of er een directe relatie is tussen het 

onderwerp of doel van de bijeenkomst en de locatie, of dat er mogelijk een relevant 

onderzoeksinstituut of bedrijf ter plekke aanwezig is, etc.’56 

                                                           
52 De Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 spreken van samenkomst in plaats van bijeenkomst 
respectievelijk manifestatie. Inhoudelijk maakt dit geen verschil. 
53 In deze versies van de Beleidsregels gunstbetoon is aangegeven dat ‘(…) met name het evenwicht in 
tijdsbesteding tussen het wetenschappelijke programma en de overige onderdelen een essentiële rol’ speelt 
(Stcrt. 2003, 45, p. 2 resp. Stcrt. 2007, 123, p. 2). 
54 Het vereiste zelf is in alle versies van de Beleidsregels gunstbetoon op dezelfde wijze verwoord. De beknopte 
toelichting bij deze voorwaarde is voor het eerst opgenomen in de Beleidsregels gunstbetoon 2012. Een en 
ander hangt samen met de in 2012 doorgevoerde wijziging in art. 82 Gnw inzake het verlenen van gastvrijheid 
aan bepaalde verpleegkundigen die geen beroepsbeoefenaar zijn; zie par. 4.3.3.7. 
55 De Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 bevatten geen voorwaarden ten aanzien van de locatie van een 
samenkomst. Een reden voor het opnemen van dit vereiste in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 wordt niet 
gegeven. 
56 Stcrt. 2012, 854, p. 3, onder B.1. Zie ook Stcrt. 2014, 9496, p. 3. 
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Naast de voorgaande drie algemene criteria gelden voor bijeenkomsten en manifestaties specifieke 

criteria.57 Deze specifieke criteria houden hoofdzakelijk verband met de hoogte van de vergoeding 

van de gastvrijheid die genoten mag worden: deze moet binnen redelijke perken blijven. Wat onder 

‘redelijke perken’ wordt verstaan, hangt af van de vraag of sprake is van een bijeenkomst of van een 

manifestatie. Het onderscheid tussen deze twee soorten samenkomsten is derhalve van groot 

belang.  

Onder een ‘bijeenkomst’ wordt op grond van art. 1 onder aaa Gnw verstaan een georganiseerde 

samenkomst van beroepsbeoefenaren die kennelijk uitsluitend tot doel heeft hun wetenschappelijke 

kennis en kunde op het gebied van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of 

de verpleegkunde te bevorderen. Uit de Beleidsregels gunstbetoon volgt dat het daarbij niet relevant 

is wie de organisator van de bijeenkomst is. Het is de inhoud, die bepalend is voor de vraag of een 

bijeenkomst kennelijk uitsluitend tot doel heeft bepaalde wetenschappelijke kennis en kunde te 

bevorderen.  

Van een bijeenkomst is volgens de Beleidsregels gunstbetoon sprake indien deze in een van de drie 

volgende categorieën valt: 

A. De inhoud van de bijeenkomst is door een wetenschappelijke vereniging of een onafhankelijke 

en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk aangemerkt. 

 

B. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, 

wetenschappelijke organisaties of andere onafhankelijke groeperingen of instanties en voldoet 

aan de volgende twee voorwaarden: 

 de organisator bepaalt, geheel onafhankelijk, de inhoud van het programma op basis van de 

onafhankelijke behoefte van beroepsbeoefenaren, de keuze van sprekers tijdens de 

bijeenkomst, de keuze van de locatie, de duur van de bijeenkomst en voor wie de 

bijeenkomst openstaat; 

 indien een spreker banden heeft met een ondernemer of een derde partij dient de 

objectiviteit van de presentatie te worden getoetst door de betreffende (wetenschappelijke) 

vereniging van beroepsbeoefenaren. 

 

C. De organisatie is in handen of vindt plaats in opdracht van een ondernemer en de bijeenkomst is 

overeenkomstig de CGR Code door de CGR preventief beoordeeld op inhoud en op de vraag of 

de te verlenen gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, waarbij voldaan moet zijn aan de 

volgende twee voorwaarden:  

 de objectiviteit van de presentaties dient voldoende gewaarborgd te zijn, en 

 het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. 

Als er sprake is van een bijeenkomst stellen de Beleidsregels gunstbetoon, in aanvulling op de eerder 

besproken algemene eisen aan gastvrijheid, twee specifieke eisen.  

1. De gastvrijheid dient binnen redelijke perken te blijven.58 

                                                           
 
58 Exact dezelfde eis wordt ook gesteld aan manifestaties; alleen de uitwerking van hetgeen als redelijk wordt 
beschouwd, verschilt tussen bijeenkomsten en manifestaties. 
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In de Beleidsregels gunstbetoon wordt ervan uitgegaan dat gastvrijheid voor bijeenkomsten binnen 

redelijke perken blijft als deze niet meer bedraagt dan strikt noodzakelijk is. Hierbij geldt dat de 

kosten van gastvrijheid die door een ondernemer of derde partij59 worden vergoed (of niet in 

rekening worden gebracht) in elk geval niet meer mogen bedragen dan € 500 per keer en € 1.500 per 

jaar. Deze maxima zijn gekoppeld aan de therapeutische klasse waartoe een geneesmiddel behoort. 

Aansluiting is gezocht bij het Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)-classificatiesysteem van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De bij een bijeenkomst verleende gastvrijheid wordt dus 

toegerekend aan een geneesmiddel op het niveau van de ATC-hoofdgroepen (dit is het eerste niveau 

van het ATC-classificatiesysteem). Per ATC-hoofdgroep mag een beroepsbeoefenaar maximaal € 500 

per keer en € 1.500 per jaar aan gastvrijheid ontvangen. Voor de bepaling van het maximum op 

jaarbasis dienen ook de overige bedragen aan gastvrijheid die de beroepsbeoefenaar voor andere 

bijeenkomsten in dezelfde therapeutische klasse heeft ontvangen, te worden meegerekend.60  

 

Alternatief voor het maximumbedrag van € 500 is dat de beroepsbeoefenaar ten minste 50% van de 

reis-, de verblijf- en de inschrijfkosten die te maken hebben met zijn bezoek aan de bijeenkomst zelf 

betaalt. Daaraan dient een transparante en valide afrekening ten grondslag te liggen en de kosten 

moeten reëel zijn. De in de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 opgenomen beperking dat deze 

zogenoemde 50%-regeling in het geval dat een bijeenkomst door een bedrijf wordt georganiseerd 

alleen kan worden toegepast wanneer een onafhankelijke organisatie het wetenschappelijke 

karakter heeft vastgesteld, is in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 komen te vervallen.  

 

Uit de definitie van gastvrijheid volgt dat het alleen mag gaan om de vergoeding (of het niet in 

rekening brengen) van reis-, verblijf- en inschrijfkosten. De vergoeding of het niet in rekening 

brengen van andere kosten is niet toegestaan. 

2. Er dient transparantie te zijn over banden van sprekers. 

Dit is een vereiste dat geen rechtstreekse grondslag vindt in de Geneesmiddelenwet. De 

Beleidsregels gunstbetoon schrijven echter voor dat bij bijeenkomsten de banden tussen sprekers en 

ondernemers of derde partijen vooraf bekend dienen te worden gemaakt. Artsenbezoekers en 

andere vertegenwoordigers van ondernemers mogen alleen op een bijeenkomst aanwezig zijn als zij 

in hun functie herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge.61 

Naast de aanvullende eisen voor bijeenkomsten zijn er ook aanvullende eisen voor manifestaties. 

Onder een ‘manifestatie’ wordt op grond van art. 1 onder bbb Gnw verstaan een georganiseerde 

samenkomst van beroepsbeoefenaren die tot doel heeft het voorschrijven of ter hand stellen van 

geneesmiddelen te bevorderen.  

Uit de Beleidsregels gunstbetoon volgt dat elke samenkomst die niet valt onder een van de 

hierboven genoemde categorieën bijeenkomsten automatisch wordt aangemerkt als een 

                                                           
59 Dat de genoemde maxima niet alleen gelden voor de vergoeding van kosten door ondernemers, maar ook 
voor derde partijen is opvallend. Of de minister hier specifieke partijen mee voor ogen heeft, is niet duidelijk. 
De omschrijving ‘derde partij’ is dermate algemeen, dat in feite iedereen hieronder valt.  
60 Deze voorwaarden zijn in de opeenvolgende versies van de Beleidsregels gunstbetoon steeds op dezelfde 
wijze verwoord. De genoemde maxima zijn steeds ongewijzigd gebleven. 
61 In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 is aan dit vereiste nog toegevoegd dat in het kader van 
dezelfde transparantie duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de aanwezige materialen en stands. 
Deze toevoeging is in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014 niet meer opgenomen.  



509 
 

manifestatie. Ook voor een manifestatie geldt als voorwaarde dat de gastvrijheid binnen redelijke 

perken moet blijven. Dit is het geval als de gastvrijheid niet meer bedraagt dan strikt noodzakelijk is, 

dat wil zeggen, indien de kosten van gastvrijheid die door een ondernemer of derde partij worden 

vergoed (of niet in rekening worden gebracht) per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse 

niet meer bedragen dan € 75 per keer en € 225 per jaar.62  

Twee algemene punten met betrekking tot de voorwaarden die in de Beleidsregels gunstbetoon aan 

gastvrijheid worden gesteld, verdienen nog aandacht. 

In de eerste plaats wordt vastgesteld dat de Beleidsregels gunstbetoon 2007 een bepaling bevatten 

waaruit volgt dat de eisen met betrekking tot gastvrijheid niet alleen gelden voor samenkomsten die 

direct of indirect door farmaceutische bedrijven worden georganiseerd, maar ook voor 

samenkomsten die direct of indirect door farmaceutische bedrijven worden gesponsord.63 Deze 

bepaling komt in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014 niet meer voor. Een verklaring hiervoor 

wordt niet gegeven. Of met het schrappen van de bedoelde bepaling beoogd is de reikwijdte van de 

regels voor gastvrijheid te beperken tot de situatie waarin sprake is van het verlenen van gastvrijheid 

aan individuele beroepsbeoefenaren is dus niet duidelijk. Aangenomen mag echter worden dat 

indien een dergelijke ingrijpende wijziging beoogd zou zijn, dit ook nader zou zijn toegelicht.  

In de tweede plaats valt het op dat bij de maxima die in het kader van gastvrijheid gelden voor 

bijeenkomsten en manifestaties wordt gesproken van het vergoeden of niet in rekening brengen van 

kosten door ondernemers ‘of derde partijen’. De toevoeging ‘of derde partijen’ is in 2012 in de 

Beleidsregels gunstbetoon opgenomen. In de voorgaande versies van de beleidsregels wordt alleen 

gesproken van ‘de voor rekening van het bedrijf komende kosten’.64 Ook in dit geval wordt geen 

toelichting gegeven bij de aanpassing van de tekst in 2012. Het is dan ook onduidelijk wat met de 

toevoeging wordt beoogd. De omschrijving ‘derde partij’ is dermate algemeen dat in feite eenieder 

hieronder valt. Of hiermee een uitbreiding van de reikwijdte van de regels voor gastvrijheid is 

beoogd, valt wegens het ontbreken van enige toelichting niet te zeggen. 

7.3.5 Uitzondering op het verbod op gunstbetoon: geschenken 

7.3.5.1 Geschenken algemeen 

De derde uitzondering op het verbod op gunstbetoon in art. 94 onder c Gnw luidt: gunstbetoon is 

verboden, tenzij ‘het geld of op geld waardeerbare diensten of goederen, niet zijnde een 

bijeenkomst of een manifestatie, betreft waartegenover geen prestatie van de beroepsbeoefenaar 

staat, die een geringe waarde hebben en relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunst, de 

farmacie, de tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst’. 

De formulering is enigszins indirect. De reikwijdte van de uitzondering wordt in de eerste plaats 

bepaald aan de hand van de vormen van gunstbetoon waar de uitzondering geen betrekking op 

heeft. Dit volgt uit de expliciete vermelding van bijeenkomsten en manifestaties en uit de 

uitdrukkelijke referentie aan het feit dat het gaat om geld of op geld waardeerbare diensten of 

                                                           
62 Deze maxima zijn tot dusverre één keer aangepast. In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 zijn deze 
bedragen vastgesteld op € 50 per therapeutische klasse per keer resp. € 150 per jaar. In de Beleidsregels 
gunstbetoon 2012 zijn deze bedragen dus verhoogd tot € 75 resp. € 225.  
63 Stcrt. 2007, 123, p. 2. 
64 Stcrt. 2003, 45, p. 2; Stcrt. 2007, 123, p. 2. 
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goederen waar geen tegenprestatie door de beroepsbeoefenaar tegenover staat. Deze vormen van 

gunstbetoon zijn onder de noemer van gastvrijheid en dienstverlening reeds uitgezonderd onder art. 

94 onder b respectievelijk a Gnw. In de Beleidsregels gunstbetoon wordt op meer directe wijze 

aangegeven waar in art. 94 onder c Gnw op wordt gedoeld: het geven en ontvangen van geschenken. 

7.3.5.2 Voorwaarden aan geschenken 

De voorwaarden aan het geven en ontvangen van geschenken zijn in de Geneesmiddelenwet en de 

Beleidsregels gunstbetoon op dezelfde wijze geformuleerd. Om onder de uitzondering van het 

verbod op gunstbetoon te vallen, dient een geschenk van geringe waarde te zijn en relevantie te 

hebben voor de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verpleegkunst of 

de verloskunst. Uit zowel de formulering van art. 94 onder c Gnw als de Beleidsregels gunstbetoon 

volgt dat sprake is van cumulatieve voorwaarden.65 De nadere uitwerking van deze cumulatieve 

voorwaarden is in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 opgenomen onder paragraaf 2.1.C. 

Het begrip ‘geringe waarde’ is in de Beleidsregels gunstbetoon geobjectiveerd en gemaximeerd. 

Daarbij is aansluiting gezocht bij de regeling inzake het aanvaarden van geschenken door 

rijksambtenaren.66 Een geschenk wordt geacht van geringe waarde te zijn indien de waarde niet 

meer dan € 50 bedraagt.67 Het vereiste van ‘geringe waarde’ betreft niet alleen de waarde van een 

afzonderlijk geschenk, ook de totale waarde die op jaarbasis aan geschenken mag worden 

gegeven/ontvangen is gemaximeerd en wel tot € 150 per jaar. Deze bedragen gelden per 

beroepsbeoefenaar, per vergunninghouder en per therapeutische klasse.68 Dit betekent dat een 

vergunninghouder op jaarbasis per ATC-hoofdgroep aan een beroepsbeoefenaar geschenken ter 

waarde van maximaal € 150 mag geven, waarbij de waarde van elk afzonderlijk geschenk niet meer 

dan € 50 mag bedragen. Voor de vaststelling van de waarde van een geschenk moet worden 

uitgegaan van de winkelwaarde inclusief BTW.  

De berekening van de maximaal toegestane waarde van schenken op jaarbasis verschilt dus van de 

berekening die geldt voor gastvrijheid. Bij gastvrijheid mag een beroepsbeoefenaar van alle 

vergunninghouders bij elkaar op jaarbasis per ATC-klasse maximaal € 1.500 ontvangen. Voor 

geschenken geldt dat een beroepsbeoefenaar op jaarbasis per ATC-klasse per bedrijf maximaal € 150 

mag ontvangen. De uitzondering voor geschenken is op dit punt dus ruimer dan de uitzondering voor 

gastvrijheid. Uit de Beleidsregels gunstbetoon kan overigens niet rechtstreeks worden afgeleid of ook 

het aantal geschenken als zodanig gemaximeerd is.  

Een geschenk dient tevens van betekenis te zijn voor de uitoefening van de praktijk van de 

beroepsbeoefenaar. De Beleidsregels gunstbetoon geven hierop een beperkte toelichting: dit 

betekent dat een geschenk ‘dus niet alleen in de privésfeer te gebruiken [mag] zijn’.69 Tevens wordt 

in de Beleidsregels gunstbetoon ingegaan op ‘indirecte geschenken’, zoals bijvoorbeeld het in 

                                                           
65 De Geneesmiddelenwet wijkt op dit punt dus af van de Nederlandse vertaling van Richtlijn 2001/83, hetgeen 
de aanname onderschrijft dat de vertaling van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 niet correct is; zie par. 7.2.3. 
66 In de Beleidsregels gunstbetoon wordt verwezen naar de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksaangelegenheden van 4 juli 1999, Stcrt. 1999, 154. 
67 Dit bedrag geldt reeds sinds de Beleidsregels gunstbetoon 2003. In deze versie van de beleidsregels is wel 
aangegeven dat het genoemde bedrag ‘op gezette tijden moet worden herzien in het kader van de inflatie’. Tot 
een dergelijke herziening is het ultimo 2016 nog niet gekomen.  
68 Beleidsregels gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, par. 2.1.C. 
69 Beleidsregels gunstbetoon 2014, Stcrt. 2014, 9496, p. 4, onder C. 
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bruikleen geven van computerapparatuur. Bepalend is dan of er sprake is van op geld waardeerbare 

voordelen. Als dat het geval is, dient vastgehouden te worden aan genoemde bedragen, aldus de 

beleidsregels.70 

7.3.6 Uitzondering op het verbod op gunstbetoon: kortingen en bonussen 

De vierde uitzondering op het verbod op gunstbetoon betreft kortingen en bonussen en is in art. 94 

onder d Gnw als volgt geformuleerd: gunstbetoon is verboden, tenzij ‘het om kortingen en bonussen 

gaat met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen door personen en rechtspersonen als 

bedoeld in art. 62 lid 1 onder a, b en d’.71 

Art. 62 Gnw bevat een opsomming van partijen die UAD-geneesmiddelen te koop mogen aanbieden 

of ter hand mogen stellen. Het gaat om apothekers (art. 62 lid 1 onder a), apotheekhoudende 

huisartsen (art. 62 lid 1 onder b) en drogisten die in een drogisterij of ander verkooppunt hun beroep 

uitoefenen (art. 62 lid 1 onder d). Kortingen en bonussen die deze partijen bij de uitoefening van hun 

bedrijf en/of beroep weten te bedingen bij de inkoop van geneesmiddelen vallen niet onder het 

verbod op gunstbetoon. 

De tekst in de Beleidsregels gunstbetoon is uitermate summier: volstaan wordt met de opmerking 

dat het verbod op gunstbetoon niet van toepassing is wanneer het gaat om kortingen en bonussen 

met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen door genoemde personen.72 

Ondanks het feit dat het Reclamebesluit een vergelijkbare bepaling kent, is er tijdens de 

parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet opvallend genoeg juist aan art. 94 onder d 

veel aandacht besteed. Dit valt deels te verklaren door de bredere aandacht in die periode voor de 

prijzen van geneesmiddelen en de daarop door apothekers te behalen kortingen. In de memorie van 

toelichting bij art. 79 (later hernummerd) wordt hier ook aan gerefereerd. ‘Overigens geldt dat 

kortingen en bonussen door specifieke regelgeving worden bestreken. Thans worden kortingen en 

bonussen via de desbetreffende WTG-tariefbeschikkingen (“claw back”) teruggehaald en komen zij 

daardoor aan de zorg ten goede.’73  

De leden van de PvdA-fractie geven in eerste instantie aan dat het te ver gaat om te beweren dat 

kortingen en bonussen noodzakelijk zijn voor een doelmatige geneesmiddelenbestelling en -

leverantie. Zij wijzen op de effecten van bonussen en kortingen en maken daarbij een onderscheid 

tussen kortingen die door de industrie aan openbare apothekers worden verstrekt en kortingen die 

aan ziekenhuizen worden aangeboden op merkgeneesmiddelen. Gesproken wordt van kortingen aan 

ziekenhuizen oplopend tot nagenoeg 100%, die uitsluitend bedoeld zijn om medisch specialisten te 

bewegen om dure merkgeneesmiddelen ook extramuraal voor te schrijven. Volgens de PvdA is in 

                                                           
70 De Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 zijn op dit punt uitgebreider en kennen de volgende toevoeging: 

‘Van belang is natuurlijk wel de vraag of geschenken slechts ten bate komen van de ontvanger of tevens in 
belangrijke mate een breder verband hebben. Ondersteuning van de beroepspraktijk of wetenschappelijk 
onderzoek dan wel ondersteuning van een specifieke therapie zal met name moeten worden beoordeeld in het 
licht van het uitgangspunt dat de voorschrijver of afleveraar van geneesmiddelen rationeel voorschrijf-, en 
aflevergedrag vertoont, en daarin niet op onwenselijke wijze wordt beïnvloed.’ (Stcrt. 2003, 45, p. 2, onder A; 
Stcrt. 2007, 123, p. 1, onder A) 
71 Het equivalent van deze bepaling in het Reclamebesluit luidt: ‘De art. 14, 15 en 16 laten bestaande 
maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen, marges en kortingen onverlet.’ 
72 Dit geldt voor alle versies van de beleidsregels, deze tekst is steeds vrijwel gelijkluidend. 
73 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 3, p. 72. 
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deze gevallen geen sprake van het verlenen van kortingen, maar van het beïnvloeden van 

voorschrijfbeleid en dus van gunstbetoon. Ook voor wat betreft de openbare apothekers plaatst de 

PvdA vraagtekens bij de uitzondering op het verbod op gunstbetoon. Op inkoop behaalde voordelen 

zouden volgens de PvdA aan de kwaliteit van zorg en de patiënt ten goede moeten komen, en niet in 

de zakken van individuele apothekers moeten belanden.74  

De regering ontkent dat er een fundamenteel verschil is tussen het karakter van de kortingen en de 

bonussen die enerzijds worden bedongen door openbare apothekers, anderzijds door ziekenhuizen. 

‘In allebei de gevallen gaat het om vormen van “stimulering die bedoeld zijn om de verkoop, het 

afleveren, het voorschrijven of het verbruik van geneesmiddelen te bevorderen. Kortom, om reclame 

in de geneesmiddelenwetgeving”.’75  De regering wijst erop dat apotheekhoudenden zonder 

financiële prikkel minder geneigd zullen zijn om (nog) doelmatiger in te kopen. ‘Doelmatiger inkopen 

vergt immers extra inspanningen van de inkopende apotheker. Doelmatig inkopen door 

ziekenhuisapothekers impliceert het bedingen van lage prijzen voor hun geneesmiddelen. Dit leidt 

immers tot lagere uitgaven voor het gebudgetteerde ziekenhuis.’76 

 

De kwaliteit van zorg mag daarbij echter niet in het geding komen. ‘Het belang van de patiënt moet 

te allen tijde voorop staan en uitgangspunt zijn voor het handelen door arts en 

(ziekenhuis)apotheker. Het is onaanvaardbaar als ziekenhuizen en voorschrijvers zouden instemmen 

met het opzij schuiven van de voorschrijfrichtlijnen gemaakt door de beroepsgroep van artsen, puur 

om financiële redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker en de arts om de 

kwaliteit van de farmaceutische zorg in het ziekenhuis te garanderen. Indien patiënten bij 

binnenkomst in het ziekenhuis worden omgezet op duurdere geneesmiddelen, is dit onaanvaardbaar 

als de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat is het geval als patiënten onnodig worden omgezet 

op geneesmiddelen die volgens de richtlijnen van de beroepsgroep van artsen zelf geen eerste keus 

zijn. Daarnaast kan een en ander leiden tot onnodig hoge kosten in de eerstelijnszorg, tenzij de 

(huis)arts de patiënt nog een keer omzet’, aldus de Minister van VWS.77  

7.3.7 Reikwijdte van de regels voor gunstbetoon  

In de voorgaande paragrafen zijn het verbod op gunstbetoon en de uitzonderingen op dit verbod 

beschreven. Tevens is geconstateerd dat de bepalingen over gunstbetoon wederkerig zijn: wat de 

ene partij niet in het vooruitzicht mag stellen, aanbieden of toekennen met het kennelijke doel het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, mag de andere 

partij niet voorstellen of aanvaarden.  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de reikwijdte van het in art. 94 Gnw opgenomen verbod, 

zowel met betrekking tot de partijen tot wie het verbod zich richt als met betrekking tot de 

categorieën van gunstbetoon die van het verbod zijn uitgezonderd. 

 

7.3.7.1 Reikwijdte van het verbod op gunstbetoon: partijen tot wie het verbod zich richt 

                                                           
74 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 11, p. 16. 
75 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 26. 
76 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 27. 
77 Kamerstukken II 2005-2006, 29 359, nr. 12, p. 27. 
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Ten aanzien van de partijen tot wie het verbod op gunstbetoon zich richt, kan het volgende worden 

vastgesteld. In paragraaf 4.4.2.2 is geconstateerd dat hoofdstuk 9 Gnw afzonderlijke definities van de 

begrippen ‘beroepsbeoefenaar’ en ‘onderneming’ bevat. Op grond van art. 82 lid 1 onder a Gnw 

worden onder ‘beroepsbeoefenaar’ verstaan artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen 

met voorschrijfbevoegdheid op grond van art. 36 lid 14 onder d Wet BIG, verpleegkundigen en 

physician assistants met voorschrijfbevoegdheid op grond van art. 36a Wet BIG, 

apothekersassistenten en drogisten. Uit art. 82 lid 1 onder b Gnw vloeit voort dat als ‘ondernemer’ 

worden beschouwd de houders van een handelsvergunning, een fabrikantenvergunning en/of een 

groothandelsvergunning.78  

Het voorgaande betekent dat het aanbieden van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen 

door houders van een handelsvergunning, een fabrikantenvergunning en/of een 

groothandelsvergunning aan de genoemde beroepsbeoefenaren met het kennelijke doel de verkoop 

van geneesmiddelen te bevorderen op grond van de Geneesmiddelenwet verboden is, tenzij sprake 

is van een van de uitzonderingen zoals omschreven in art. 94 Gnw.  

In 2012 is een nieuw lid 2 aan art. 82 Gnw toegevoegd, op grond waarvan het onder strikte 

voorwaarden mogelijk is gastvrijheid te verlenen aan een aanvullende groep zorgverleners, die geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft.79 Aan de invoering van deze nieuwe wettelijke bepaling is een lange 

discussie voorafgegaan, met name ook tussen IGZ en de CGR.80 Als gevolg van art. 82 lid 2 Gnw 

worden verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in opdracht van een arts, tandarts of 

                                                           
78 In de Beleidsregels gunstbetoon 2014 wordt verwezen naar de definitie van onderneming in art. 82 lid 1 
onder b Gnw, waarna wordt opgemerkt dat een ondernemer de houder van de handelsvergunning is. Strikt 
genomen is dit een te beperkte weergave van de wettelijke definitie. Hetzelfde doet zich voor in de 
Beleidsregels gunstbetoon 2012. 
79 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige 
technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die 
bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 2011, 572, in werking getreden met ingang van 1 
januari 2012 (Stb. 2011, 631)).  
80 In de praktijk doen zich reeds langere tijd knelpunten voor met de toepassing van de regels voor gastvrijheid 
op zogenoemde ‘gemengde’ congressen, congressen waaraan behalve door beroepsbeoefenaren ook wordt 
deelgenomen door andere zorgprofessionals (zie onder meer CGR Nieuwsbrief 2005/2 en 2005/3; CGR 
jaarverslag 2005). Het feit dat gastvrijheid en reclame in de richting van een deel van de deelnemers wel is 
toegestaan en in de richting van een ander deel van de deelnemers niet, levert veel praktische vragen op. IGZ 
ontwikkelt in dit kader ‘Handvatten publieksreclame geneesmiddelen tijdens congressen’ (niet meer als 
openbare bron toegankelijk). Deze handvatten, waarvan de juridische status niet helemaal helder is, worden 
door IGZ toegestuurd aan partijen die vragen hebben over gunstbetoon en reclame tijdens bijeenkomsten die 
openstaan voor zowel beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren. In de gezamenlijke nieuwsbrief van 
VWS, IGZ en de CGR van 25 juli 2007 over de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet en de reclameregels 
wordt gewezen op het feit dat de nieuwe wetgeving vooralsnog geen oplossing biedt voor de praktische 
problemen en onduidelijkheden rond reclame en gastvrijheid bij de zogenoemde gemengde bijeenkomsten 
over een bepaald ziektebeeld. Aangegeven wordt dat VWS, IGZ en de CGR onderzoeken of voor de kwestie 
‘gemengde congressen’ een praktische oplossing kan worden gevonden (Nieuwsbrief Ministerie van VWS van 
25 juli 2007 over geneesmiddelenreclame, GMT/VDG 2788325). Begin 2008 trekt IGZ de Handvatten 
publieksreclame geneesmiddelen tijdens congressen via een mededeling op haar website formeel in. Met de 
komst van de Geneesmiddelenwet heeft IGZ besloten geen gelding meer te ontlenen aan deze handvatten. Uit 
CGR Nieuwsbrief 2008/1 volgt dat ook dit besluit bij verschillende partijen in het veld, waaronder organisatoren 
van congressen, weer tot verwarring heeft geleid over de vraag hoe nu om te gaan met het verbod op 
publieksreclame voor receptgeneesmiddelen tegenover de behoefte en noodzaak om informatie tijdens 
congressen te kunnen verstrekken aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen.  
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verloskundige geneesmiddelen toedienen of verstrekken voor de toepassing van art. 94 onder b Gnw 

als beroepsbeoefenaar beschouwd, voor zover het gastvrijheid bij bijeenkomsten betreft. Met deze 

toevoeging maakt de wetgever het mogelijk dat verpleegkundigen die geen voorschrijfbevoegdheid 

hebben maar in de praktijk wel betrokken zijn bij de verstrekking of toediening van geneesmiddelen 

aan patiënten, kunnen deelnemen aan bijeenkomsten die worden georganiseerd door 

wetenschappelijke instituten of farmaceutische bedrijven en tot doel hebben de wetenschappelijke 

kennis en kunde van beroepsbeoefenaren te bevorderen, in combinatie met een bepaalde mate van 

gastvrijheid. Als rechtvaardiging voor deze toevoeging voert de wetgever aan:  

‘Evenals voor iedere andere beroepsgroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg, geldt 

ook voor de verpleegkundigen dat zij hun kennis en vaardigheden op peil moeten houden. In dat licht 

is het nuttig dat zij niet alleen uit de wetenschappelijke literatuur of door kennisoverdracht in 

bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorginstelling kennis kunnen nemen van verschillende 

behandelingsmethoden, waaronder de medicamenteuze, maar ook door contacten met andere 

categorieën van beroepsbeoefenaren die hun kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelen op 

peil moeten houden, zoals artsen, tandartsen of verloskundigen, tijdens bijeenkomsten van 

wetenschappelijke aard die worden georganiseerd door een wetenschappelijk instituut of een 

farmaceutisch bedrijf.’81 

Door de toevoeging van de categorie ‘verpleegkundige die in de uitoefening van zijn beroep in 

opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen aan patiënten toedient of 

verstrekt’ wordt deelname aan wetenschappelijke congressen mogelijk voor die doelgroep en is ook 

gastvrijheid in hun richting toegestaan, op voorwaarde dat die gastvrijheid beperkt blijft tot hetgeen 

strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen.82 De uitzondering geldt 

uitdrukkelijk alleen voor bijeenkomsten en niet voor manifestaties. De wet vereist dat het moet gaan 

om bijeenkomsten die openstaan voor een gemengde doelgroep, dus voor zowel 

beroepsbeoefenaren als verpleegkundigen die betrokken zijn bij het toedienen of verstrekken van 

geneesmiddelen. Naar de letter van de wet zou art. 82 lid 2 Gnw ook van toepassing kunnen zijn op 

bijeenkomsten die tot doel hebben wetenschappelijke kennis en kunde te bevorderen en specifiek 

bedoeld zijn voor alleen verpleegkundigen die betrokken zijn bij het toedienen of verstrekken van 

geneesmiddelen.  

Wat betreft de positie van partijen die niet als ‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van art. 82 Gnw worden 

beschouwd, kan ten aanzien van de reikwijdte van het verbod op gunstbetoon het volgende worden 

opgemerkt. Uit het feit dat gunstbetoon wordt beschouwd als geneesmiddelenreclame en reclame 

voor receptplichtige geneesmiddelen uitsluitend is toegestaan in de richting van 

beroepsbeoefenaren, volgt dat gunstbetoon in de richting van niet-beroepsbeoefenaren niet is 

toegestaan. Het aanbieden van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen door houders van 

een handelsvergunning, fabrikantenvergunning en/of groothandelsvergunning aan anderen dan 

beroepsbeoefenaren met het kennelijke doel de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen, is 

derhalve verboden.  

In de Beleidsregels gunstbetoon 2012 is dit aspect voor het eerst uitdrukkelijk benoemd. 

Geconstateerd wordt dat alleen beroepsbeoefenaren gunstbetoon mogen ontvangen, mits binnen 

                                                           
81 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, nr. 3, p. 4. 
82 Kamerstukken II 2009-2010, 32 196, nr. 3, p. 4. 
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de kaders zoals uiteengezet in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon.83 Tevens 

wordt opgemerkt dat de regels voor gunstbetoon niet alleen van toepassing zijn op verhoudingen 

tussen ondernemers en beroepsbeoefenaren. In paragraaf 2 van de Beleidsregels gunstbetoon 2012 

wordt dit als volgt verwoord: 

‘De regels voor gunstbetoon zijn niet alleen van toepassing op verhoudingen tussen ondernemers en 

beroepsbeoefenaren, maar zijn ook van toepassing op de interactie van beroepsbeoefenaren met 

andere betrokken partijen. In de praktijk bestaan er vele verhoudingen tussen deze partijen. Dit 

betekent echter niet dat al deze verhoudingen als gunstbetoon zijn aan te merken. Uitgangspunt is dat 

de patiënt of consument moet kunnen rekenen op objectieve voorlichting over en een integere keuze 

voor een bepaald geneesmiddel. Partijen dienen zorg te dragen voor een verantwoord gedrag in hun 

onderlinge verkeer. Dat geldt in het bijzonder voor de verplichting om het gedrag in overeenstemming 

te laten zijn met de belangen van de eindgebruiker en van de volksgezondheid in het algemeen. 

Partijen vermijden bij hun onderlinge verkeer dat zij op enigerlei wijze in conflict raken met hun 

beroepseed of met uit andere hoofde van in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf op 

hen rustende verplichtingen, dan wel dat zij zich op onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden 

voelen.’84 

Uit deze passage volgt dat het door beroepsbeoefenaren vragen of aannemen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen van andere partijen dan ondernemers niet is toegestaan voor 

zover dit plaatsvindt binnen de context van gunstbetoon. Bepalend daarbij is of sprake is van een 

kennelijke verkoopbevorderende doelstelling. Uit de tekst blijkt niet of de minister hierbij bepaalde 

situaties voor ogen heeft gehad. De formulering is echter dermate algemeen, dat bij dit uitgangspunt 

op voorhand geen partijen worden uitgezonderd. Kennelijk wordt bedoeld dat zodra er een element 

van verkoopbevordering speelt, voldaan moet worden aan de regels voor gunstbetoon. Ongeacht de 

hoedanigheid van de betrokken partijen geldt dat de patiënt moet kunnen rekenen op objectieve 

voorlichting over en een integere keuze voor een bepaald geneesmiddel. De algemene regel dat 

partijen zorg dienen te dragen voor een verantwoord gedrag in hun onderlinge verkeer en moeten 

vermijden dat zij op enigerlei wijze in conflict raken met hun beroepseed of andere verplichtingen 

dan wel zich op onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden voelen, geldt niet alleen in de relatie 

tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren, maar ook in die tussen beroepsbeoefenaren en 

andere partijen, zo volgt uit de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014.  

In dit licht is wellicht ook de in paragraaf 7.3.4.2 geconstateerde uitbreiding van de regels voor 

gastvrijheid naar ‘derde partijen’ te plaatsen. Duidelijk is in elk geval dat de reikwijdte van de regels 

voor gunstbetoon in de beleidsregels uit 2012 en 2014 in een bredere context moet worden gezien 

dan uitsluitend de relatie tussen ondernemingen en beroepsbeoefenaren. 

7.3.7.2 Reikwijdte van het verbod op gunstbetoon: andere financiële relaties  

De formulering van art. 94 Gnw laat weinig ruimte voor onduidelijkheid: er geldt een algemeen 

verbod op gunstbetoon en op dit algemene verbod bestaan vier uitzonderingen. Deze uitzonderingen 

hebben betrekking op de betaling voor diensten (onderdeel a), gastvrijheid bij bijeenkomsten en 

manifestaties (onderdeel b), geschenken van geringe waarde (onderdeel c) en bonussen en kortingen 

                                                           
83 Stcrt. 2012, 854, p. 1, onder 1. Een identieke tekst is te vinden in de Beleidsregels gunstbetoon 2014 (Stcrt. 
2014, 9496, p. 1, onder 1). In de twee voorgaande versies van de Beleidsregels gunstbetoon blijft dit aspect 
onbenoemd. 
84 Stcrt. 2012, 854, p. 2, onder 2). Zie voor een identieke tekst Stcrt. 2014, 9496, p. 1-2, onder 2). 
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met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen (onderdeel d). De uitzonderingen gelden alleen 

voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die in art. 94 Gnw zijn weergegeven en nader zijn 

uitgewerkt in de Beleidsregels gunstbetoon.  

Uit deze systematiek volgt dat andere vormen van gunstbetoon – andere financiële relaties tussen 

houders van een handelsvergunning en beroepsbeoefenaren waarbij geld of op geld waardeerbare 

diensten of goederen worden aangeboden of gevraagd met het kennelijke doel de verkoop van 

geneesmiddelen te bevorderen – niet zijn toegestaan. In dit kader is zeer opvallend dat de 

Beleidsregels gunstbetoon 2003 en 2007 voorwaarden bevatten voor een vijfde categorie 

gunstbetoon, te weten ‘het vragen en verlenen van sponsoring’. De teksten van deze beide versies 

van de Beleidsregels zijn identiek: in paragraaf 1.2 is onder het kopje ‘Categorieën gunstbetoon’ 

bepaald dat in het kader van deze beleidsregels gunstbetoon wordt besproken ‘in relatie tot de 

navolgende onderwerpen:  

A. het geven en ontvangen van geschenken; 

B. het verlenen en genieten van gastvrijheid; 

C. het vragen en verlenen van sponsoring; 

D. de honorering van dienstverlening; 

E. het aanbieden en aannemen van kortingen en bonussen.’85 

In de Beleidsregels gunstbetoon 2003 is onder het kopje ‘C. het vragen en verlenen van sponsoring’ 

de volgende tekst opgenomen:  

‘Sponsoring kent vele varianten. Niet alle vormen van sponsoring zijn aan te merken als ongewenste 

gunstbetoon. Uitgangspunt is dat de geneesmiddelenvoorschrijver en -afleveraar in zijn voorschrijf- en 

aflevergedrag niet op onwenselijk geachte wijze wordt beïnvloed. Aanknopingspunt hierbij kan zijn de 

invloed die de sponsor heeft op de inhoud van de gesponsorde activiteit en op de keuze 

(samenstelling, aantal) van degenen die daarvan gebruik kunnen maken. Gelet op de strekking van de 

normen betreffende gunstbetoon, zijn sponsoractiviteiten die ten doel of tot gevolg hebben dat niet 

toegestane vormen van gunstbetoon indirect toch langs de weg van sponsoring worden verleend, te 

beschouwen als een inbreuk op de normen gunstbetoon.’86 

Deze tekst is ook terug te vinden in de Beleidsregels gunstbetoon 2007, met dien verstande dat daar 

nog een algemene verwijzing is opgenomen naar het feit dat zich naast de sponsoring van 

samenkomsten ook nog andere vormen van sponsoring voordoen.87  

In de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014 komt deze vijfde categorie gunstbetoon niet meer 

terug, overigens zonder dat daar op enigerlei wijze een verklaring voor wordt gegeven.88 Gelet op de 

                                                           
85 Stcrt. 2003, 45, p. 1, onder 1.2; Stcrt. 2007, 123, p. 1, onder 1.2. 
86 Stcrt. 2003, 45, p. 3, onder C. 
87 Deze opmerking slaat terug op de slotzin van de tekst over het verlenen en genieten van gastvrijheid, waarin 
is aangegeven dat de eisen ten aanzien van gastvrijheid niet alleen gelden voor samenkomsten die direct en 
indirect door farmaceutische bedrijven worden georganiseerd, maar ook voor samenkomsten die direct of 
indirect door farmaceutische bedrijven worden gesponsord. Voor het overige is de tekst over sponsoring in de 
Beleidsregels gunstbetoon 2007 identiek aan de tekst in de Beleidsregels gunstbetoon 2003, zie Stcrt. 2007, 
123, p. 2-3, onder C.  
88 Interessant genoeg is de enige verwijzing naar het laten vervallen van de bepalingen over sponsoring terug te 
vinden in een nieuwsbrief van de CGR uit 2012. In Nieuwsbrief 2012/1 staat de volgende passage vermeld: ‘In 
de nieuwe Beleidsregels gunstbetoon zijn de passages over sponsoring verwijderd omdat sponsoring geen 
wettelijke term is. De wettelijke definities van gunstbetoon, bijeenkomst, manifestatie en gastvrijheid 
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opzet en formulering van art. 94 Gnw betekent dit dat sponsoring waaraan een kennelijke 

verkoopbevorderende doelstelling ten grondslag ligt met ingang van de inwerkingtreding van de 

Beleidsregels gunstbetoon 2012 niet meer is toegestaan. De discrepantie tussen de Beleidsregels 

gunstbetoon 2002 en 2007 enerzijds en de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014 anderzijds is 

zeer groot. Het is dan ook onbegrijpelijk dat hier in de toelichting geen enkel woord aan wordt gewijd 

of een verklaring voor wordt gegeven. Dit geldt ook voor het schrappen van elke verwijzing naar de 

sponsoring van bijeenkomsten in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 en 2014.  

De strikte formulering van art. 94 Gnw en de geldende tekst van de Beleidsregels gunstbetoon 

brengen mee dat naast de vier in de wet genoemde uitzonderingen geen ruimte is voor enige andere 

uitzondering op het verbod op gunstbetoon. Dit betekent in feite dat alle andere financiële relaties 

tussen ondernemingen en beroepsbeoefenaren waarbij geld of op geld waardeerbare diensten of 

goederen worden aangeboden of gevraagd uitsluitend toelaatbaar zijn indien het kennelijke doel de 

verkoop van geneesmiddelen te bevorderen ontbreekt. In dat geval is immers geen sprake van 

gunstbetoon.  

7.3.8 De verstrekking van monsters  

De voorschriften voor het verstrekken van monsters van geneesmiddelen zijn in de 

Geneesmiddelenwet opgenomen in paragraaf 3 van hoofdstuk 9 over reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren en luiden als volgt: 

 

Art. 92 Gnw  

 

1. Het is verboden gratis monsters van een geneesmiddel te verstrekken, tenzij: 

a. daartoe een gedateerde en persoonlijk ondertekende aanvraag door een 

beroepsbeoefenaar die bevoegd is UR-geneesmiddelen voor te schrijven is ingediend 

bij de betrokken ondernemer, 

b. het monster niet groter is dan de kleinste verpakking die in de handel is, 

c. aan een beroepsbeoefenaar als bedoeld onder a niet meer dan 2 monsters van 

hetzelfde geneesmiddel per kalenderjaar worden verstrekt, 

d. op het monster is vermeld dat het gratis is en niet verkocht mag worden, 

e. bij het monster een exemplaar van de samenvatting van de kenmerken van het 

geneesmiddel is gevoegd, en 

f. degene die het gratis monster verstrekt, een administratie bijhoudt waarin is 

vastgelegd aan wie, op welke datum en in welke hoeveelheid het is verstrekt. 

 

2. Het is verboden aan een beroepsbeoefenaar monsters te verstrekken die middelen 

bevatten als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet. 

 

In art. 92 lid 1 onder c Gnw heeft de wetgever nadere invulling gegeven aan het in Richtlijn 2001/83 

vastgelegde beginsel dat het aantal monsters dat per kalenderjaar per geneesmiddel per 

voorschrijver gratis mag worden verstrekt, beperkt dient te zijn. Dit aantal is gemaximeerd op twee 

                                                           
omvatten ook situaties waarin bijvoorbeeld een vergunninghouder de deelnamekosten sponsort aan de 
organisator in plaats van rechtstreeks aan een beroepsbeoefenaar. De wijze van beoordeling vindt plaats zoals 
in de Code en de Uitwerking normen gunstbetoon bepaald.’ 
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monsters van hetzelfde geneesmiddel. Dat wil zeggen, dat per registratienummer (RVG/EMA) twee 

monsters per jaar mogen worden verstrekt.89 Een monster mag niet groter zijn dan de kleinste in de 

handel zijnde verpakking van het geneesmiddel. Het verstrekken van een monster is alleen 

toegestaan als daar een persoonlijk ondertekende en gedateerde aanvraag van een voorschrijver aan 

ten grondslag ligt. Vergunninghouders dienen hier een administratie van bij te houden.  

 

De overige voorwaarden die aan het gratis verstrekken van monsters van geneesmiddelen worden 

gesteld, spreken voor zich en komen inhoudelijk overeen met de voorschriften van art. 96 Richtlijn 

2001/83. Evenals bij het verbod op publieksreclame het geval is, heeft de Nederlandse wetgever ten 

aanzien van het in art. 96 lid 2 Richtlijn 2001/83 verwoorde verbod op het verstrekken van monsters 

die psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten aansluiting gezocht bij de middelen die 

zijn opgenomen op lijst I of II Opiumwet.  

 

Het feit dat het verbod van art. 92 Gnw betrekking heeft op het verstrekken van gratis monsters aan 

beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn geneesmiddelen voor te schrijven, betekent niet dat het 

verstrekken van monsters tegen betaling wel is toegestaan. Houders van een fabrikantenvergunning 

mogen op grond van art. 34 Gnw alleen geneesmiddelen afleveren aan andere fabrikanten, 

groothandelaren en aan degenen die bevoegd zijn de betreffende geneesmiddelen ter hand te 

stellen. Het afleveren van geneesmiddelen aan voorschrijvers is dus niet toegestaan. De regeling van 

art. 92 Gnw voor de verstrekking van monsters vormt hierop een zeer kleine uitzondering. 

7.4 CGR Code  

7.4.1 Inleiding; relevante bepalingen  

De in het kader van gunstbetoon relevante bepalingen zijn over meerdere plaatsen in de CGR Code 

verspreid. In hoofdstuk 1, dat betrekking heeft op de werkingssfeer van de gedragscode, wordt 

stilgestaan bij het belang van een verantwoorde omgang tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren. 

 

Art. 1.2 CGR Code 

De gedragscode stelt normen aan activiteiten die te maken hebben met een verantwoorde 

gang van zaken bij de omgang tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren, 

zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen. Daarbij kan het gaan om het 

verstrekken van algemene informatie over geneesmiddelen, het verlenen van gastvrijheid, het 

verstrekken van/vragen om premies of voordelen in geld of natura, het verstrekken van 

monsters van geneesmiddelen en onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen. 

Specifiek ten aanzien van de relaties tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zijn in 

hoofdstuk 4 de volgende algemene bepalingen vastgelegd. 

Art. 4.1 CGR Code 

Onverminderd de ter zake geldende wettelijke bepalingen en onverminderd ook het elders in 

deze gedragscode bepaalde, dragen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zorg voor een 

                                                           
89 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 70. 
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verantwoord gedrag in hun onderlinge verkeer. Deze zorg betreft in het bijzonder de 

verplichting om dat gedrag in overeenstemming te doen zijn met de belangen van de 

eindverbruiker alsmede van de volksgezondheid in het algemeen, waaronder begrepen het 

feit dat een belangrijk deel van de kosten van geneesmiddelen uit, in het kader van collectieve 

voorzieningen opgebrachte, fondsen wordt gedekt. Vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren zijn transparant over hun relaties en zijn daarvoor aanspreekbaar. 

Art. 4.2 CGR Code 

Vergunninghouders en beroepsbeoefenaren vermijden bij hun onderlinge verkeer dat zij op 

enigerlei wijze in conflict raken met hun beroepseed of met uit andere hoofde in het kader 

van de uitoefening van hun beroep of bedrijf op hen rustende verplichtingen, dan wel dat zij 

zich op onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden voelen. 

Voorts is relevant de in hoofdstuk 3 opgenomen definitie van gunstbetoon.  

Art. 3.1 onder i CGR Code 

Gunstbetoon: het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand 

stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen. 

De regels voor gunstbetoon zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 CGR Code. Dit hoofdstuk is 

opgebouwd uit de volgende paragrafen: algemene bepalingen over gunstbetoon (par. 6.1), premies, 

geschenken en andere voordelen (par. 6.2), dienstverlening en onderzoek met geregistreerde 

geneesmiddelen (par. 6.3), bijeenkomsten en manifestaties (par. 6.4), sponsoring van projecten (par. 

6.5) en ondersteuning van patiëntenorganisaties (par. 6.6). Gelet op het uitgebreide karakter van de 

regelgeving van de CGR over gunstbetoon en om onnodige doublures te voorkomen, worden de 

relevante bepalingen uit deze paragrafen niet hier weergegeven, maar op de daarvoor aangewezen 

plaatsen elders in dit hoofdstuk.  

Voor een goed inzicht in de regelgeving van de CGR over gunstbetoon (en de daarop gebaseerde 

jurisprudentie) is het van belang zich te realiseren dat de huidige opzet en indeling van hoofdstuk 6 

CGR Code pas van kracht zijn sinds de invoering van de integrale gedragscode in 2014. Vóór die tijd 

kende de CGR Code een andere opzet. De oorspronkelijke gedragscode was veel beperkter in 

omvang. Naast de algemene gedragsregels (die overeenkomen met de huidige art. 4.1-4.2) zijn uit de 

oude versie van de gedragscode in het kader van gunstbetoon relevant de bepalingen over 

gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties (art. 12-13 oud), onderzoek met geregistreerde 

geneesmiddelen (art. 16 oud) en premies, geschenken en andere voordelen (art. 17-22 oud).  

Voor al deze bepalingen geldt dat zij zeer algemeen van aard waren en nader werden uitgewerkt in 

afzonderlijke bijlagen bij de CGR Code. Het betreft de ‘Uitwerking Normen Gunstbetoon art. 12 en 

13, 16 t/m 22 CGR Code,’90 de ‘Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig 

                                                           
90 De oorspronkelijke versie van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is vastgesteld door het bestuur van de 
CGR op 2 oktober 2002 en in werking getreden per 1 januari 2003. De Uitwerking Normen Gunstbetoon is 
nadien als volgt gewijzigd: m.i.v. 1 april 2005 ten gevolge van het besluit van het bestuur van de CGR d.d. 1 
februari 2005 inzake de aanpassing van art. 12 (sponsoring bijeenkomsten); m.i.v. 1 oktober 2007 ten gevolge 
van het besluit van het bestuur van de CGR d.d. 11 september 2007; m.i.v. 25 januari 2011 ten gevolge van het 
besluit van het bestuur van de CGR d.d. 23 januari 2012 (gastvrijheid verpleegkundigen, bedragen gastvrijheid 
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onderzoek’,91 de ‘Gedragsregels inzake sponsoring van patiëntenorganisaties’,92 de ‘Gedragsregels 

sponsoring’93 en de ‘Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties’.94 Deze afzonderlijke 

uitwerkingen van de oorspronkelijke versie van de gedragscode zijn in 2014 ondergebracht in 

hoofdstuk 6 van de integrale versie van de CGR Code.  

7.4.2 De definitie van het begrip ‘gunstbetoon’ en het verbod op gunstbetoon  

Het begrip ‘gunstbetoon’ is pas in 2014 als definitie in de CGR Code opgenomen.95 Deze definitie 

luidt:  

Art. 3.1 onder i CGR Code  

gunstbetoon: het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand 

stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.  

De definitie in de CGR Code is identiek aan de definitie in de Geneesmiddelenwet. Dit is een bewuste 

keuze van de CGR geweest; in de toelichting bij art. 3.1 onder i wordt opgemerkt dat de definitie 

voortkomt uit de Geneesmiddelenwet en aan de gedragscode is toegevoegd om – met verwijzing 

naar art. 94 Gnw – te kunnen aansluiten bij het stelsel van die wet.96  

Hoofdstuk 6 CGR Code opent met een algemeen verbod op gunstbetoon. 

Art. 6.1.1 CGR Code  

Gunstbetoon is verboden tenzij wordt beantwoord aan de gedragsregels van dit Hoofdstuk. 

Ook dit verbod is pas in 2014 in de CGR Code opgenomen. Een dergelijk verbod komt noch in de 

daarvoor geldende versie van de gedragscode, noch in de Uitwerking Normen Gunstbetoon voor. Een 

toelichting voor het opnemen van dit verbod wordt niet gegeven. Aannemelijk is dat de CGR – in het 

verlengde van het opnemen van de definitie van gunstbetoon – ook op dit punt aansluiting heeft 

gezocht bij de Geneesmiddelenwet. Dit roept dan overigens wel de vraag op waarom hiermee zo 

lang is gewacht, het verbod op gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet is immers al sinds 2007 van 

kracht.  

                                                           
manifestatie); m.i.v. 1 januari 2014 ten gevolge van de wijzigingen van art. 6.4.6 en art. 6.4.8 op 17 oktober 
2013 (vereiste schriftelijke overeenkomst bij gastvrijheid). De Uitwerking Normen Gunstbetoon is per 16 mei 
2014 ingetrokken en opgenomen in hfdst. 6 van de integrale versie van de CGR Code. 
91 In werking getreden op 1 augustus 2003 en nadien aangepast per 1 oktober 2005; ingetrokken per 16 mei 
2014 en opgenomen in par. 6.3 van de integrale versie van de CGR Code. 
92 In werking getreden op 1 januari 2006; ingetrokken per 16 mei 2014 en opgenomen in par. 6.6 van de 
integrale versie van de CGR Code. 
93 In werking getreden op 1 januari 2008; ingetrokken per 16 mei 2014 en opgenomen in par. 6.5 van de 
integrale versie van de CGR Code. 
94 In werking getreden op 1 januari 2012; ingetrokken per 16 mei 2014 en opgenomen in hfdst. 7 van de 

integrale versie van de CGR Code. 
95 In de oorspronkelijke versie van de CGR Code komt het begrip gunstbetoon niet voor. In de tot 2014 
geldende Uitwerking Normen Gunstbetoon wordt de term gunstbetoon wel veelvuldig gebruikt, maar is geen 
definitie van dit begrip opgenomen. 
96 Toelichting CGR Code bij art. 3.1 onder i. 



521 
 

Het valt op dat het verbod op gunstbetoon zoals vastgelegd in art. 6.1.1 CGR Code niet gelijkluidend 

is aan art. 94 Gnw, noch qua letterlijke tekst, noch qua exacte strekking. Waar in art. 94 Gnw vier 

concrete vormen van gunstbetoon onder voorwaarden van het verbod zijn uitgezonderd, is er in de 

CGR Code voor gekozen in algemene zin te verwijzen naar de gedragsregels van hoofdstuk 6: 

‘Gunstbetoon is verboden tenzij wordt beantwoord aan de gedragsregels van dit Hoofdstuk’. De 

gedragsregels in hoofdstuk 6 CGR Code beslaan echter meer onderwerpen dan de uitzonderingen die 

in art. 94 Gnw zijn benoemd. Naast regels over premies, geschenken en andere voordelen, 

dienstverlening, gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties bevat hoofdstuk 6 CGR Code immers 

ook regels over de sponsoring van projecten en de ondersteuning van patiëntenorganisaties. Dit 

betekent dat, zelfs nog zonder dat naar de exacte inhoud van de regels met betrekking tot deze 

onderwerpen is gekeken, kan worden vastgesteld dat de CGR Code dus meer uitzonderingen op het 

verbod op gunstbetoon toestaat dan de Geneesmiddelenwet.  

Door in algemene zin te verwijzen naar de gedragsregels in hoofdstuk 6 CGR Code in plaats van de 

uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon concreet te formuleren – zoals in art. 94 Gnw het 

geval is – is de reikwijdte van het verbod in de CGR Code tevens minder strak omlijnd. De vier 

uitzonderingen op het verbod in art. 94 Gnw zijn voorwaardelijk geformuleerd. Als niet aan deze 

voorwaarden wordt voldaan, is de uitzondering op het verbod niet van toepassing. Art. 6.1.1 bevat 

geen strak geformuleerde uitzonderingen, maar spreekt slechts in algemene bewoordingen van in 

hoofdstuk 6 opgenomen gedragsregels waaraan ‘beantwoord’ moet worden om onder de 

uitzondering van het verbod te vallen. De formulering van art. 6.1.1 CGR Code komt in dit opzicht 

enigszins halfslachtig over en oogt alsof er wel een poging is gedaan om bij de Geneesmiddelenwet 

aan te sluiten, echter zonder daar alle consequenties van te willen aanvaarden.  

7.4.3 Wederkerigheid en de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon  

Het verbod op gunstbetoon van art. 6.1.1 CGR Code richt zich op de ‘aanbiedende’ partij. Ingevolge 

de definitie van gunstbetoon is het verboden om geld of op geld waardeerbare diensten of goederen 

in het vooruitzicht te stellen, aan te bieden of toe te kennen (met het kennelijke doel het 

voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen te bevorderden). Of dit verbod wederkerig is in 

die zin dat het ook verboden is geld of op geld waardeerbare diensten of goederen te vragen of aan 

te nemen, is in de CGR Code niet met zoveel woorden terug te vinden.  

In paragraaf 6.1 CGR Code, waarin de algemene bepalingen over gunstbetoon zijn vastgelegd, blijft 

het beginsel van wederkerigheid geheel onbesproken. Ook in de paragrafen 6.3-6.5 CGR Code, 

waarin de voorwaarden ten aanzien van de specifieke vormen van gunstbetoon nader zijn 

uitgewerkt, wordt vrijwel geen aandacht aan wederkerigheid besteed. Alleen in paragraaf 6.2 is een 

spiegelbeeldbepaling opgenomen waaruit volgt dat de betreffende voorschriften niet alleen gelden 

voor de ‘gevende partij’, maar ook voor de ‘ontvangende’. Art. 6.2.1 CGR Code beveelt 

vergunninghouders zich in de richting beroepsbeoefenaren – kort samengevat – te onthouden van 

onder meer het aanbieden van geschenken en andere premies of voordelen in geld of natura. In art. 

6.2.2 zijn enkele beperkte uitzonderingen op dit verbod opgenomen. Art. 6.2.3, de 

spiegelbeeldbepaling van art. 6.2.1, luidt als volgt: 
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Art. 6.2.3 CGR Code 

Onverminderd het bepaalde in art. 6.2.2 onthouden beroepsbeoefenaren zich van het 

vragen of aannemen van premies of voordelen in geld of natura, zoals bedoeld in art. 6.2.1.  

Bij afwezigheid van een algemene bepaling over wederkerigheid en het ontbreken van 

spiegelbeeldbepalingen in de paragrafen 6.3-6.5 CGR Code wordt de suggestie gewekt dat het 

beginsel van wederkerigheid alleen van toepassing is op gunstbetoon in de zin van 6.2.1 CGR Code en 

niet op de overige vormen van gunstbetoon zoals beschreven in hoofdstuk 6 CGR Code. Dit is – mede 

gelet op de veel bredere strekking van het beginsel van wederkerigheid in de Geneesmiddelenwet – 

zeer merkwaardig. 

Een reconstructie van de overgang van de oorspronkelijke versie van de CGR Code naar de in 2014 

ingevoerde integrale gedragscode leidt tot de volgende constatering. In art. 22 CGR Code (oud) werd 

bepaald dat beroepsbeoefenaren zich dienden te onthouden van het vragen of aannemen van 

premies of voordelen in geld of natura zoals genoemd in art. 18 CGR Code (oud). Dit art. 18 CGR Code 

(oud) is exact gelijkluidend aan het huidige art. 6.2.1 CGR Code. Uit de toelichting bij de gelijktijdig 

met de oorspronkelijke versie van de gedragscode geldende Uitwerking Normen Gunstbetoon volgt 

dat art. 22 CGR Code (oud) breed moet worden geïnterpreteerd. In deze toelichting is een hele 

paragraaf aan het onderwerp wederkerigheid gewijd. Met verwijzing naar de Geneesmiddelenwet 

wordt opgemerkt dat gunstbetoon ‘(…) geen eenrichtingsverkeer is, en dat beide betrokken partijen 

hun verantwoordelijkheden hebben. In de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet wordt de 

zogenoemde “wederkerigheid” vastgelegd: “het aannemen van of vragen om verboden gunstbetoon 

is op grond van art. 1 lid 2 jo. art. 94 Gnw niet toegestaan”. Deze wederkerigheid brengt mee dat een 

beroepsbeoefenaar een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de normen inzake 

gunstbetoon, en hij dient open te zijn over zijn relaties met de farmaceutische bedrijfstak. (…)’97  

Deze tekst uit de toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon heeft geen plaats meer 

gekregen in de integrale versie van de CGR Code of de toelichting daarop. Er is echter geen enkele 

aanwijzing dat hiermee beoogd is bij de invoering van de integrale gedragscode een beperktere 

strekking aan het beginsel van wederkerigheid te geven. Gelet op het feit dat de CGR het beginsel 

van wederkerigheid al in een vroegtijdig stadium van de zelfregulering heeft omarmd en gegeven het 

fundamentele karakter daarvan, zou verwacht mogen worden dat dit begrip op een meer expliciete 

en duidelijker wijze in de gedragscode zelf zou worden geïncorporeerd en dan in elk geval zodanig 

dat er geen twijfel over kan bestaan dat dit beginsel van toepassing is op alle vormen van 

gunstbetoon, en niet alleen op de vormen van gunstbetoon zoals omschreven in paragraaf 6.2 CGR 

Code. Het is onduidelijk waarom de CGR dit niet heeft gedaan. 

Paragraaf 6.1 CGR Code bevat twee bepalingen waarin nader wordt ingegaan op de reikwijdte van de 

regels voor gunstbetoon. 

Art. 6.1.2 CGR Code 

Niet onder gunstbetoon vallen financiële relaties waarbij het kennelijke doel het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel te bevorderen ontbreekt. Of 

                                                           
97 Toelichting Uitwerking Normen Gunstbetoon, punten 2.1-2.3. 
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daarvan sprake is moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij de volgende factoren 

een rol (kunnen) spelen: 

a. of de begunstigde is betrokken bij of invloed heeft op het voorschrijven, ter hand stellen 

of gebruiken van een bepaald geneesmiddel of is betrokken bij de toelating van 

geneesmiddelen; 

b. of het onderwerp van de financiële relatie de directe of indirecte verbetering van zorg aan 

patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft; 

c. of de op geld waardeerbare vergoeding aan de begunstigde in redelijke verhouding staat 

tot het doel van de financiële relatie. 

Art. 6.1.3 CGR Code  

Financiële relaties met anderen dan beroepsbeoefenaren zijn alleen toegestaan indien wordt 

voldaan aan de vereisten van art. 6.1.2, waarbij tevens de strekking van de overige bepalingen 

van dit hoofdstuk die gelden voor de betrokken relaties met beroepsbeoefenaren, in acht 

wordt genomen. 

Deze artikelen zijn in 2014 nieuw in de gedragscode opgenomen, gelijktijdig met het in art. 6.1.1 

vervatte algemene verbod op gunstbetoon. Op het eerste gezicht lijken de bepalingen bedoeld om 

meer duidelijkheid te bieden ten aanzien van de vraag wanneer een financiële relatie met een 

vergunninghouder als gunstbetoon dient te worden beschouwd en onder welke voorwaarden 

vergunninghouders dergelijke financiële relaties met niet-beroepsbeoefenaren mogen aangaan. Dit 

sluit aan bij de toelichting bij art. 6.1.2, waarin erop wordt gewezen dat farmaceutische bedrijven 

veel relaties aangaan die buiten het begrip gunstbetoon vallen, waaronder met niet-

beroepsbeoefenaren. ‘Art. 6.1.2 voorziet erin houvast te bieden om vast te stellen wanneer sprake is 

van een verkoopbevorderend doel.’98 Of deze opzet is geslaagd, is de vraag. Gewezen wordt op het 

volgende. 

In art. 6.1.2 CGR Code worden handvatten geboden voor de beoordeling van de vraag of een 

financiële relatie in een concreet geval een verkoopbevorderend doel heeft. Daarvoor kan onder 

andere worden gekeken naar de volgende drie factoren: de hoedanigheid van de begunstigde van de 

financiële relatie, het onderwerp van de financiële relatie en de verhouding tussen de vergoeding die 

de begunstigde ontvangt in relatie tot het doel van de financiële relatie. Uit de formulering van art. 

6.1.2 zelf blijkt niet duidelijk of deze factoren alleen bedoeld zijn om de toelaatbaarheid van 

financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en niet-beroepsbeoefenaren te beoordelen of dat 

de reikwijdte van het artikel breder is en betrekking heeft op alle financiële relaties van 

farmaceutische bedrijven, dus zowel met beroepsbeoefenaren als met niet-beroepsbeoefenaren. 

Ook de toelichting geeft op dit punt geen uitsluitsel. Het meest aannemelijk lijkt echter dat een 

beperkte uitleg is beoogd. De volgende overwegingen spelen daarbij een rol.  

In de eerste plaats wordt in de toelichting bij art. 6.1.2 met betrekking tot de herkomst van de drie 

factoren verwezen naar adviezen van de Codecommissie (waaronder A12.021 en A12.034) en naar 

de in art. 5.1.3 CGR Code genoemde elementen die een rol spelen bij het onderscheid tussen reclame 

en informatie. De beide genoemde adviezen gaan in de kern over de toelaatbaarheid van het 

verlenen van gastvrijheid aan niet-beroepsbeoefenaren. De elementen die bepalend zijn voor het 

                                                           
98 Toelichting CGR Code bij art. 6.1.2. 
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onderscheid tussen reclame en informatie zijn relevant om te kunnen vaststellen wat over 

geneesmiddelen mag worden gecommuniceerd in de richting van niet-beroepsbeoefenaren.  

In de tweede plaats is niet goed in te zien op welke wijze de in art. 6.1.2 CGR Code genoemde 

factoren een rol zouden kunnen spelen bij de beoordeling van de vraag of een financiële relatie met 

een beroepsbeoefenaar een verkoopbevorderend doel heeft. Beroepsbeoefenaren zijn immers per 

definitie betrokken bij (respectievelijk hebben invloed op) het voorschrijven, ter hand stellen of 

gebruiken van geneesmiddelen. In relaties tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren 

wordt die verkoopbevorderende doelstelling zeer snel aangenomen en daar doet het feit dat het 

onderwerp van de financiële relatie de directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de 

bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft (art. 6.1.2 onder b) of dat de op geld 

waardeerbare vergoeding aan de begunstigde in redelijke verhouding staat tot het doel van de 

financiële relatie (art. 6.1.2 onder c) niet aan af. Sterker nog, er zijn legio voorbeelden van 

congressen en vormen van dienstverlening die de directe of indirecte verbetering van zorg aan 

patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel hebben. Toch zal telkens als er 

door een vergunninghouder bij een dergelijk congres gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren wordt 

verleend of betaald wordt voor de dienstverlening moeten worden getoetst aan de regels voor 

gunstbetoon.  

Aangenomen mag derhalve worden dat 6.1.2 CGR Code gericht is op financiële relaties tussen 

vergunninghouders en andere partijen dan beroepsbeoefenaren. Deze relaties zijn toelaatbaar als 

het kennelijke doel van verkoopbevordering ontbreekt. Ten aanzien van de drie factoren die in art. 

6.1.2 CGR Code zijn opgenomen om te bepalen of dat het geval is, kan in deze context het volgende 

worden vastgesteld.  

De eerste factor betreft de hoedanigheid van de begunstigde (art. 6.1.2 onder a). De voorbeelden die 

in de toelichting bij deze bepaling worden genoemd, leiden tot verwarring. Zo wordt gerefereerd aan 

de ‘zorgprofessional’. Kennelijk wordt hiermee gedoeld op een zorgverlener die geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft. Met een zorgprofessional zal blijkens de toelichting ‘(…) meer 

inhoudelijk over de geneesmiddelentherapie kunnen worden samengewerkt dan met een 

(ervaringsdeskundige) patiënt, zonder dat sprake is van een verkoopbevorderend doel. Van belang is 

vast te stellen in hoeverre de betrokkene het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een 

geneesmiddel kan beïnvloeden door bijvoorbeeld zijn voorlichtende rol richting patiënten(groepen). 

Indien de betrokkene deze mogelijkheid tot beïnvloeding heeft, dient te worden gewaakt voor een 

evenwichtige en [zo] compleet mogelijke informatie-uitwisseling over geneesmiddelentherapie.’99 

Het is lastig te doorgronden wat de CGR hiermee bedoelt. Wordt gesuggereerd dat een betaalde 

samenwerking tussen een farmaceutisch bedrijf en een zorgverlener die geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft eerder toelaatbaar is dan een vergelijkbare vorm van samenwerking 

met een (ervaringsdeskundige) patiënt? Dit is een merkwaardige gedachtegang en lijkt ook haaks te 

staan op de overwegingen van de Codecommissie in de genoemde adviezen A12.021100 en 

                                                           
99 Toelichting CGR Code bij art. 6.1.2. 
100 A12.021 (Kopenhagen) heeft betrekking op een groot internationaal congres in Kopenhagen over een 
specifieke chronische ziekte, dat in het kader van het Deense voorzitterschap van de EU in samenwerking met 
de OECD (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wordt georganiseerd. Een 
Nederlandse vergunninghouder wil 8 à 10 gezaghebbende Nederlanders uitnodigen voor deelname aan dit 
congres, waar met experts vanuit de hele wereld zal worden gesproken over preventie, 
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A12.034.101 Deze adviezen gaan in essentie over de vraag of het verlenen van gastvrijheid aan niet-

beroepsbeoefenaren onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar zou moeten zijn. Zo wordt in A12.021 

gastvrijheid verleend aan onder andere een SER-lid, een bestuurslid van een patiëntenvereniging, 

een afgevaardigde van een fondsenwerver en afgevaardigden van twee zorgverzekeraars. Het gaat 

om een bijzonder, eenmalig congres over een bepaald ziektebeeld, waar in het geheel niet over 

geneesmiddelen wordt gesproken (en dus ook geen geneesmiddelenreclame wordt gemaakt). De 

Codecommissie acht ‘(…) de relatie tussen de gastvrijheid aan de niet-beroepsbeoefenaren en 

bevordering van voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een (bepaald) [te] ver van elkaar 

verwijderd (…)’, onder meer omdat: 

 de betreffende niet-beroepsbeoefenaren niet behoren tot een groep van personen die (in de 

toekomst) betrokken (zullen) zijn bij het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een 

geneesmiddel, en 

 de niet-beroepsbeoefenaren niet betrokken zijn bij de toelating van geneesmiddelen op de 

Nederlandse markt. 

 

Met andere woorden: verkoopbevordering van geneesmiddelen is niet aan de orde, omdat de 

begunstigden van de gastvrijheid niet in een positie verkeren waarin zij invloed kunnen uitoefenen 

op het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen (en er ook overigens geen reclame wordt 

gemaakt). Er is een te ver verwijderd verband tussen de gastvrijheid en de mogelijkheid om het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van geneesmiddelen te bevorderen. 

 

Deze redenering van de Codecommissie is goed te volgen, maar in de toelichting bij art. 6.1.2 CGR 

Code is hier niets van terug te vinden. Door daar juist voorbeelden te noemen van begunstigden die 

als zorgverleners wel bij patiëntenzorg betrokken zijn – en dus bij het gebruik van geneesmiddelen – 

in welke gevallen de kennelijke doelstelling tot verkoopbevordering zeer snel zal worden 

aangenomen, roept de CGR alleen maar vragen op over de strekking en reikwijdte van art. 6.1.2 CGR 

Code. De bij de aanpassing van de toelichting in 2016 opgenomen verwijzing naar advies A14.039 

over trainingen aan verpleegkundigen maakt een en ander niet duidelijker.102 Verpleegkundigen zijn 

evident betrokken bij het gebruik van geneesmiddelen. Financiële relaties tussen farmaceutische 

bedrijven en verpleegkundigen zullen te allen tijde moeten worden getoetst aan de regels voor 

gunstbetoon en zullen in het merendeel van de gevallen niet toegestaan zijn als het 

verpleegkundigen zonder voorschrijfbevoegdheid betreft. 

De tweede factor die in art. 6.1.2 (onder b) wordt genoemd, betreft de vraag of het onderwerp van 

de financiële relatie de directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van 

de medische wetenschap tot doel heeft. Of binnen een financiële relatie sprake is van een kennelijk 

verkoopbevorderend doel zal met name worden bepaald door de inhoud en soort (tegen)prestatie, 

zo valt hierover te lezen in de toelichting. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de sponsoring 

                                                           
gezondheidsbevordering, vroegdiagnostiek, het belang van gegevensverzameling over de ziektelast, publiek-
private samenwerking en nieuwe vormen van gezondheidszorgsystemen, met als doel een advies uit te 
brengen aan de Europese Commissie.  
101 A12.034 (Gotenborg) betreft een groot internationaal congres voor beleidsmakers over ketenzorg, waarvoor 
de vergunninghouder naast een aantal beroepsbeoefenaren ook enkele niet-beroepsbeoefenaren wil 
uitnodigen die een managementfunctie in de ketenzorg vervullen. Het betreft personen met een 
bedrijfseconomische, bestuurskundige, juridische of soms medische achtergrond. 
102 Deze passage is per 1 juli 2016 toegevoegd aan de toelichting bij art. 6.1.2 CGR Code.  
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van projecten overeenkomstig paragraaf 6.5 CGR Code, ‘die op basis van de doelstelling over het 

algemeen buiten het begrip gunstbetoon zal vallen’.103 Deze laatste opmerking valt – mede gelet op 

de jurisprudentie van de Codecommissie – niet goed te plaatsen. Een samenwerkingsrelatie die ziet 

op kennisuitwisseling tussen een vergunninghouder en een zorgprofessional zal volgens de 

toelichting in beginsel geen verkoopbevorderende doelstelling hebben, mits sprake is van een 

evenwichtige informatie-uitwisseling over geneesmiddelentherapie. Kennisuitwisseling met een niet-

beroepsbeoefenaar in de rol van consultant is toegestaan op voorwaarde dat de tegenprestatie van 

de zorgprofessional niet zal bestaan in het aansporen tot het gebruik van geneesmiddelen.  

De derde factor die bepalend kan zijn bij de vraag of er een verkoopbevorderend doel is, heeft 

betrekking op de vergoeding die de begunstigde ontvangt; deze moet in redelijke verhouding staan 

tot het doel van de financiële relatie (art. 6.1.2 onder c CGR Code). Uit de toelichting volgt dat de 

honorering voor prestaties door niet-beroepsbeoefenaren is toegestaan mits de vergoeding redelijk 

is. In het geval van een zorgprofessional veronderstelt dit een marktconform honorarium en een 

gangbare onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten. Daarnaast geldt 

dat sprake moet zijn van een passende locatie. Vergoedingen aan (ervaringsdeskundige) patiënten 

zullen over het algemeen beperkt moeten blijven tot een redelijke onkostenvergoeding in geld of in 

de vorm van een geschenk van geringe waarde dat verband houdt met de geneeskundige 

behandeling of algemene gezondheid van de betrokken patiënt, aldus de toelichting bij art. 6.1.2 CGR 

Code. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, moet een verkoopbevorderend motief worden 

aangenomen en is de vergoeding niet toelaatbaar.  

In de toelichting wordt verder nog een handvat gegeven voor het verlenen van gastvrijheid aan 

zorgprofessionals bij wetenschappelijke congressen. Aangenomen wordt dat die gastvrijheid over het 

algemeen via de congresorganisatie zal plaatsvinden en ten goede zal komen aan alle deelnemers 

aan het congres. ‘Van belang is dat de gastvrijheidskosten (boven de eventueel door de betrokkene 

zelf betaalde deelnamekosten) beperkt [blijven] tot de directe deelname aan het congres, inclusief 

eventuele koffie/thee- en/of lunchpauzes, maar exclusief individuele reis- en/of verblijfkosten. Ook 

geldt dat sprake moet zijn van een passende locatie. Het bieden van verdergaande gastvrijheid, zoals 

een rechtstreekse vergoeding van reis- en/of verblijfkosten, kan gerechtvaardigd zijn voor 

betrokkenen die verder van het voorschrijven van receptgeneesmiddelen afstaan, zoals 

wetenschapsjournalisten of vertegenwoordigers van zorgverzekeraars. Vergoeding voor deelname 

aan niet-noodzakelijke onderdelen van het congres, zal over het algemeen een verkoopbevorderend 

doel te hebben.’ 

In de toelichting bij art. 6.1.2 wordt tot slot een toetsingskader gegeven voor de betrokkenheid van 

vergunninghouders bij wetenschappelijke prijzen bestaande uit het toekennen van een geldbedrag of 

op geld waardeerbare goederen. Dit toetsingskader is afkomstig uit een nieuwsbrief van de CGR en in 

2016 in de toelichting bij art. 6.1.2 opgenomen.104  

Art. 6.1.3 CGR Code lijkt te zijn bedoeld als spiegelbeeldbepaling van art. 6.1.2. Financiële relaties 

met anderen dan beroepsbeoefenaren zijn alleen toegestaan als wordt voldaan aan de vereisten van 

art. 6.1.2. Het probleem met deze formulering is echter dat art. 6.1.2 niet als voorwaarde is 

geformuleerd, maar slechts factoren benoemt die gebruikt kunnen worden om vast te stellen of er 

                                                           
103 Toelichting CGR Code bij art. 6.1.2. 
104 CGR Nieuwsbrief 2014/10. 
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sprake is van een verkoopbevorderend doel. Dit staat aan een heldere en eenduidige toepassing van 

art. 6.1.3 in de weg.  

Voor zover financiële relaties met niet-beroepsbeoefenaren zijn toegestaan, dienen deze op grond 

van art. 6.1.3 te beantwoorden aan de strekking van de eisen die uit hoofde van de paragrafen 6.2-

6.5 CGR Code aan relaties met beroepsbeoefenaren worden gesteld. Hiermee verklaart de CGR de 

hoofdlijnen van de regels voor gunstbetoon in de richting van beroepsbeoefenaren tevens van 

toepassing op financiële relaties tussen vergunninghouders en niet-beroepsbeoefenaren voor zover 

deze relaties geen verkoopbevorderend doel hebben. Is dit doel er wel, dan is sprake van 

gunstbetoon en gunstbetoon in de richting van niet-beroepsbeoefenaren is niet toegestaan.  

Concluderend moet worden vastgesteld dat het toetsingskader dat in art. 6.1.2 en 6.1.3 is 

opgenomen om te kunnen beoordelen of relaties met een financiële component tussen 

vergunninghouders en niet-beroepsbeoefenaren moeten worden beschouwd als gunstbetoon (en 

dus verboden zijn) dan wel niet als gunstbetoon hoeven te worden beschouwd, qua systematiek een 

aantal onvolkomenheden bevat en op onderdelen voor meerdere uitleg vatbaar is. Dit lijkt aan een 

heldere toepassing van de bepalingen in de weg te staan. De toelichting bij de artikelen zal voor de 

praktijk deels bruikbaar zijn, deels alleen maar vragen oproepen. 

7.4.4 Premies, geschenken en andere voordelen 

7.4.4.1 Algemeen; relevante bepalingen 

Paragraaf 6.2 CGR Code heeft betrekking op hetgeen in de titel wordt aangeduid als ‘Premies, 

geschenken en andere voordelen’. Het eerste artikel bevat een opsomming van een aantal 

uiteenlopende handelingen waar vergunninghouders zich van dienen te onthouden. Dit artikel luidt 

als volgt. 

Art. 6.2.1 CGR Code  

Vergunninghouders onthouden zich met betrekking tot beroepsbeoefenaren van:  

a. het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van geschenken in welke vorm ook; 

b. het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van kwijting voor de betaling van facturen, 

anders dan tegen volledige betaling, zulks onverminderd art. 6:127 BW (betreffende de 

verrekening van schulden en vorderingen over en weer); 

c. het afhankelijk stellen van de prijs van geneesmiddelen van afname van andere 

geneesmiddelen of van andere producten; 

d. het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van andere premies of voordelen in geld of 

natura; 

e. ieder ander handelen of nalaten waardoor afleveraars en voorschrijvers zich op onoorbare 

wijze tegenover de ondernemingen verplicht zouden voelen. 

In aanvulling op deze algemene bepaling bevat paragraaf 6.2 CGR Code verder nog een bepaling over 

geschenken van geringe waarde (art. 6.2.2), een bepaling over wederkerigheid (art. 6.2.3), een 

bepaling over kortingen (art. 6.2.4) en een bepaling over het verstrekken van monsters (art. 6.2.5). 

Deze bepalingen worden in de navolgende subparagrafen behandeld. Voor de bespreking van art. 

6.2.3 CGR Code over wederkerigheid wordt verwezen naar paragraaf 7.4.3. 



528 
 

Met betrekking tot art. 6.2.1 kan worden vastgesteld dat de tekst van deze bepaling exact 

overeenkomt met de tekst van art. 18 CGR Code (oud). Ondanks het feit dat deze bepaling van meet 

af aan onderdeel heeft uitgemaakt van de gedragscode, is in de toelichting geen enkele verwijzing 

naar de herkomst van de onder a-e opgesomde handelingen terug te vinden.  

Duidelijk is dat enkele onderdelen van art. 6.2.1 CGR Code verwantschap vertonen met art. 94 lid 1 

Richtlijn 2001/83 en art. 94 onder c Gnw. Dit geldt voor art. 6.2.1 onder a (het aanbieden of in het 

vooruitzicht stellen van geschenken in welke vorm dan ook) en art. 6.2.1 onder d (het aanbieden of in 

het vooruitzicht stellen van andere premies of voordelen in geld of natura). Het is vergunninghouders 

niet toegestaan beroepsbeoefenaren premies of voordelen in geld of natura of geschenken aan te 

bieden of in het vooruitzicht te stellen behoudens het bepaalde in art. 6.2.2 CGR Code. Hoewel dit 

niet met zoveel woorden uit de tekst van art. 6.2.1 CGR Code volgt, mag – gelet op de definitie van 

gunstbetoon in art. 6.1.1 CGR Code – worden aangenomen dat dit geldt voor zover dit aanbieden of 

in het vooruitzicht stellen geschiedt met het doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van 

een geneesmiddel te bevorderen. Indien deze doelstelling ontbreekt, is er immers geen sprake van 

gunstbetoon. 

De in art. 6.2.1 onder b en c genoemde handelingen bevatten een verbod op de kwijting van de 

betaling van facturen105 en het afhankelijk stellen van de prijs van geneesmiddelen van de afname 

van andere geneesmiddelen of producten. Deze bepalingen vinden geen grondslag in Richtlijn 

2001/83 of in de Geneesmiddelenwet. Naar hun aard betreft het handelingen die gezien moeten 

worden in de context van de praktijken die zich in de handelskolom van geneesmiddelen (kunnen) 

voordoen. Daarmee zijn zij van een andere orde dan bijvoorbeeld art. 6.2.1 onder a en d. De vraag is 

overigens of het niet meer voor de hand zou hebben gelegen het bepaalde in art. 6.2.1 onder b en c 

op te nemen bij art. 6.2.4 over kortingen. Ook is het de vraag of de genoemde handelingen niet 

eerder gezien moeten worden als (ontoelaatbare) handelspraktijken dan als een vorm van 

gunstbetoon.106 

Het gebod van art. 6.2.1 onder e tot slot is van zeer algemene aard en de vraag is dan ook of art. 

6.2.1 wel de juiste plaats is voor deze bepaling en of zij niet beter opgenomen had kunnen worden in 

de algemene bepalingen over gunstbetoon in paragraaf 6.1 CGR Code. Als restbepaling komt zij – 

gegeven het feit dat ook de paragrafen 6.3-6.6 CGR Code nog een groot aantal vormen van 

gunstbetoon beschrijven – in art. 6.2.1 wat merkwaardig tot haar recht. 

  

                                                           
105 Uit de verwijzing in art. 6.1.2 onder b Gnw naar art. 6:127 BW volgt dat de bevoegdheid tot verrekening van 
schulden overeind blijft in het geval dat – kort samengevat – partijen over en weer elkaars schuldeiser en 
schuldenaar zijn en de schuldenaar de bevoegdheid heeft tot verrekening als hij een prestatie te vorderen 
heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de 
schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering. 
106 Hier wreekt zich waarschijnlijk weer het feit dat de definitie van gunstbetoon en het verbod daarop pas in 
2014 in de CGR Code zijn opgenomen. De bedoelde bepalingen dateren van ver voor die tijd.  
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7.4.4.2 Uitzondering op het verbod van art. 6.2.1; geschenken 

Art. 6.2.2 CGR Code bevat een uitzondering op de in de vorige subparagraaf besproken verboden 

onder art. 6.2.1.  

Art. 6.2.2 CGR Code  

Van het bepaalde in art. 6.2.1 zijn uitgezonderd geschenken of voordelen in geld of in natura, 

die een geringe waarde hebben en tevens van betekenis zijn voor de uitoefening van de 

praktijk van de beroepsbeoefenaar. Het begrip ‘geringe waarde’ duidt op iets dat bescheiden 

is in omvang. Die waarde dient mede in relatie tot de frequentie te worden gezien. Het is niet 

de bedoeling dat geschenken van geringe waarde zodanig vaak, of in een zodanige omvang 

worden verstrekt, dat in totaliteit de waarde daarvan substantieel wordt.  

 

Aangenomen wordt dat een geschenk van geringe waarde is wanneer de waarde niet meer 

bedraagt dan € 50 per keer, met een maximum van € 150 per jaar. Deze bedragen gelden per 

beroepsbeoefenaar, per vergunninghouder en per therapeutische klasse. De waarde van een 

geschenk wordt bepaald aan de hand van de winkelwaarde inclusief BTW. 

 

In de toelichting bij art. 6.2.2 CGR Code wordt ingegaan op de ratio van deze uitzondering. Voor veel 

bedrijfstakken geldt dat promotiematerialen en geschenken worden gezien als mogelijkheid om een 

(nieuw) product onder de aandacht van afnemers te brengen. Dit geldt ook voor de farmaceutische 

bedrijfstak; onderkend wordt dat vergunninghouders in staat moeten zijn om hun producten en 

zichzelf met marketingactiviteiten te onderscheiden van andere producten en concurrerende 

bedrijven.107 De grens aan het op deze wijze onder de aandacht brengen ligt blijkens de toelichting 

daar waar het voorschrijf- en/of aflevergedrag onoorbaar wordt beïnvloed.108  

Het geven van geschenken of voordelen in geld of in natura door vergunninghouders aan 

beroepsbeoefenaren is op grond van art. 6.2.2 CGR Code toegestaan als aan twee voorwaarden 

wordt voldaan: het geschenk of voordeel dient een ‘geringe waarde’ te hebben en dient ‘van 

betekenis te zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar’. Deze voorwaarden 

zijn cumulatief; in tegenstelling tot Richtlijn 2001/83 spreekt de CGR Code net als de 

Geneesmiddelenwet van ‘en’ en niet van ‘of’.  

Wat verstaan dient te worden onder ‘geringe waarde’ is terug te vinden in de tekst van art. 6.2.2. Uit 

de tweede volzin van dit artikel blijkt dat dit ‘duidt op iets dat bescheiden is in omvang’. Daarbij 

speelt niet alleen de waarde als zodanig een rol, maar ook de frequentie waarmee een geschenk of 

voordeel wordt gegeven. ‘Het is niet de bedoeling dat geschenken van geringe waarde zodanig vaak, 

of in een zodanige omvang worden verstrekt, dat in totaliteit de waarde daarvan substantieel 

wordt.’109  

                                                           
107 In de tekst van de toelichting wordt daarbij in een tussenzin verwezen naar ‘het streven naar meer 
marktwerking’. Deze passage is afkomstig uit de uit 2002 daterende Uitwerking Normen Gunstbetoon. In die 
periode is de introductie van (meer) marktwerking in de zorg een belangrijk thema, uiteindelijk resulterend in 
onder meer de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.  
108 Toelichting CGR Code bij art. 6.2.2. 
109 Deze tweede volzin is in de CGR Code opgenomen bij de invoering van de integrale gedragscode in 2014. In 
de Uitwerking Normen Gunstbetoon komt deze zin niet voor.  
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In de CGR Code is ervoor gekozen om de overgang tussen een ‘geringe waarde’ en een substantiële 

waarde te objectiveren. De waarde van een geschenk mag niet meer bedragen dan € 50 

(winkelwaarde inclusief BTW) per keer, met een maximum van € 150 per jaar. Bij het vaststellen van 

deze bedragen is aansluiting gezocht bij de regeling met betrekking tot het aanvaarden van 

geschenken door rijksambtenaren.110 Deze maxima gelden per beroepsbeoefenaar, per 

vergunninghouder en per therapeutische klasse.111 De ratio hiervan is dat een vergunninghouder de 

mogelijkheid moet hebben om meerdere producten onder de aandacht van een beroepsbeoefenaar 

te brengen.112 In de toelichting bij art. 6.2.2 wordt gewezen op het feit dat het maximumbedrag in 

het kader van de inflatie op gezette tijden moet worden herzien. Vooralsnog is dit sinds de invoering 

in 2002 echter niet gebeurd. 

Het tweede vereiste waaraan voldaan moet worden om geschenken of voordelen in geld of natura 

uit te zonderen van het verbod van art. 6.2.1 CGR Code luidt dat het geschenk of voordeel van 

betekenis is voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat een 

geschenk daadwerkelijk van betekenis moeten kunnen zijn voor de uitoefening van het beroep van 

de ontvanger. Het moet ‘relevantie hebben met de gewone loop der dingen in de uitoefening van het 

beroep van de ontvanger’. Geschenken die alleen maar in de privésfeer te gebruiken zijn, vallen hier 

in elk geval niet onder.113 

Per 2014 is de toelichting van de CGR Code op dit punt nader aangescherpt ten gevolge van 

wijzigingen in de EFPIA Code. Zonder de tekst van art. 6.2.2 als zodanig aan te passen, is in de 

toelichting bij dit artikel een nadere precisering opgenomen van het vereiste dat een geschenk van 

betekenis dient te zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Als geschenk 

zijn alleen nog toelaatbaar:  

1. materialen met een informatief of educatief karakter, voor zover deze direct relevant zijn voor de 

beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar en direct de zorg aan patiënten ten goede 

komen, en 

 

2. producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast, direct gericht op de educatie 

van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten, mits daarmee niet routinepraktijkuitgaven 

van de ontvangende beroepsbeoefenaar worden gecompenseerd. 

Het verschil tussen materialen en producten wordt in de toelichting niet nader aangeduid. Ook 

overigens blinken de formuleringen niet uit in helderheid. De eerste categorie betreft educatie- en/of 

voorlichtingsmaterialen die rechtstreeks verband moeten houden met de beroepsuitoefening van de 

beroepsbeoefenaar. Het schenken van educatie- of voorlichtingsmaterialen die geen of geen 

rechtstreeks verband houden met die beroepsuitoefening is daarmee in elk geval niet toegestaan. 

Lastiger is de interpretatie van het vereiste dat de materialen ‘direct de zorg aan patiënten ten 

                                                           
110 In de toelichting bij art. 6.2.2 wordt verwezen naar de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksaangelegenheden van 14 juli 1999, Stcrt. 1999, 154. 
111 De definitie van ‘therapeutische klasse’ is opgenomen in art. 3.1 onder j CGR Code. Hieronder wordt 
verstaan een ATC-hoofdgroep, zijnde het eerste niveau van het Anatomical Therapeutic Chemical- 
classificatiesysteem van de WHO. 
112 Uit CGR Nieuwsbrief 2005/3 volgt dat een bedrijf dient aan te geven in het kader van welke ATC-klasse een 
geschenk wordt aangeboden, zodat een beroepsbeoefenaar kan beoordelen of het maximum is bereikt. Zowel 
de vergunninghouder als de beroepsbeoefenaar wordt geacht dit bij te houden.  
113 Toelichting CGR Code bij art. 6.2.2. 
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goede’ moeten komen. De toevoeging van het woord ‘direct’ lijkt te suggereren dat het moet gaan 

om materialen die bedoeld zijn om ingezet te worden in de rechtstreekse behandelrelatie tussen de 

beroepsbeoefenaar en de patiënt. Dit zou betekenen dat de uitzondering betrekking heeft op 

educatie- of voorlichtingsmaterialen die gericht zijn op de patiënt en niet zozeer op de behandelaar. 

De toelichting bij art. 6.2.2 geeft op dit punt echter geen uitsluitsel.  

Ook de interpretatie van de tweede categorie levert vragen op. De formulering van de tekst duidt op 

cumulatieve vereisten, hetgeen betekent dat het gaat om producten die ‘in de medische praktijk 

kunnen worden toegepast’ en die ‘direct gericht moeten zijn op de educatie van 

beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten’. Het eerste vereiste is duidelijk; het gaat dus om 

gebruiksartikelen die hun toepassing kennen in de medische praktijk. Hiermee zijn niet alleen 

producten uitgesloten die in de privésfeer worden gebruikt, maar ook producten die wel in een 

zakelijke, maar niet per se medische context worden gebruikt. De toevoeging dat de toepassing 

‘direct gericht [moet zijn] op de educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten’ is lastig 

te duiden. Het zou logischer geweest zijn indien gesproken zou worden van ‘gericht op de educatie 

van beroepsbeoefenaren of de zorg aan patiënten’ [cursivering MdB]. Welke producten zowel de 

educatie van de beroepsbeoefenaar als de zorg aan patiënten in zich verenigen, is lastig zich voor te 

stellen. De ratio van het laatste vereiste dat het schenken van een product niet is toegestaan als 

daarmee ‘routine praktijkuitgaven van de beroepsbeoefenaar worden gecompenseerd’ is helder. 

Gebruiksartikelen die geacht worden onderdeel uit te maken van de gangbare praktijkvoering van 

een beroepsbeoefenaar, en daarmee ook tot gangbare uitgaven behoren, mogen niet als geschenk 

worden gegeven.  

Met de aanpassing van de toelichting bij art. 6.2.2 CGR Code in 2014 is ook een categorie komen te 

ontstaan van producten die onder voorwaarden buiten de reikwijdte van het begrip geschenk vallen. 

Het gaat om pennen, blocnotes en congrestassen die tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten of 

nascholingen georganiseerd door een vergunninghouder ter beschikking worden gesteld voor het 

maken van aantekeningen en het opbergen van educatieve informatie. Deze worden niet beschouwd 

als geschenk en mogen worden verstrekt op voorwaarde dat zij niet worden ingezet als 

promotiemateriaal ‘door de wijze van uitvoering (meer dan geringe waarde) of vermelding van 

productnamen’.114 Zolang dergelijke materialen van geringe waarde zijn en geen reclame 

(productnamen) bevatten, mogen zij worden verstrekt als cursusmateriaal. Indien niet aan deze 

voorwaarden wordt voldaan, is het geven van pennen, blocnotes en tassen op grond van de 

aangescherpte geschenkenregeling niet toegestaan. De betekenis voor de uitoefening van de praktijk 

van de beroepsbeoefenaar ontbreekt. De CGR Nieuwsbrief uit 2013 spreekt op dit punt voor zich: 

‘(…) ervan uitgaande dat pennen en blocnotes tot routine praktijkuitgaven behoren die door de 

beroepsbeoefenaar zelf dienen te worden gedragen, voldoen zij volgens EFPIA ook niet aan de 

voorwaarde van producten voor de medische praktijk.’115 

  

                                                           
114 Toelichting CGR Code bij art. 6.2.2. 
115 CGR Nieuwsbrief 2013/3. 
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7.4.4.3 Kortingen 

Art. 6.2.4 CGR Code luidt als volgt. 

Art. 6.2.4 CGR Code  

Vergunninghouders onthouden zich bij de levering van geneesmiddelen van het aanbieden of 

verstrekken aan beroepsbeoefenaren van kortingen in de vorm van geschenken (waaronder 

bonusleveranties van andere geneesmiddelen of van branchevreemde producten). Deze 

bepaling is niet van toepassing op kortingen verleend in verband met de levering van 

geneesmiddelen mits, in geval van kortingen in natura, in de vorm van bonusleveranties van 

hetzelfde geneesmiddel, respectievelijk in geval van korting in geld, indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk (met name op een factuur of creditnota) tot uitdrukking zijn gebracht. 

Deze bepaling heeft van het begin af onderdeel uitgemaakt van de CGR Code. In de huidige 

toelichting bij art. 6.2.4 wordt verwezen naar art. 94 onder d Gnw, op grond waarvan kortingen en 

bonussen met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen aan (rechts)personen als bedoeld in art. 

62 lid 1 onder a, b en d Gnw zijn uitgezonderd van het verbod op gunstbetoon. Kortingen op de 

levering van geneesmiddelen in geld of in natura zijn op grond van art. 6.2.4 CGR Code toegestaan. 

Bij dit laatste geldt wel als voorwaarde dat sprake moet zijn van een bonusleverantie van hetzelfde 

geneesmiddel. Kortingen in natura in de vorm van andere geneesmiddelen dan wel andersoortige 

producten of geschenken zijn niet toegestaan.  

Als algemene voorwaarde geldt dat kortingen transparant moeten worden gemaakt. Dit betekent dat 

zij schriftelijk tot uitdrukking worden gebracht, onder meer op de factuur of creditnota. Over de 

hoogte van de toegestane kortingen als zodanig worden in art. 6.2.4 CGR Code geen uitspraken 

gedaan. Uit de per 1 juli 2016 aangepaste toelichting bij art. 6.2.4 volgt dat het geven van 100% 

kortingen op geneesmiddelenleveranties in beginsel toelaatbaar wordt geacht, mits hier geen 

aanprijzend karakter van uitgaat.  

7.4.4.4 Monsters  

Paragraaf 6.2 bevat tot slot ook nog een afzonderlijke bepaling over het verstrekken van monsters 

van geneesmiddelen (art. 6.2.5 CGR Code). Uit het feit dat deze bepaling is opgenomen in paragraaf 

6.2 CGR Code volgt dat de CGR het verstrekken van monsters kennelijk als een vorm van gunstbetoon 

beschouwt. Qua systematiek wijkt de CGR Code hiermee af van de Geneesmiddelenwet, waarin de 

voorschriften voor het verstrekken van monsters zijn opgenomen in de paragraaf over reclame 

gericht op beroepsbeoefenaren. 

Art. 6.2.5 CGR Code  

Onverminderd het ter zake bepaalde in of krachtens de Wet, met de additionele 

voorwaarde dat na een periode van twee jaar nadat een voorschrijvende 

beroepsbeoefenaar een monster heeft aangevraagd, geen nieuwe monsters van hetzelfde 

geneesmiddel meer worden verstrekt, houden vergunninghouders een adequate 

administratie bij van de door hen verstrekte monsters van geneesmiddelen en van de 

voorschrijvende beroepsbeoefenaren aan wie zij de monsters hebben verstrekt, op welke 

datum, alsmede in welke hoeveelheden. Voor deze administratie geldt een bewaartermijn 

van vijf jaar. 
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In de toelichting bij dit artikel wordt verwezen naar art. 92 Gnw, dat bepaalt dat per kalenderjaar niet 

meer dan twee monsters van hetzelfde geneesmiddel aan een beroepsbeoefenaar mogen worden 

verstrekt. Gewezen wordt op het feit dat de Geneesmiddelenwet daarbij geen tijdslimiet bevat. De 

CGR heeft ervoor gekozen op dit punt aansluiting te zoeken bij de EFPIA Code: in art. 6.2.5 CGR Code 

is bepaald dat monsters van eenzelfde geneesmiddel slechts verstrekt mogen worden binnen een 

termijn van twee jaar na de eerste aanvraag van de betrokken beroepsbeoefenaar. Als een 

geneesmiddel op basis van een wijzigingsprocedure van de sterkte en/of dosering daarvan ook een 

nieuwe indicatie krijgt toegekend, wordt dit geneesmiddel als nieuw gekwalificeerd en mogen 

opnieuw monsters worden verstrekt. Dit geldt niet echter niet in het geval dat er geen sprake is van 

een nieuwe indicatie.116 

7.4.5 Dienstverlening en onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen 

7.4.5.1 Inleiding; relevante bepalingen  

De voorschriften in de CGR Code met betrekking tot dienstverlening zijn vastgelegd in paragraaf 6.3 

en luiden als volgt: 

Art. 6.3.1 CGR Code  

Vergunninghouders dragen er zorg voor dat de honorering van beroepsbeoefenaren – 

ongeacht of dat geschiedt in geld of in natura – voor verleende diensten in een redelijke 

verhouding staat tot de door de beroepsbeoefenaren geleverde prestaties en dat met de 

verleende dienst geen andere binding tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren 

ontstaat dan direct verband houdend met de verleende dienst. 

Art. 6.3.2 CGR Code  

De dienstverlening (met inbegrip van de te verrichten diensten en tegenprestatie) moet 

schriftelijk in één overeenkomst zijn vastgelegd waarin de doelstelling en uitvoering van de te 

verlenen dienst helder dienen te zijn omschreven. 

Deze eis geldt niet voor overeenkomsten die enkel strekken tot het eenmalig invullen van 

eenvoudige vragenlijsten dan wel enquêteformulieren. 

Art. 6.3.3 CGR Code  

De te betalen tegenprestatie dient in redelijke verhouding te staan tot de te verrichten 

werkzaamheden. 

a. De werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. 

b. Daarnaast is een vergoeding op zijn plaats voor de tijd die de beroepsbeoefenaar heeft 

besteed. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de naar redelijke schatting aan 

de betrokken werkzaamheden verbonden tijdsbesteding en een redelijk uurtarief. 

 

 

                                                           
116 Toelichting CGR Code bij art. 6.2.5. 
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Art. 6.3.4 CGR Code  

Samenkomsten die plaatsvinden in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, dienen 

te voldoen aan het beginsel passende locatie van art. 6.4.1. 

Art. 6.3.5 Onderzoek waarbij geneesmiddelen zijn betrokken 

Deze gedragscode is ook van toepassing op onderzoek waarbij geneesmiddelen zijn 

betrokken, tenzij sprake is van wetenschappelijk onderzoek dat valt onder de reikwijdte van 

de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) of het Toetsingskader niet-

WMO-plichtig onderzoek, zoals deze voor de Nederlandse situatie gelden. De WMO en het 

Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek hebben onder meer betrekking op de 

wetenschappelijke deugdelijkheid van het onderzoek, een positief oordeel van een erkende 

medisch-ethische toetsingscommissie, regels betreffende de bescherming van de betrokken 

persoon (toestemming, privacy) en de redelijkheid van de betaalde vergoedingen. 

Over de reikwijdte van paragraaf 6.3 CGR Code valt uit de toelichting op te maken dat toetsing aan 

de vereisten van art. 6.3.1-6.3.5 alleen aan de orde is bij dienstverlening door een 

beroepsbeoefenaar waar een rechtstreekse of indirecte tegenprestatie van een vergunninghouder 

tegenover staat. Dienstverlening ‘om niet’ wordt niet beschouwd als gunstbetoon; onder die 

omstandigheid is het risico op ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag uitgesloten.117 De 

ratio hiervan is zonneklaar.  

In de toelichting bij art. 6.3.1 CGR Code is verder aangegeven dat partijen bij een ‘(…) 

dienstverleningsverhouding pas te maken [krijgen] met de regels omtrent gunstbetoon wanneer aan 

de dienstverlening oneigenlijke motieven ten grondslag liggen en/of door de verhouding tussen de te 

leveren dienst (prestatie) en de vergoeding daarvoor twijfels kunnen ontstaan over de 

onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar.’118 Met deze formulering wordt de suggestie gewekt 

dat toetsing aan de regels voor gunstbetoon niet aan de orde is als vaststaat dat de 

onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar niet in het geding is omdat de motieven die aan de 

dienstverlening ten grondslag liggen niet oneigenlijk zijn en/of de verhouding tussen de dienst en 

prestatie redelijk is. Om dit te kunnen vaststellen, is toetsing aan de regels voor gunstbetoon echter 

wel degelijk nodig, met name ook gelet op de eisen die in art. 6.3.3 aan de verhouding tussen de 

dienst en de honorering worden gesteld. Deze toelichting bij art. 6.3.1 lijkt dan ook niet adequaat. 

In de toelichting wordt ook aandacht besteed aan de situatie waarin de 

dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten met een samenwerkingsverband van 

beroepsbeoefenaren of met een instelling waar beroepsbeoefenaren in participeren of werkzaam 

zijn, terwijl de feitelijke diensten worden verricht door een of meer beroepsbeoefenaren. Ook in dit 

geval zijn de voorwaarden van paragraaf 6.3 van toepassing.119 

  

                                                           
117 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.3. 
118 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.1.  
119 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.1.  
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7.4.5.2 Voorwaarden aan dienstverlening  

Uit art. 6.3.1-6.3.4 CGR Code volgt dat aan dienstverlening in algemene zin vier voorwaarden worden 

gesteld:  

1. met de verleende dienst mag geen andere binding tussen de vergunninghouder en 

beroepsbeoefenaar ontstaan dan direct verband houdend met die dienst (art. 6.3.1); 

2. de honorering die de beroepsbeoefenaar ontvangt, moet in een redelijke verhouding staan tot 

de geleverde prestaties (art. 6.3.1 en art. 6.3.3); 

3. de dienstverlening moet in één schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd (art. 6.3.2), en 

4. samenkomsten die in het kader van een dienstverleningsovereenkomst plaatsvinden, moeten 

voldoen aan het beginsel van passende locatie (art. 6.3.4). 

Deze voorwaarden worden hieronder nader geanalyseerd. 

Ad 1. Geen andere binding dan direct verband houdend met de dienst 

De strekking van deze voorwaarde is niet geheel duidelijk. De toelichting bij art. 6.3.1 CGR Code 

volstaat met de constatering dat er in beginsel geen bezwaar is tegen dienstverlening van 

beroepsbeoefenaren ten behoeve van vergunninghouders. Dergelijke dienstverlening kan 

verschillend van aard zijn. De toelichting noemt als voorbeelden het geven van lezingen, advisering 

en het meewerken aan geneesmiddelenonderzoek. Ook dienstverlening van meer commerciële aard 

is in beginsel toegestaan. Zo is dienstverlening gericht op het verkrijgen van marketinginformatie 

en/of marketinggegevens in beginsel toegestaan. 

Ad 2. Redelijke verhouding tussen honorering en geleverde prestaties 

De CGR Code hanteert het uitgangspunt dat de beloning voor door beroepsbeoefenaren geleverde 

diensten in redelijke verhouding moet staan tot de geleverde tegenprestatie. Daarbij is aansluiting 

gezocht bij de wettelijke bepalingen omtrent dienstverlening.120 Hieruit volgt dat een 

beroepsbeoefenaar recht heeft op een redelijke beloning en vergoeding van gemaakte onkosten. De 

beloning geldt als vergoeding voor de tijd die de beroepsbeoefenaar aan de dienst heeft besteed. Uit 

art. 6.3.3 CGR Code volgt dat deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de naar redelijke 

schatting aan de betrokken werkzaamheden verbonden tijdsbesteding en een redelijk uurtarief. De 

concrete omstandigheden van het geval spelen een rol bij de beantwoording van de vraag wat 

redelijk geacht kan worden. Relevante factoren daarbij zijn onder meer de aard en omvang van de 

geleverde diensten, het tijdsbeslag en de discipline van de betrokken beroepsbeoefenaar, zo volgt uit 

de toelichting bij art. 6.3.3 CGR Code.  

                                                           
120 De toelichting bij art. 6.3.3 CGR Code verwijst naar art. 7:405-406 BW.  
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De CGR heeft in 2014 in overleg met IGZ en het Ministerie van VWS in de toelichting bij art. 6.6.3 een 

overzicht opgenomen van uurtarieven voor beroepsbeoefenaren die als redelijk worden 

beschouwd.121 Deze tarieven luiden als volgt:122 

 

Het gaat om maximumtarieven waarvan niet naar boven mag worden afgeweken, ook niet als de 

betrokken beroepsbeoefenaar een ‘key opinion leader’ is. De CGR ziet geen aanleiding voor 

differentiatie boven de genoemde bedragen op basis van de kwalificaties van de betrokken 

beroepsbeoefenaar; de normtarieven ‘worden als maximaal redelijk ervaren’.123 

In de toelichting bij art. 6.3.3 CGR Code zijn ook concrete aanknopingspunten opgenomen voor de 

vergoeding van onkosten in het kader van dienstverlening. De CGR maakt onderscheid tussen 

reiskosten en de kosten in verband met verblijf (diner en overnachting). De hoofdregel is dat de 

onkosten passend dienen te zijn voor de te verrichten prestaties en binnen redelijke perken blijven. 

Voor onkosten in verband met maaltijden geldt een maximum van € 75 per maaltijd (incl. drank) voor 

Nederland. Bij de vergoeding van reiskosten is aansluiting gezocht bij de regeling voor 

rijksambtenaren. Als redelijk wordt beschouwd: 

 

 
 

Over de vergoeding van reistijd is in de toelichting bepaald dat het redelijk kan zijn reistijd tijdens de 

normale werkuren wegens inkomstenderving financieel te compenseren. De vergoeding van reistijd 

buiten werkuren is niet toelaatbaar. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de 

                                                           
121 Deze normtarieven zijn op 1 februari 2014 in werking getreden. Vóór die tijd gaf de CGR geen normtarieven 
voor dienstverlening af, maar werd verwezen naar de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij de (uur)tarieven 
zoals vastgesteld in het kader van de WMG en de tussen de Minister van VWS en het bestuur van de Orde van 
Specialisten in 2007 overeengekomen normtarieven. In de toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon 
onder punt 9.4 wordt in dit kader wel aangetekend dat aan voornoemde tarieven ‘geen absolute, voor alle 
gevallen geldende betekenis’ kan worden toegekend.  
122 Het uurtarief van de gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig specialist en physician assistant is aan 
het overzicht toegevoegd bij de aanpassing van de toelichting van de CGR Code per 1 juli 2016. 
123 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.3.  

Tarieven dienstverlening

Hoogleraar 200€        

Medisch specialist 140€        

Ziekenhuisapotheker 140€        

Huisarts 100€        

Apotheker 100€        

Tandarts 85€          

Verloskundige 75€          

Gespecialiseerd verpleegkundige 75€          

Verpleegkundig specialist 75€          

Physician assistant 75€          

Reiskostenvergoeding

Auto € 0,37 per kilometer

Trein kosten eerste klasse (ongeacht of er een abonnement is)

Taxi volledig, in aanvulling op openbaar vervoer

Vliegtuig geen eerste klasse, business class voor intercontinentale vluchten toegestaan
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mogelijkheid dat tijdens de reis de gevraagde dienstverlening nader kan worden voorbereid; een 

dubbele beloning voor reistijd en voorbereidingstijd is niet toegestaan.124 

Ad 3. Schriftelijke overeenkomst  

 

De dienstverleningsovereenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd. Achterliggende gedachte hierbij is 

dat afspraken over dienstverlening transparant moeten zijn. Ditzelfde uitgangspunt verklaart de eis 

dat alle afspraken in één schriftelijk stuk zijn vastgelegd en dus niet ‘verspreid’ mogen worden over 

meerdere documenten. Art. 6.3.2 CGR Code schrijft voor dat de doelstelling en de uitvoering van de 

te verlenen overeenkomst helder dienen te zijn vastgelegd. De rechten en plichten van partijen over 

en weer moeten duidelijk zijn omschreven. In de toelichting wordt gewezen op het belang van 

transparantie. De legitimiteit van de dienstverlening moet kunnen worden getoetst. De omschrijving 

van de uitvoering van de werkzaamheden vormt tevens de basis voor de beoordeling van de 

verhouding tussen deze werkzaamheden en de honorering daarvoor en de onafhankelijkheid van de 

beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van die werkzaamheden.  

De toelichting bij art. 6.3.2 CGR Code geeft een nadere omschrijving van de inhoud van de 

dienstverleningsovereenkomst. Hierin dienen in elk geval de volgende elementen te zijn opgenomen:  

a. een omschrijving van de te leveren diensten; 

b. de hoedanigheid van de dienstverlener; 

c. het overeengekomen honorarium en de eventuele onkostenvergoeding; 

d. de hoeveelheid aan de dienstverlening te besteden uren; 

e. de locatie van de dienstverlening; 

f. het tijdstip/de periode waarin de dienstverlening plaatsvindt. 

Het gebruik van raamovereenkomsten wordt toelaatbaar geacht op voorwaarde dat de onder d-f 

genoemde aspecten in een addendum van die overeenkomst worden vastgelegd.125 

Een uitzondering op de verplichte schriftelijke vastlegging in een dienstverleningsovereenkomst is 

gemaakt voor het eenmalig invullen van eenvoudige vragenlijsten of enquêteformulieren. Indien 

voor het invullen van dergelijke eenvoudige vragenlijsten of enquêtes een tegenprestatie wordt 

geboden, moet wel worden voldaan aan de voorwaarden van paragraaf 6.3, maar kan de schriftelijke 

vastlegging in een overeenkomst achterwege blijven. 

Ad 4. Eisen aan de locatie van samenkomsten in het kader van dienstverlening  

De CGR Code houdt rekening met de mogelijkheid dat een beroepsbeoefenaar in het kader van 

dienstverlening aan samenkomsten dient deel te nemen. Dit is op grond van art. 6.3.4 CGR Code 

toegestaan op voorwaarde dat de locatie van de samenkomst ‘passend’ is. Het vereiste van een 

‘passende locatie’ vindt zijn oorsprong in art. 6.4.1 CGR Code over de gastvrijheid bij 

bijeenkomsten.126 De toepassing van dit beginsel bij de beoordeling van een samenkomst in het 

kader van dienstverlening komt erop neer dat het toegestaan is de kosten van de deelname aan 

samenkomsten door de dienstverlener binnen redelijke perken te vergoeden. Er vindt in dat geval 

geen integrale toetsing plaats aan de bepalingen over gastvrijheid bij bijeenkomsten uit paragraaf 6.4 

                                                           
124 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.3. 
125 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.2. 
126 Zie ook par. 7.4.6.4. 
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CGR Code en er gelden ook geen maximumbedragen. De vraag of sprake is van redelijke reis- en/of 

verblijfkosten is gekoppeld aan de passendheid van de locatie waar de samenkomst plaatsvindt. De 

locatie mag geen luxe uitstraling hebben. Voor een samenkomst in het buitenland dient een 

objectieve rechtvaardigingsgrond te bestaan.127  

7.4.5.3 Voorwaarden aan onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen  

De CGR Code is de enige rechtsbron die specifieke bepalingen over onderzoek met geregistreerde 

geneesmiddelen bevat. De oorsprong van deze bepalingen dateert uit 2005. In dat jaar besluit het 

bestuur van de CGR tot aanpassing van art. 16 CGR Code (oud). Daarmee wordt de gedragscode 

expliciet van toepassing verklaard op onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen, met 

uitzondering van onderzoek dat onder de WMO valt en door een erkende Medisch Ethische 

Toetsings Commissie (METC) of door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is 

goedgekeurd. Gelijktijdig treedt ook de Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-

plichtig onderzoek’ in werking. Deze Nadere uitwerking bevat aanvullende inhoudelijke eisen ten 

aanzien van niet-WMO-plichtig onderzoek en de dienstverlening door beroepsbeoefenaren in dit 

kader. Tevens vloeit uit de Nadere uitwerking een verplichting voor vergunninghouders voort tot het 

opstellen van een interne procedure voor de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek (ook wel 

aangeduid als een Standard Operating Procedure of SOP). Deze interne procedure dient door de CGR 

te worden goedgekeurd. Farmaceutische bedrijven die niet over een door de CGR goedgekeurde 

interne procedure beschikken, zijn verplicht elk afzonderlijk niet-WMO-plichtig onderzoek dat zij 

willen uitvoeren op individuele basis preventief door de Codecommissie te laten goedkeuren. 

De reden voor de CGR om over te gaan tot het opstellen van een toetsingskader voor onderzoek met 

geneesmiddelen is gelegen in het spanningsveld tussen enerzijds de wettelijke verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van vergunninghouders om in het kader van postmarketingsurveillance 

gegevens over geneesmiddelen te blijven verzamelen nadat deze eenmaal in de handel zijn gebracht 

en anderzijds de mogelijkheid om het uitzetten van onderzoek te gebruiken om voorschrijfgedrag 

van artsen te beïnvloeden. Met dit laatste wordt gedoeld op een fenomeen dat in de praktijk ook wel 

wordt aangeduid als ‘seeding trials’, onderzoek dat niet gericht is op het verzamelen van gegevens 

over de werking of effecten van een geneesmiddel, maar als (verkapt) doel heeft een geneesmiddel 

bij artsen in de pen te krijgen. Deze laatste vorm van onderzoek wordt onwenselijk geacht. Met het 

toetsingskader voor niet-WMO-plichtig onderzoek wordt beoogd onderzoek dat leidt tot ongewenste 

beïnvloeding van voorschrijfgedrag te voorkomen.128 

Het is een bewuste keuze van de CGR om het toetsingskader alleen van toepassing te verklaren op 

niet-WMO-plichtig onderzoek. Onderzoek met geneesmiddelen dat onder de reikwijdte van de WMO 

valt, dient vooraf te worden goedgekeurd door een METC of de CCMO. Omdat deze erkende, 

onafhankelijke instanties de doelstellingen, deugdelijkheid en opzet van WMO-plichtig onderzoek al 

beoordelen, wordt de kans zeer klein geacht dat bij die onderzoeken sprake kan zijn van oneigenlijke 

beïnvloeding van voorschrijfgedrag. Er is dus geen noodzaak de toetsing door de METC of CCMO 

opnieuw te doen, de zelfregulering richt zich juist op het onderzoek met geneesmiddelen dat buiten 

het gezichtsveld van de METC’s en CCMO blijft, het niet-WMO-plichtige onderzoek. Daarbij kan 

worden gedacht aan observationeel, non-interventieonderzoek, bijvoorbeeld naar compliance of 

                                                           
127 Toelichting CGR Code bij art. 6.3.4. 
128 Zie de oorspronkelijke toelichting bij de Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig 
onderzoek’, punten 5-7. 
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naar het gebruik van een geneesmiddel in relatie tot andere niet-medicamenteuze behandelingen, 

leefgewoonte, gebruiksgemak, patiënteninformatie, enz.  

Om gelegitimeerd, objectief niet-WMO-plichtig onderzoek te onderscheiden van onderzoek dat 

feitelijk wordt ingezet voor de ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag, zijn in de Nadere 

uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek eisen gesteld aan de 

doelstellingen, opzet en methodiek van niet-WMO-plichtig onderzoek en aan de vergoeding voor de 

beroepsbeoefenaren die aan het onderzoek meewerken. De doelstelling van het niet-WMO-plichtig 

onderzoek dient zinvol en legitiem te zijn en de opzet en de uitvoering daarvan behoren voldoende 

kwaliteit te waarborgen. Parameters die een rol kunnen spelen bij de beoordeling hiervan zijn onder 

meer het belang van het verkrijgen van resultaten uit het betreffende niet-WMO-plichtig onderzoek, 

een duidelijke, vooraf geformuleerde vraagstelling en op die vraagstelling toegesneden opzet en 

methodologie, een goed gedefinieerde patiëntenpopulatie, het minimum- en maximumaantal in te 

sluiten patiënten, een goede methodologische onderbouwing, de terugkoppeling van resultaten naar 

de deelnemende beroepsbeoefenaren, enz.  

Met de invoering van de integrale gedragscode in 2014 worden de eisen uit de Nadere uitwerking 

art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’ aanvankelijk overgenomen in art. 6.3.5 en 

6.3.6 CGR Code. In de toelichting bij deze artikelen komen ook grote delen van de oorspronkelijke 

toelichting bij de Nadere uitwerking terug.  

Met ingang van 1 januari 2015 besluit de CGR de beoordeling van niet-WMO-plichtig onderzoek te 

laten plaatsvinden volgens het Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek (Toetsingskader 

nWMO) van de werkgroep nWMO.129 Dit besluit leidt tot aanpassing van art. 6.3.5 CGR Code. Op 

grond van de nieuwe, ultimo 2016 geldende tekst van dit artikel is de CGR Code van toepassing op 

onderzoek waarbij geneesmiddelen zijn betrokken, tenzij sprake is van wetenschappelijk onderzoek 

dat valt onder de reikwijdte van de WMO of het Toetsingskader nWMO. Het uitgangspunt is dat als 

een erkende onafhankelijke instantie een onderzoek heeft beoordeeld op basis van de relevante 

bepalingen uit de WMO of het Toetsingskader nWMO, het niet aan de CGR is dit onderzoek 

inhoudelijk nogmaals te beoordelen op doelstellingen, deugdelijkheid en opzet. 

In navolging van deze aanpassing van art. 6.3.5 komt met ingang van 1 juli 2015 de in art. 6.3.6 CGR 

Code opgenomen verplichting inzake de goedkeuring van SOPs voor niet-WMO-plichtig onderzoek te 

vervallen.130 Na een overgangsperiode van een jaar, waarin individueel niet-WMO-plichtig onderzoek 

middels de tussenkomst van de Keuringsraad door adviescommissies wordt beoordeeld aan de hand 

van het Toetsingskader nWMO, draagt de CGR de verantwoordelijkheid voor de toetsing van niet-

WMO-plichtig onderzoek in haar geheel over aan de Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF).131 In dit 

kader is een convenant gesloten door een aantal beroeps- en brancheorganisaties waarvan de 

achterban betrokken is bij de uitvoering van niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek.132 De 

verplichte toetsing door de DCTF geldt voor bedrijven die niet-WMO-plichtig onderzoek initiëren of 

financieren en die (via het lidmaatschap van de koepelorganisaties) aan het convenant zijn 

                                                           
129 Dit is een werkgroep van de Dutch Clinical Trial Foundation.  
130 Art. 6.3.6 CGR Code is per 1 juli 2015 komen te vervallen. 
131 De praktische consequenties van deze overgang zijn uitgewerkt in CGR Nieuwsbrief 2016/3. 
132 Partijen bij dit convenant zijn de NFU, VIG, Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), Nederlandse 
Vereniging Medisch-Ethische Toetsingscommissies (NVMETC) en Associatie van Contract Research Organisaties 
in Nederland (ACRON). 
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gebonden. De regels omtrent dienstverlening van de CGR maken integraal onderdeel uit van het 

Toetsingskader nWMO. Deze dienstverlening zal dus onverkort aan paragraaf 6.3 CGR Code moeten 

voldoen. 

7.4.6 Gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties 

7.4.6.1 Inleiding; relevante bepalingen 

De voorwaarden met betrekking tot het verlenen en genieten van gastvrijheid in het kader van 

samenkomsten zijn geregeld in paragraaf 6.4 CGR Code. De relevante bepalingen luiden als volgt: 

Art. 6.4.1 CGR Code  

Vergunninghouders dragen er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan 

beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties deze gastvrijheid: 

a. binnen redelijke perken blijft en 

b. strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel. Daarbij 

speelt met name het evenwicht in tijdsbesteding tussen het wetenschappelijk programma 

en de overige onderdelen een essentiële rol; en 

c. zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de 

bijeenkomst/manifestatie. 

Bovendien dient de bijeenkomst/manifestatie plaats te vinden op een passende locatie. 

Art. 6.4.2 CGR Code  

Bij het verlenen van gastvrijheid in het kader van bijeenkomsten, wordt onder 

beroepsbeoefenaar tevens verstaan een verpleegkundige die in de uitoefening van zijn beroep 

in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedient of verstrekt aan 

patiënten. 

Art. 6.4.3 CGR Code  

Onder het verlenen van gastvrijheid wordt verstaan de vergoeding of het voor rekening 

nemen van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten van een bijeenkomst/manifestatie. De 

geboden gastvrijheid mag geen ontspanning (sport, vrije tijdsbesteding en dergelijke) 

omvatten. 

Art. 6.4.4 CGR Code  

De eisen die aan gastvrijheid worden gesteld gelden niet alleen voor bijeenkomsten of 

manifestaties die direct of indirect door de vergunninghouder worden georganiseerd, maar 

ook voor bijeenkomsten of manifestaties die direct of indirect door de vergunninghouder 

worden gesponsord. Daarbij gelden de volgende eisen: 

a. de sponsoring dient voorafgaand aan de sponsoring schriftelijk te worden vastgelegd in 

een overeenkomst. De overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van 

de gesponsorde bijeenkomst/manifestatie (inclusief financiële onderbouwing) en van de 

rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen. 
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b. de sponsoring mag zich niet uitstrekken tot andere kosten dan algemene 

organisatiekosten en gastvrijheidskosten met in achtneming van art. 6.4.1-6.4.3. 

Art. 6.4.5 CGR Code  

Van een bijeenkomst is sprake in de navolgende gevallen: 

1. De inhoud van de bijeenkomst is door een wetenschappelijke vereniging of een van de 

farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende 

instantie als wetenschappelijk aangemerkt. Niet wie de organisator is, maar de inhoud 

bepaalt immers het wetenschappelijk karakter. 

 

2. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, 

wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke 

groeperingen of instanties, waarbij geldt dat: 

a. de organisator bepaalt, geheel onafhankelijk van de betrokken vergunninghouder 

i. de inhoud van het programma; De onderwerpkeuze dient tot stand te komen 

op basis van de onafhankelijke behoefte van beroepsbeoefenaren (en niet op 

basis van een willekeurig aanbod van de vergunninghouder). 

ii. de keuze van de sprekers tijdens de bijeenkomst; 

iii. de keuze van de locatie 

iv. de duur van de samenkomst, en 

v. voor wie de bijeenkomst openstaat. 

b. Indien een spreker banden heeft met de vergunninghouder of een derde partij, dient 

de objectiviteit van de presentatie te worden getoetst door de desbetreffende 

(wetenschappelijke) vereniging van beroepsbeoefenaren. 

 

3. De organisatie is in handen of vindt plaats in opdracht van een vergunninghouder en de 

bijeenkomst is door de CGR preventief beoordeeld op art. 6.4.1 en op inhoud, waarbij 

geldt dat: 

a. de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd dient te zijn, en 

b. het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van 

beroepsbeoefenaren. 

Art. 6.4.6 CGR Code  

Aangenomen wordt dat de gastvrijheid bij bijeenkomsten binnen redelijke perken blijft 

wanneer: 

1. de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per 

beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan strikt 

noodzakelijk en in ieder geval niet meer dan € 500 per keer en € 1.500 per jaar, waarbij 

voor het maximum van € 1.500 per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor 

andere bijeenkomsten georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse 

worden meegeteld; of 

2. beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle kosten (reis- en verblijfkosten en de kosten 

van deelname) zelf draagt; en 
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3. de afspraken over de verleende gastvrijheid zijn vastgelegd in een schriftelijke 

overeenkomst, waarin de uitvoering helder dient te zijn omschreven. Deze eis geldt niet 

als de gastvrijheid enkel ziet op deelname aan een door de betrokken vergunninghouder 

georganiseerde bijeenkomst, zonder dat sprake is van vergoeding van reis- en/of 

overnachtingskosten. 

Art. 6.4.7 CGR Code  

Samenkomsten met een programma dat voorziet in informatiebehoeften van 

beroepsbeoefenaren die geen bijeenkomst zijn in de zin van art. 6.4.5, zijn manifestaties. 

Art. 6.4.8 CGR Code  

Bij manifestaties wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft 

wanneer: 

1. de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per 

beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan strikt 

noodzakelijk en in ieder geval niet meer dan € 75 per keer en € 225 per jaar; en 

2. de afspraken over de verleende gastvrijheid zijn vastgelegd in een schriftelijke 

overeenkomst, waarin de uitvoering helder dient te zijn omschreven. Deze eis geldt niet 

als de gastvrijheid enkel ziet op deelname aan een door de betrokken vergunninghouder 

georganiseerde manifestatie, zonder dat sprake is van vergoeding van reis- en/of 

overnachtingskosten. 

Art. 6.4.9 CGR Code  

Indien de gastvrijheid ziet op een bijeenkomst/manifestatie die plaatsvindt in het buitenland, 

dient deze bijeenkomst/manifestatie ter goedkeuring aan de Codecommissie worden 

voorgelegd. 

Vrijgesteld van deze verplichting zijn buitenlandse bijeenkomsten die qua opzet daadwerkelijk 

een internationaal karakter hebben en waarvan een belangrijk deel van de sprekers en 

deelnemers afkomstig zijn uit andere landen dan Nederland en: 

a. georganiseerd zijn door een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, door een 

wetenschappelijke organisatie of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke 

groeperingen of instanties; of 

b. waarvan de inhoud door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische 

industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als 

wetenschappelijk is aangemerkt. 

Bij de bespreking van deze bepalingen zal eerst worden ingegaan op de definitie van het begrip 

gastvrijheid (par. 7.4.6.2) en het onderscheid in de CGR Code tussen bijeenkomsten en manifestaties 

(par. 7.4.6.3). Paragraaf 7.4.6.4 behandelt de inhoudelijke eisen die aan gastvrijheid bij 

bijeenkomsten en manifestaties worden gesteld. In paragraaf 7.4.6.5 komt sponsoring van 

bijeenkomsten aan de orde. Paragraaf 7.4.6.6 gaat over de verplichte preventieve toetsing van 

bijeenkomsten in het buitenland aan de orde. 
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7.4.6.2 De definitie van het begrip ‘gastvrijheid’ 

Onder ‘gastvrijheid’ wordt op grond van art. 6.4.3 CGR Code verstaan het vergoeden of voor rekening 

nemen van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten van een bijeenkomst/manifestatie. Wat exact onder 

reis-, verblijf- en inschrijvingskosten valt, is niet nader gepreciseerd. Uit de toelichting bij art. 6.4.3 

volgt dat ook eventuele annuleringskosten onder de kosten van gastvrijheid kunnen vallen.  

In art. 6.4.3 CGR Code en de toelichting daarbij wordt ook gerefereerd aan andersoortige kosten dan 

reis-, verblijf- en inschrijvingskosten. Genoemd worden de kosten die samenhangen met 

ontspanning, zoals sport en vrijetijdsbesteding, en algemene organisatiekosten die rechtstreeks 

verband houden met de bijeenkomst/manifestatie, zoals sprekersvergoedingen, zaalhuur, enz. 

De kosten die samenhangen met ontspanning vallen niet onder de kosten die in het kader van 

gastvrijheid voor rekening van een vergunninghouder mogen komen. Letterlijk bepaalt art. 6.4.3 dat 

‘de geboden gastvrijheid (…) geen ontspanning (sport, vrije tijdsbesteding en dergelijke) [mag] 

omvatten’. Deze formulering is niet helemaal eenduidig. Een strikte interpretatie leidt tot de 

conclusie dat ‘de vergoeding of het voor rekening nemen’ van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten 

niet is toegestaan indien de samenkomst programmaonderdelen bevat die als ontspanning worden 

beschouwd. Een minder strikte interpretatie is dat het verlenen van gastvrijheid bij een samenkomst 

met dergelijke programmaonderdelen op zichzelf toelaatbaar is, zolang de vergoeding die in het 

kader van gastvrijheid wordt geboden uitsluitend betrekking heeft op reis-, verblijf- of 

inschrijvingskosten.  

Onder de kosten die samenhangen met de algemene organisatie van een samenkomst worden 

verstaan de kosten die rechtstreeks verband houden met de bijeenkomst/manifestatie, zoals 

sprekersvergoedingen, zaalhuur, enz. Uit de toelichting bij art. 6.4.3 volgt dat dergelijke kosten in 

beginsel niet worden aangemerkt als kosten voor gastvrijheid en onbeperkt door een 

vergunninghouder mogen worden vergoed als de bijeenkomst/manifestatie op alle andere punten 

voldoet aan de eisen van paragraaf 6.4 CGR Code. De achterliggende gedachte is dat dergelijke 

algemene kosten nauw samenhangen met de inhoud en de kwaliteit van een 

bijeenkomst/manifestatie. Zo kunnen aanzienlijke kosten gemoeid zijn met het optreden van een 

vooraanstaande spreker of onderzoeker uit het buitenland. Het is niet de bedoeling dit met de regels 

inzake gastvrijheid te belemmeren. Met de regels voor gunstbetoon wordt beoogd de gastvrijheid 

aan banden te leggen, niet om een nadelige invloed op de inhoud of kwaliteit van samenkomsten te 

hebben. Wel geeft de CGR aan er waakzaam op te zijn dat onder de noemer van algemene 

organisatiekosten geen (verkapte) kosten voor gastvrijheid worden opgevoerd.133 

7.4.6.3 Het onderscheid tussen bijeenkomsten en manifestaties 

De CGR Code maakt onderscheid tussen twee soorten samenkomsten: bijeenkomsten en 

manifestaties. De gedragscode bevat geen definities van deze begrippen, maar werkt met meer 

algemene omschrijvingen.  

                                                           
133 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.3. Zie in dit kader ook CGR Nieuwsbrief 2006/1, waarin wordt bevestigd dat 
de CGR ervan uitgaat dat kosten uitsluitend voor de organisatie van een bijeenkomst niet worden aangemerkt 
als kosten voor gastvrijheid, mits aan alle andere eisen die aan gastvrijheid worden gesteld is voldaan. Daarbij 
wordt wel aangetekend dat het moet gaan om algemene organisatiekosten van een redelijk niveau. 
Buitensporige uitgaven voor bijvoorbeeld zaalhuur zouden onder omstandigheden kunnen worden aangemerkt 
als verkapte kosten voor gastvrijheid. 
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Van een ‘bijeenkomst’ is volgens art. 6.4.5 CGR Code sprake in de volgende drie gevallen.  

 De bijeenkomst is door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie 

onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk 

aangemerkt (art. 6.4.5 onderdeel 1). Dit kan worden afgeleid uit een accreditatie van een 

erkende instantie, zo volgt uit de toelichting bij art. 6.4.5. 

 

 De bijeenkomst is georganiseerd door een van de farmaceutische industrie onafhankelijk(e) 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, een wetenschappelijke organisatie of een 

andere groepering/instantie (art. 6.4.5 onderdeel). In dit geval wordt ter waarborging van de 

onafhankelijkheid van de organisatie een aantal voorwaarden gesteld. Zo dienen de inhoud van 

het programma, de keuze van de sprekers, de locatie en de duur van de bijeenkomst en het 

uitnodigingsbeleid geheel onafhankelijk van de vergunninghouder door de organisator van de 

bijeenkomst te worden bepaald. Indien een spreker banden heeft met de vergunninghouder of 

een derde partij, dient tevens de objectiviteit van de presentatie te worden getoetst door de 

betreffende (wetenschappelijke) vereniging van beroepsbeoefenaren. 

 

 De organisatie van de bijeenkomst is in handen van een vergunninghouder. De bijeenkomst moet 

in dat geval preventief door de CGR zijn beoordeeld op de geboden gastvrijheid (conform art. 

6.4.1 CGR Code) en op de inhoud. Bij die preventieve beoordeling toetst de CGR of de 

objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd is en het programma voorziet in een 

onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren (art. 6.4.5 onderdeel 3). 

Uit het voorgaande volgt dat voor de vraag of sprake is van een bijeenkomst de inhoud van het 

programma bepalend is, en dus niet wie de organisator is.  

Van een ‘manifestatie’ is op grond van art. 6.4.7 CGR Code sprake in het geval dat een samenkomst 

niet kan worden aangemerkt als bijeenkomst in de zin van art. 6.4.5 CGR Code, maar wel een 

programma heeft dat voorziet in informatiebehoeften van beroepsbeoefenaren. Het vereiste dat een 

manifestatie moet voorzien in informatiebehoeften van beroepsbeoefenaren is toegevoegd bij 

invoering van de integrale gedragscode in 2014. In de voor die tijd geldende Uitwerking Normen 

Gunstbetoon werd uitgegaan van een ruimere invulling van het begrip ‘manifestatie’. Evenals het 

huidige art. 6.4.5 CGR Code maakte de Uitwerking Normen Gunstbetoon onderscheid tussen drie 

categorieën bijeenkomsten.134 Alle samenkomsten die niet binnen een van deze drie categorieën 

vielen, werden onder de werkingssfeer van de Uitwerking Normen Gunstbetoon automatisch 

beschouwd als ‘manifestatie’.135  

Met de inwerkingtreding van de integrale gedragscode is dus een extra vereiste opgenomen; om als 

‘manifestatie’ te kunnen worden gekwalificeerd, moet in elk geval sprake zijn van een programma 

dat voorziet in de informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. Deze aanvullende eis lijkt er echter 

niet aan in de weg te staan dat een manifestatie een verkoopbevorderend karakter heeft. In de 

toelichting bij art. 6.4.5 is aangegeven dat ‘[b]ewust (…) onderscheid [is] gemaakt tussen 

bijeenkomsten en manifestaties. Uit de onderliggende bepalingen uit de Richtlijn 2001/83 is op te 

maken dat een zekere gastvrijheid is toegestaan, niet alleen bij wetenschappelijke, maar ook bij 

                                                           
134 Uitwerking Normen Gunstbetoon, punt B.6, onder a, en B.7. 
135 Uitwerking Normen Gunstbetoon, punt B.6, onder b, en B.9. 
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verkoopbevorderende samenkomsten.’136 Op welke wijze moet worden vastgesteld of er sprake is 

van een informatiebehoefte bij beroepsbeoefenaren is overigens niet aangegeven.  

7.4.6.4 Voorwaarden aan gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties 

De algemene eisen aan gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties zijn omschreven in art. 6.4.1 

CGR Code en gelden zowel voor bijeenkomsten als manifestaties, met dien verstande dat de nadere 

concretisering van die eisen per soort samenkomst kan verschillen. Kort samengevat komen de 

algemene eisen erop neer dat gastvrijheid is toegestaan als wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

1. de gastvrijheid blijft beperkt tot het doel dat met de bijeenkomst of manifestatie wordt beoogd; 

2. de bijeenkomst of manifestatie vindt plaats op een passende locatie;  

3. de gastvrijheid blijft binnen redelijke perken; 

4. de afspraken over gastvrijheid zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; 

5. de gastvrijheid strekt zich niet uit tot andere personen dan de deelnemers.  

  

Ad 1. Gastvrijheid blijft strikt beperkt tot het met de bijeenkomst/manifestatie beoogde doel  

Bij de beoordeling van de vraag of de gastvrijheid strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of 

manifestatie beoogde doel gaat het vooral om het programma van de samenkomst. Uit de tweede 

volzin van art. 6.4.1 onder b CGR Code volgt dat het evenwicht in tijdsbesteding tussen het 

wetenschappelijke programma en de overige onderdelen van het programma een essentiële rol 

speelt. Het uitgangspunt is dat de beroepsmatig relevante inhoud van een bijeenkomst/manifestatie 

de belangrijkste reden moet zijn voor deelname, en niet de gastvrijheid, zo volgt uit de toelichting bij 

art. 6.4.1 CGR Code. Daarbij wordt gekeken naar alle facetten van de bijeenkomst/manifestatie en de 

daarbij te verlenen gastvrijheid. Dit betekent dat het programma in volle omvang moet worden 

beoordeeld.  

Twee zaken vallen op. In de eerste plaats spreekt art. 6.4.1 onder b CGR Code van het evenwicht 

tussen het ‘wetenschappelijk programma en de overige onderdelen’. Het gebruik van de term 

‘wetenschappelijk’ is enigszins verwarrend. Deze term wordt in de toelichting hoofdzakelijk gebruikt 

in de context van bijeenkomsten die zich onderscheiden van manifestaties vanwege hun 

‘wetenschappelijke karakter’.137 Uit de aanhef van art. 6.4.1 volgt echter uitdrukkelijk dat de in dit 

artikel vermelde voorwaarden gelden voor zowel bijeenkomsten als manifestaties. Aangenomen kan 

dus worden dat in meer algemene zin wordt geduid op het evenwicht tussen het inhoudelijke 

programma en de overige onderdelen.  

Voorts valt op dat art. 6.4.1 CGR Code vereist dat de gastvrijheid strikt beperkt blijft tot het doel dat 

met de bijeenkomst of manifestatie wordt beoogd. In de tot 2014 geldende Uitwerking Normen 

Gunstbetoon onder B.4 is bepaald dat de gastvrijheid ‘ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel 

van de samenkomst’. Of met de toevoeging van de term ‘strikt’ bij de invoering van de integrale 

gedragscode ook een aanscherping van de regels is beoogd, valt uit de toelichting niet op te maken.  

 

                                                           
136 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.5. 
137 Zie onder meer de toelichting bij art. 6.4.5 CGR Code. 
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Ad 2. Passende locatie  

Uit de laatste volzin van art. 6.4.1 CGR Code volgt dat gastvrijheid alleen is toegestaan als de 

bijeenkomst of manifestatie plaatsvindt op een passende locatie. Uit de toelichting volgt dat dit 

vereiste betrekking heeft op twee aspecten: de faciliteiten van de locatie waar de 

bijeenkomst/manifestatie plaatsvindt en de geografische ligging van de locatie. Een locatie is qua 

faciliteiten passend indien deze niet dermate aantrekkelijk is dat aannemelijk is dat de locatie op 

zichzelf het hoofddoel vormt voor beroepsbeoefenaren om aan de bijeenkomst/manifestatie deel te 

nemen. Als voorbeelden worden genoemd een sterrenrestaurant of een luxe ressort.138 

De geografische ligging van de locatie waar de bijeenkomst of manifestatie plaatsvindt, dient 

‘objectief gerechtvaardigd’ te zijn. Hoewel dit criterium in de eerste alinea van de toelichting bij art. 

6.4.1 CGR Code nadrukkelijk in verband wordt gebracht met bijeenkomsten die in het buitenland 

plaatsvinden, volgt elders uit de toelichting duidelijk dat dit vereiste geldt voor zowel locaties binnen 

Nederland als daarbuiten.139 Uit de niet-limitatieve opsomming van voorbeelden van objectieve 

rechtvaardigingsgronden in de toelichting valt af te leiden dat onder meer de volgende factoren als 

rechtvaardigingsgrond kunnen dienen: de herkomst van de deelnemers, de bereikbaarheid van de 

locatie, de relatie tussen het onderwerp of het doel van de bijeenkomst/manifestatie en de locatie, 

en de aanwezigheid ter plekke van een relevant onderzoeksinstituut, bedrijf, enz.140 

Uit de toelichting bij art. 6.4.1 CGR Code volgt verder nog dat het vereiste van een passende locatie 

geldt voor zowel samenkomsten die op een fysieke locatie plaatsvinden als samenkomsten op een 

virtuele locatie, zoals een online nascholing.  

Ad 3. Binnen redelijke perken 

Het algemene vereiste dat de gastvrijheid binnen redelijke perken moet blijven, geldt zowel voor 

bijeenkomsten als voor manifestaties, maar is voor beide categorieën anders uitgewerkt. De CGR 

acht voor bijeenkomsten met een wetenschappelijk karakter ruimere mogelijkheden voor 

gastvrijheid gerechtvaardigd dan voor manifestaties.141 Wat als redelijk kan worden beschouwd, is 

voor bijeenkomsten geobjectiveerd en geconcretiseerd in art. 6.4.6 CGR Code en voor manifestaties 

in art. 6.4.8 CGR Code.  

Gastvrijheid bij bijeenkomsten wordt binnen redelijke perken geacht in de volgende twee gevallen. In 

het eerste geval bedragen de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van 

gastvrijheid niet meer dan strikt noodzakelijk is en in elk geval niet meer dan € 500 per keer en € 

1.500 per jaar per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse.142 Dit betekent dat een 

beroepsbeoefenaar per therapeutische klasse in totaal maximaal € 1.500 mag aannemen, waarbij 

niet relevant is of de gastvrijheid afkomstig is van één of van meerdere vergunninghouders. Blijkens 

                                                           
138 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.1. 
139 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.1, laatste alinea. 
140 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.1. Het vereiste dat er een objectieve rechtvaardigingsgrond moet zijn voor 
een bijeenkomst is in 2007 aan de Uitwerking Normen Gunstbetoon toegevoegd (art. 4b) en gold in eerste 
instantie overigens wel alleen voor bijeenkomsten op een buitenlandse locatie. In overleg met het Ministerie 
van VWS is dit vereiste, gelet op het uitgangspunt van het vrije verkeer van diensten, uitgebreid naar alle 
bijeenkomsten, ongeacht de vraag of deze binnen of buiten Nederland plaatsvinden (CGR Nieuwsbrief 2008/2). 
141 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.5. 
142 Met ‘therapeutische klasse’ wordt bedoeld een ATC-hoofdgroep, zijnde het eerste niveau van het 
Anatomical Therapeutic Chemical-classificatiesysteem van de WHO (art. 3.1 onder j CGR Code). 
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de toelichting wordt hiermee beoogd te voorkomen dat beroepsbeoefenaren onbeperkt gebruik 

kunnen maken van gastvrijheid door bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van de 

beroepsbeoefenaar om deze grens van toegestane gastvrijheid in acht te nemen.143  

In het tweede geval neemt de beroepsbeoefenaar ten minste 50% van alle kosten (reis- en 

verblijfkosten en de kosten van deelname) voor eigen rekening. Bij deze optie is het dus mogelijk dat 

het aandeel van de kosten dat voor rekening komt van de vergunninghouder meer bedraagt dan € 

500 zolang echter maar wordt voldaan aan de voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar zelf in elk geval 

50% van de kosten draagt. Uitgangspunt is dat hier een transparante en valide afrekening aan ten 

grondslag ligt en dat de kosten reëel zijn.144 De 50%-regel mag worden toegepast bij alle categorieën 

bijeenkomsten van art. 6.4.5 CGR Code.145 

De gastvrijheid bij manifestaties wordt binnen redelijke perken geacht als de voor rekening van de 

vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk en in 

elk geval niet meer dan € 75 per keer en € 225 per jaar per beroepsbeoefenaar en per therapeutische 

klasse.146  

Sinds 2015 geldt ook een norm voor de kosten van maaltijden. Ter invulling van het begrip ‘binnen 

redelijke perken’ is in de toelichting bij art. 6.4.1 CGR Code bepaald dat voor het verstrekken van een 

maaltijd door een vergunninghouder aan een beroepsbeoefenaar het maximumbedrag van € 75 niet 

mag worden overschreden. Deze toevoeging laat de hiervoor vermelde maximumbedragen voor de 

totale gastvrijheid (€ 500 bij een bijeenkomst en € 75 bij een manifestatie) onverlet, deze bedragen 

mogen nimmer worden overschreden. Het maximumbedrag voor de vergoeding van maaltijden geldt 

voor Nederland. Onderkend is dat in andere landen andere limieten kunnen gelden. De lokale 

omstandigheden, en met name de door de zelfregulering ter plekke vastgestelde maximumbedragen, 

zijn dan leidend voor de invulling van het begrip binnen redelijke perken.147   

                                                           
143 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.6. Zie in dit kader ook CGR Nieuwsbrief 2005/3, waaruit volgt dat een 
vergunninghouder dient aan te geven in het kader van welke ATC-klasse gastvrijheid wordt geboden. Omdat de 
maximale toegestane gastvrijheid per ATC-klasse niet geldt per bedrijf, maar voor alle bedrijven gezamenlijk, 
kan alleen de beroepsbeoefenaar zelf vaststellen of het maximum wordt overschreden. Beroepsbeoefenaren 
dienen hier zelfstandig op toe te zien, aldus de nieuwsbrief.  
144 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.6. 
145 Aanvankelijk is deze zogenoemde 50%-regel in de jurisprudentie van de Codecommissie zodanig uitgelegd 
dat de toepassing alleen toelaatbaar werd geacht bij bijeenkomsten die niet door een vergunninghouder 
werden georganiseerd. De ratio hierachter was dat als een farmaceutisch bedrijf een bijeenkomst organiseert, 
het zelf kan bepalen waar en hoe dat gebeurt. Daarmee werd ook de kans op beïnvloeding groter geacht. Uit 
CGR Nieuwsbrief 2009/3 volgt dat de evaluatie van de Uitwerking Normen Gunstbetoon tot de conclusie heeft 
geleid dat deze extra waarborg voor limitering van de toegestane kosten niet per se nodig is. Bijeenkomsten 
die door of namens de farmaceutische industrie worden georganiseerd, moeten immers verplicht vooraf door 
de CGR op inhoud en gastvrijheid worden beoordeeld, wil sprake zijn van een bijeenkomst. Ook geldt het 
vereiste dat de bijeenkomst op een passende locatie moet plaatsvinden. Deze regels bieden volgens het 
bestuur van de CGR voldoende waarborgen om ongewenste beïnvloeding van voorschrijf- en aflevergedrag te 
voorkomen. Besloten wordt dan ook om de 50%-regeling tevens toe te staan bij bijeenkomsten die door een 
vergunninghouder worden georganiseerd.  
146 Deze bedragen zijn tot dusverre één keer aangepast. Tot 2012 gold op grond van de Uitwerking Normen 
Gunstbetoon een maximum van € 50 per manifestatie, met een maximum van € 150 per jaar. Deze verhoging is 
doorgevoerd naar aanleiding van de aanpassing van de Beleidsregels gunstbetoon in 2012, zo volgt uit de 
toelichting bij art. 6.4.8 CGR Code. 
147 Zie ook CGR Nieuwsbrief 2014/9. 
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Ad 4. Schriftelijke overeenkomst 

Art. 6.4.6 lid 3 respectievelijk art. 6.4.8 lid 2 CGR Code vereisen dat afspraken over gastvrijheid bij 

bijeenkomsten en manifestaties worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.148 Van deze 

verplichting is uitgezonderd de situatie waarin een beroepsbeoefenaar alleen gastvrijheid geniet 

tijdens een door een vergunninghouder georganiseerde bijeenkomst of manifestatie zonder dat 

sprake is van vergoeding van reis- en/of overnachtingskosten. Aan de schriftelijke overeenkomst 

worden in de genoemde bepalingen geen andere eisen gesteld dan dat daarin ‘de uitvoering helder 

dient te zijn omschreven’. Uit de toelichting volgt dat de wijze van schriftelijke vastlegging vormvrij is. 

Dit kan dus ook geschieden in een bevestigende brief van de vergunninghouder. Wel dient in de 

schriftelijke vastlegging specifiek te worden aangegeven om welke bijeenkomst het gaat (plaats, 

datum en duur) en welke afspraken zijn gemaakt over de vergoeding (in geld of in natura, met of 

zonder eigen bijdrage) van de gastvrijheidskosten.149 

Ad 5. Gastvrijheid mag zich niet uitstrekken tot andere personen dan deelnemers 

Art. 6.4.1 onder c CGR Code bepaalt dat gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot anderen dan de 

deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst of manifestatie. Hieruit vloeit voort 

dat nooit gastvrijheid mag worden verleend aan personen die een beroepsbeoefenaar vergezellen 

naar een bijeenkomst/manifestatie maar daarvoor zelf niet zijn ingeschreven, zoals bijvoorbeeld de 

partner van de beroepsbeoefenaar.  

Een andere vraag is of gastvrijheid mag worden verleend aan personen die deelnemen aan een 

bijeenkomst (en dus ook als zodanig zijn ingeschreven), maar die geen beroepsbeoefenaar zijn. Tot 

2016 was de toelichting bij art. 6.4.1 CGR Code kort en krachtig: gastvrijheid mag alleen worden 

verleend aan beroepsbeoefenaren. In de per 1 juli 2016 geldende tekst is de navolgende passage 

opgenomen, die iets meer ruimte lijkt te bieden: ‘In de praktijk komt het regelmatig voor dat naast 

beroepsbeoefenaren in de zin van de gedragscode, ook andere betrokkenen (zoals andere 

zorgaanbieders, zorgprofessionals, beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, vertegenwoordigers 

van patiëntenorganisaties) worden uitgenodigd congressen te bezoeken en (enige) gastvrijheid te 

genieten. De Codecommissie heeft geoordeeld dat dit onder specifieke omstandigheden kan zijn 

toegestaan, namelijk wanneer het een bijeenkomst betreft die niet ziet op het aanprijzen van 

geneesmiddelen en daarmee valt buiten de werkingssfeer van geneesmiddelenreclame (zie art. 6.1.2 

en 6.1.3, alsmede adviesoordeel A15.039).’150 

Speciaal punt van aandacht vormt nog het in 2012 ingevoerde art. 6.4.2 CGR Code. Op grond van dit 

artikel worden verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep in opdracht van een arts, 

tandarts of verloskundige geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten, bij het verlenen 

van gastvrijheid in het kader van bijeenkomsten als beroepsbeoefenaar beschouwd. Uit de 

toelichting volgt dat deze bepaling is ingevoerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van art. 82 

lid 2 Gnw per 1 januari 2012.  

                                                           
148 Deze eis gold aanvankelijk alleen voor de sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties. Sinds 2015 is deze 
verplichting uitgebreid en dienen ook afspraken over het verlenen van gastvrijheid aan individuele 
beroepsbeoefenaren schriftelijk te worden vastgelegd. 
149 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.6 en 6.4.8.  
150 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.1. 
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Art. 6.4.2 CGR Code maakt het mogelijk dat verpleegkundigen die in de praktijk geneesmiddelen 

plegen te verstrekken of toe te dienen aan patiënten, kunnen deelnemen aan ‘bijeenkomsten die 

worden georganiseerd door wetenschappelijke instituten of door vergunninghouders en die tot doel 

hebben de wetenschappelijke kennis en kunde van beroepsbeoefenaren te bevorderen, in 

combinatie met een bepaalde mate van gastvrijheid’.151 De uitzondering geldt dus uitdrukkelijk alleen 

voor gastvrijheid in het kader van bijeenkomsten, en niet voor manifestaties. In de toelichting werd 

aanvankelijk gesproken van bijeenkomsten ‘voor verpleegkundigen en andere relevante 

beroepsgroepen gezamenlijk’. De tussen aanhalingstekens geplaatste zinsnede is per 1 juli 2016 

komen te vervallen. Hieruit kan worden afgeleid dat art. 6.4.2 CGR Code niet alleen ziet op 

gastvrijheid bij zogenoemde gemengde bijeenkomsten – bijeenkomsten waaraan door 

verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren gezamenlijk wordt deelgenomen – maar ook op 

bijeenkomsten die uitsluitend voor verpleegkundigen zijn bedoeld.  

Uit de toelichting bij art. 6.4.2 CGR Code volgt verder dat de uitzondering strikt beperkt is tot 

gastvrijheid; andere vormen van gunstbetoon in de richting van verpleegkundigen die geen 

voorschrijfbevoegdheid hebben, blijven verboden. Hetzelfde geldt voor reclame voor UR-

geneesmiddelen. Dit betekent dat tijdens bijeenkomsten waaraan verpleegkundigen deelnemen die 

geen voorschrijfbevoegdheid hebben dus geen reclame voor receptgeneesmiddelen mag worden 

gemaakt. Normale deelname aan een bijeenkomst dient echter mogelijk te zijn, zo volgt uit de 

toelichting. Om te voorkomen dat deze groep verpleegkundigen actief met reclame wordt benaderd, 

dienen zij voor de vergunninghouder herkenbaar te zijn.152 

7.4.6.5 Sponsoring van bijeenkomsten 

Art. 6.4.4 CGR Code heeft betrekking op de sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties. De eisen 

die aan gastvrijheid worden gesteld, gelden niet alleen voor bijeenkomsten of manifestaties die 

direct of indirect door een vergunninghouder worden georganiseerd, maar ook voor bijeenkomsten 

of manifestaties die direct of indirect door een vergunninghouder worden gesponsord.  

Deze bepaling vindt haar oorsprong in art. 12 CGR Code (oud).153 Aan het in dit artikel vastgelegde 

algemene vereiste dat gastvrijheid door vergunninghouders in het kader van bijeenkomsten en 

manifestaties binnen redelijke perken dient te blijven en ondergeschikt moet zijn aan het met de 

bijeenkomst of manifestatie beoogde doel, is in 2005 toegevoegd dat de eisen aan gastvrijheid niet 

alleen gelden voor bijeenkomsten of manifestaties ‘die direct of indirect door de vergunninghouder 

worden georganiseerd, maar ook voor bijeenkomsten of manifestaties die direct of indirect door de 

vergunninghouder worden gesponsord’. Deze uitbreiding van art. 12 CGR Code (oud) is in de 

toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon als volgt gemotiveerd: 

‘Tot 1 april 2005 werd het leveren van een financiële bijdrage aan de organisatie van een 

bijeenkomst/manifestatie (dus het sponsoren van het “collectief”) niet beschouwd als gunstbetoon in 

                                                           
151 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.2. 
152 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.2. 
153 Art. 12 CGR Code (oud) luidde (voor zover relevant): ‘Vergunninghouders dragen er zorg voor dat bij het 
verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties deze 
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie 
beoogde doel. (…) De eisen die aan gastvrijheid worden gesteld gelden niet alleen voor bijeenkomsten of 
manifestaties die direct op indirect door de vergunninghouder worden georganiseerd, maar ook voor 
bijeenkomsten of manifestaties die direct of indirect door de vergunninghouder worden gesponsord.’ 
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het kader van deze regeling. Om te voorkomen dat onder de vlag van collectieve sponsoring dingen 

gebeurden die in strijd waren met de letter en geest van de gedragscode, is besloten om de eisen die 

worden gesteld aan gastvrijheid ook van toepassing te verklaren wanneer een vergunninghouder een 

bijeenkomst/manifestatie, op welke wijze dan ook, financieel geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt.  

Met de wijziging van art. 12 van de gedragscode per 1 april 2005 is sponsoring door farmaceutische 

bedrijven van bijeenkomsten en/of manifestaties gelijkgesteld aan het verlenen van gastvrijheid in het 

kader van bijeenkomsten en/of manifestaties aan individuele beroepsbeoefenaren. Dat betekent dat 

vanaf 1 april 2005 bijeenkomsten en/of manifestaties alleen maar mogen worden georganiseerd of – 

op welke wijze dan ook – gesponsord wanneer deze bijeenkomsten en/of manifestaties voldoen aan 

de eisen zoals gesteld in de art. 4-9 [Uitwerking Normen Gunstbetoon]. (…)’154  

Een deel van deze oorspronkelijke toelichting is vrijwel integraal overgenomen in de toelichting bij 

art. 6.4.4 CGR Code. Uit die toelichting volgt tevens dat art. 6.4.4 ruim moet worden geïnterpreteerd: 

op het moment dat een vergunninghouder een bijeenkomst of manifestatie financieel mede mogelijk 

maakt (geheel of gedeeltelijk, onder welke noemer dan ook), dient toetsing aan de regels voor 

gastvrijheid plaats te vinden. Deze regels zijn dus van toepassing op zowel de situatie waarin een 

vergunninghouder op individuele basis gastvrijheid verleent aan een beroepsbeoefenaar als de 

situatie waarin een vergunninghouder een financiële bijdrage levert die de organisatie van een 

bijeenkomst of manifestatie (mede) mogelijk maakt.  

Art. 6.4.4 CGR Code stelt twee aanvullende voorwaarden aan de sponsoring van bijeenkomsten of 

manifestaties door vergunninghouders. In de eerste plaats moet de sponsoring vooraf in een 

schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd. In deze overeenkomst moet in elk geval een precieze 

omschrijving zijn opgenomen van de gesponsorde bijeenkomst/manifestatie (inclusief financiële 

onderbouwing) en van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen (art. 6.4.4 onderdeel 

a). Met dit laatste wordt onder andere gedoeld op eventuele afspraken over het beschikbaar stellen 

van standruimte aan de sponsor of het plaatsen van advertenties in programmaboekjes. Het tweede 

vereiste is dat de sponsoring zich niet mag uitstrekken tot andere kosten dan algemene 

organisatiekosten en gastvrijheidskosten (art. 6.4.4 onderdeel b). 

In 2016 zijn in de toelichting bij art. 6.4.4 nadere aanwijzingen opgenomen over de borging van de 

voorwaarden van paragraaf 6.4 CGR Code in het geval van sponsoring van een congresorganisatie 

door een of meer vergunninghouders.155 Zo moet aan de hand van de begroting van de samenkomst 

kunnen worden vastgesteld in hoeverre de deelnemers worden gesponsord in gastvrijheidskosten. 

Indien in de begroting sprake is van kosten voor vrijetijdsbesteding, dienen daar eigen bijdragen van 

de deelnemers tegenover te staan. Vervolgens dient te worden vastgesteld welke kosten in de 

begroting gastvrijheidskosten betreffen. Naast reis- en verblijfkosten zijn dit inschrijvingskosten voor 

de samenkomst. Inschrijvingskosten dienen te worden onderscheiden van de algemene 

organisatiekosten van een samenkomst, die in beginsel volledig mogen worden gesponsord. Tot 

inschrijvingskosten behoren volgens de nieuwe toelichting op dit punt die uitgaven die specifiek 

kunnen worden toegeschreven aan deelnemers, zoals cursusmaterialen en de congrestas. 

Onvoorziene kosten en een eventueel batig saldo worden uit voorzorg onder gastvrijheidskosten 

gerekend, tenzij de congresorganisatie aantoont dat de bestemming van het batig saldo in 

overeenstemming is met de gedragscode.  

                                                           
154 Toelichting Uitwerking Normen Gunstbetoon, punten 7.7-7.8. 
155 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.4. Zie ook CGR Nieuwsbrief 2016/2.  
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Als de omvang van de gastvrijheidskosten is vastgesteld, kan worden berekend in hoeverre deze 

kosten zijn gesponsord door vergunninghouders (waarbij de eigen bijdragen van deelnemers, voor 

zover deze niet zijn bestemd voor kosten die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en 

ontspanning, in mindering kunnen worden gebracht). Door het totaal aan gesponsorde 

gastvrijheidskosten te delen door het aantal deelnemers, kan de omvang van geboden gastvrijheid 

per deelnemer worden bepaald. Deze dient te voldoen aan de normen van paragraaf 6.4 CGR Code. 

In de toelichting wordt benadrukt dat de aanwijzingen bij art. 6.4.4 uitsluitend betrekking hebben op 

de sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties. Voor andere vormen van sponsoring geldt een 

ander toetsingskader, te weten de voorwaarden zoals vastgelegd in paragraaf 6.5 CGR Code.156 

7.4.6.6 Verplichte preventieve toetsing gastvrijheid buitenlandse bijeenkomsten 

Art. 6.4.9 CGR Code bevat de verplichting tot een preventieve toetsing door de Codecommissie van 

gastvrijheid bij bijeenkomsten/manifestaties die buiten Nederland plaatsvinden. Deze verplichting is 

ingevoerd in 2008 en dient mede te worden gezien in de context van de totstandkoming van de 

werkafspraken tussen de CGR en IGZ eind 2007. In deze werkafspraken is vastgelegd dat de CGR zich 

onder meer zal toeleggen op de zogenoemde fase1-monitoring, het bevorderen van de naleving van 

de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame en het voorkomen van overtredingen. De verplichte 

preventieve goedkeuring door de Codecommissie van buitenlandse bijeenkomsten waaraan 

beroepsbeoefenaren deelnemen en die gesponsord worden door de farmaceutische industrie is 

hiervan een eerste uitwerking.  

De verplichte toetsing geldt niet voor buitenlandse bijeenkomsten die qua opzet daadwerkelijk een 

internationaal karakter hebben en waar een belangrijk deel van de sprekers en deelnemers 

afkomstig is uit andere landen dan Nederland. Het gaat om bijeenkomsten die onafhankelijk van de 

farmaceutische industrie worden georganiseerd door samenwerkingsverbanden van 

beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere afhankelijke groeperingen of 

instanties, of waarvan de inhoud als wetenschappelijk is aangemerkt door een wetenschappelijke 

vereniging of van de industrie onafhankelijke erkende instantie. Hiermee zijn onder meer de 

internationale wetenschappelijke congressen van beroepsbeoefenaren die onafhankelijk van 

farmaceutische bedrijven worden georganiseerd, uitgezonderd van de voorafgaande preventieve 

toetsing. 

In de toelichting bij art. 6.4.9 CGR Code wordt ingegaan op de positie van satellietsymposia die 

vergunninghouders in het kader van buitenlandse bijeenkomsten organiseren. Voor dergelijke 

satellietsymposia is geen voorafgaande preventieve toetsing vereist als zij een integraal onderdeel 

uitmaken van een buitenlandse bijeenkomst die op grond van art. 6.4.9 is vrijgesteld van de 

verplichte preventieve toetsing. Satellietsymposia vormen in elk geval een integraal onderdeel van 

een buitenlandse hoofdbijeenkomst als zij – met goedkeuring van de hoofdorganisatie – plaatsvinden 

ter plaatse van en tijdens de hoofdbijeenkomst, hier qua tijd een beperkt deel van in beslag nemen 

en bestemd zijn voor deelnemers van de hoofdbijeenkomst.157 

  

                                                           
156 Het spiegelbeeld van deze bepaling is terug te vinden in par. 6.5, waar in art. 6.5.2 is bepaald dat sponsoring 
van gastvrijheid bij samenkomsten is uitgezonderd van par. 6.5 (en deze dus valt onder art. 6.4.4). 
157 Toelichting CGR Code bij art. 6.4.9. 
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7.4.7 Algemene sponsoring van projecten en activiteiten 

7.4.7.1 Inleiding; relevante bepalingen 

Hoofdstuk 6 CGR Code kent een afzonderlijke paragraaf over de algemene sponsoring van projecten 

en activiteiten door vergunninghouders. De oorsprong van deze paragraaf is gelegen in de uit 2008 

daterende Gedragsregels sponsoring. Over de aanleiding om tot de vaststelling van de algemene 

gedragsregels voor sponsoring over te gaan, valt het volgende te lezen:  

‘De CGR heeft in de afgelopen jaren regels opgesteld voor sponsoring van patiëntenorganisaties158 en 

sponsoring van samenkomsten.159 Voor andere vormen van sponsoring door de farmaceutische industrie 

bestonden geen specifieke CGR regels; verwezen werd naar de Gedragscode voor Fondsenwerving in de 

Zorgsector. De CGR kreeg veel vragen over sponsoring, die niet altijd door de algemene Gedragscode voor 

Fondsenwerving konden worden ondervangen. Vandaar dat de CGR heeft besloten gedragsregels voor 

sponsoring op te stellen. Deze regels zijn erop gericht te voorkomen dat sponsoring leidt tot oneigenlijke 

beïnvloeding van het voorschrijfgedrag. Keuzes in de zorg moeten worden gebaseerd op objectieve, 

medisch-inhoudelijke gronden, zonder dat persoonlijke (financiële) belangen van de betrokken 

voorschrijver of afleveraar een rol spelen. Uitgangspunt bij de gedragsregels sponsoring is dan ook dat 

sponsoring mag, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.’160 

Met de invoering van de integrale gedragscode in 2014 zijn de Gedragsregels sponsoring 

ondergebracht in paragraaf 6.5 CGR Code. De bepalingen zijn identiek en luiden als volgt: 

Art. 6.5.1 CGR Code  

Onder sponsoring wordt verstaan het door een vergunninghouder verlenen van financiële dan 

wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, met of zonder tegenprestatie, aan 

beroepsbeoefenaren, samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren en/of instellingen 

waar beroepsbeoefenaren in participeren dan wel werkzaam zijn en/of een andere derde 

partij, ten behoeve van activiteiten waarbij beroepsbeoefenaren zijn betrokken. 

Art. 6.5.2 CGR Code  

Sponsoring van gastvrijheid bij samenkomsten wordt beoordeeld onder art. 6.4.4. 

Art. 6.5.3 CGR Code  

Het verlenen van financiële ondersteuning dan wel anderszins op geld waardeerbare 

ondersteuning aan individuele beroepsbeoefenaren is niet toegestaan. Hiervan zijn 

uitgezonderd: 

a. het verlenen van financiële ondersteuning voor proefschriften; 

b. het een geschenk betreft in overeenstemming met art. 6.2.2; 

c. het dienstverlening betreft in overeenstemming met paragraaf 6.3; 

d. het verlenen van gastvrijheid betreft in overeenstemming met paragraaf 6.4. 

Art. 6.5.4 CGR Code  

                                                           
158 Gedoeld wordt op de Gedragsregels inzake sponsoring van patiëntenorganisaties, die op 1 januari 2006 in 
werking zijn getreden; zie ook par. 7.4.9. 
159 Gedoeld wordt op de aanpassing van art. 12 CGR Code (oud) per 1 april 2005; zie ook par. 7.4.6.5. 
160 CGR Nieuwsbrief 2007/2. 
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De bij sponsoring betrokken partijen zullen elkaar met wederzijds respect benaderen en 

bejegenen. De sponsoring zal: 

a. nooit in strijd zijn met vigerende wet- en regelgeving, inclusief de relevante zelfregulering; 

b. op integere, eerlijke en transparante wijze plaatsvinden; 

c. niet leiden tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid van sponsor en gesponsorde, noch van andere betrokken partijen en 

van de sector; 

d. niet anderszins leiden tot het zich onoorbaar jegens elkaar verplicht voelen. 

Art. 6.5.5 CGR Code  

Sponsoring is toegestaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat: 

a. de ondersteuning betrekking heeft op innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende 

activiteiten, en 

b. de ondersteuning directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de 

bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft, en 

c. de betreffende activiteiten niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden 

gefinancierd. 

Het vragen van ondersteuning in het kader van sponsoring mag niet geschieden uit persoonlijk 

winstbejag van de gesponsorde; het geven van ondersteuning door de sponsor mag geen 

rechtstreeks commercieel doel hebben. 

Art. 6.5.6 CGR Code  

Afspraken omtrent sponsoring worden, voorafgaand aan de sponsoring, schriftelijk in een 

overeenkomst vastgelegd. 

De overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van het te sponsoren 

project/activiteit (inclusief financiële onderbouwing) en van de rechten en verplichtingen van 

alle betrokken partijen. 

Art. 6.5.7 CGR Code  

Het bedingen van exclusiviteit van sponsoring is niet toegestaan, tenzij het gaat om een 

specifiek project. 

Art. 6.5.8 CGR Code  

De eventuele tegenprestatie van sponsoring mag niet leiden tot ongewenste beïnvloeding van 

het voorschrijf-, inkoop- of aflevergedrag. 

Sponsoring mag niet tot doel hebben het direct of indirect verkrijgen van ongewenste invloed 

van de sponsor of161 het beleid of activiteiten van de gesponsorde. 

  

                                                           
161 Dit lijkt een verschrijving. Logischer lijkt het dat hier ‘op’ zou moeten staan in plaats van ‘of’. 
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7.4.7.2 De definitie van het begrip ‘sponsoring’ 

Op grond van art. 6.5.1 CGR Code wordt onder sponsoring verstaan het door een vergunninghouder 

verlenen van financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, met of zonder 

tegenprestatie, aan beroepsbeoefenaren, een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren 

en/of een instelling waar beroepsbeoefenaren in participeren dan wel werkzaam zijn en/of een 

andere derde partij, ten behoeve van activiteiten waarbij beroepsbeoefenaren zijn betrokken. 

De kern van deze definitie is gelegen in het begrip ‘financiële dan wel anderszins op geld 

waardeerbare ondersteuning’. Ongeacht de kwalificaties die partijen er zelf aan geven, van 

sponsoring is sprake als een vergunninghouder geld of op geld waardeerbare ondersteuning aanbiedt 

of geeft aan (samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren of instellingen waar 

beroepsbeoefenaren in participeren dan wel werkzaam zijn. Of er sprake is van een tegenprestatie 

door die beroepsbeoefenaren of instelling is niet relevant, zo volgt zowel uit de tekst van art. 6.5.1 

als uit de toelichting bij dit artikel. Ook een donatie, het verstrekken van een bepaald geldbedrag 

zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat, wordt beschouwd als sponsoring in de zin van 

art. 6.5.1 CGR Code.162 

Deze definitie is zeer ruim geformuleerd en lijkt de andere vormen van gunstbetoon uit paragraaf 6.5 

CGR Code te overlappen. Slechts op een aantal onderdelen is sprake van een duidelijke afbakening. 

Zo volgt uit art. 6.5.2 CGR Code dat de sponsoring van gastvrijheid bij samenkomsten niet getoetst 

dient te worden aan de voorwaarden van paragraaf 6.5, maar aan art. 6.4.4 (sponsoring van 

samenkomsten). Van het in art. 6.5.3 opgenomen verbod op sponsoring van individuele 

beroepsbeoefenaren is verder uitgezonderd het verlenen van financiële ondersteuning voor 

proefschriften, het geven van geschenken in overeenstemming met art. 6.2.2, de honorering van 

dienstverlening in overeenstemming met paragraaf 6.3 en het verlenen van gastvrijheid in 

overeenstemming met paragraaf 6.4. Alle overige vormen van financiële dan wel anderszins op geld 

waardeerbare ondersteuning dienen kennelijk te worden getoetst aan de in paragraaf 6.5 aan 

sponsoring gestelde voorwaarden. 

Dat de grens tussen sponsoring en andere vormen van gunstbetoon niet altijd duidelijk te trekken is, 

wordt in de toelichting overigens onderkend. Het voorbeeld van dienstverlening wordt genoemd. In 

de kern komt het onderscheid erop neer dat bij dienstverlening de te verlenen dienst/prestatie 

centraal staat en de betaling daarvan een logisch gevolg is. Bij sponsoring daarentegen staat juist de 

(financiële) ondersteuning centraal en staat een eventuele tegenprestatie mogelijk niet in 

verhouding tot de ondersteuning. Bij sponsoring zal het initiatief doorgaans bij de gesponsorde 

liggen; de gesponsorde verzoekt in verband met een activiteit om (financiële) ondersteuning.163 

Opvallend aan de definitie van sponsoring in art. 6.5.1 CGR Code is dat daarin niet alleen wordt 

gerefereerd aan beroepsbeoefenaren, maar ook aan de zorginstellingen waarin beroepsbeoefenaren 

participeren of werkzaam zijn. De logica hiervan is helder. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de 

regels niet alleen van toepassing zijn voor natuurlijke personen, maar ook niet omzeild kunnen 

worden door de sponsoring te laten verlopen via de zorginstelling waaraan deze personen 

verbonden zijn. Opmerkelijk in dit verband is wel dat de CGR Code dit alleen in paragraaf 6.5 zo 

expliciet bepaalt. Bij alle overige paragrafen over gunstbetoon komt dit aspect niet terug.  

                                                           
162 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.1. 
163 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.3. 
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In de titel van paragraaf 6.5 wordt gesproken van de ‘sponsoring van projecten’, terwijl het begrip 

project in de definitie van art. 6.5.1 niet terugkomt. Het voorwerp van de sponsoring blijft in de 

definitie zelfs geheel onbenoemd. Uit de overige bepalingen van paragraaf 6.5 volgt evenmin een 

duidelijk beeld. In art. 6.5.5 wordt gesproken van de ondersteuning van activiteiten. Art. 6.5.6 

spreekt van ‘een precieze omschrijving van het te sponsoren project/activiteit’ en art. 6.5.7 gaat over 

‘een specifiek project’. Kennelijk is het voorwerp van de sponsoring, althans de benaming daarvan, 

niet relevant, maar gaat het er meer om dat – ongeacht de benaming – voldaan wordt aan de 

voorwaarden van paragraaf 6.5. 

7.4.7.3 Voorwaarden aan sponsoring 

De voorwaarden die in paragraaf 6.5 CGR Code aan sponsoring worden gesteld, kunnen globaal 

worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

A. De begunstigde van de sponsoring.  

B. De doelstellingen en (afwezigheid van) reguliere financiering van te sponsoren 

projecten/activiteiten.  

C. Integriteitsvereisten. 

D. Voorwaarden t.a.v. een eventuele tegenprestatie.  

E. Vormvereisten. 

Ad A. De begunstigde van sponsoring  

De hoofdregel is dat sponsoring van individuele beroepsbeoefenaren niet is toegestaan (art. 6.5.3 

CGR Code). Dit betekent dat de begunstigde dus een samenwerkingsverband van 

beroepsbeoefenaren moet zijn of een instelling (of andere derde partij) waarin beroepsbeoefenaren 

participeren, werkzaam of bij betrokken zijn. Als voorbeelden van samenwerkingsverbanden van 

beroepsbeoefenaren worden in de toelichting bij art. 6.5.1 CGR Code genoemd stichtingen opgericht 

door artsen ter bevordering van nascholingsactiviteiten, zorggroepen of samenwerkende huisartsen 

met of zonder apothekers. Het mag gaan om informele samenwerkingsverbanden, mits aan de zijde 

van de ontvanger van de sponsoring meer dan één arts of apotheker verantwoordelijk is.164 Er is een 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren waarvoor sponsoring uitdrukkelijk niet is 

toegestaan. Het betreft het farmacotherapeutisch overleg, in de toelichting bij art. 6.5.1 aangeduid 

als FTO of FT(T)O. ‘FT(T)O’s zijn expliciet uitgezonderd, omdat het bestuur van de CGR het niet 

wenselijk acht dat FT(T)O’s kunnen worden gesponsord.’165  

Art. 6.5.3 onder a CGR Code bevat overigens een uitzondering op de hoofdregel dat sponsoring van 

individuele beroepsbeoefenaren niet is toegestaan. Deze uitzondering heeft betrekking op het 

verlenen van financiële ondersteuning door een vergunninghouder voor proefschriften van 

beroepsbeoefenaren.  

Ad B. De doelstellingen en (afwezigheid van) reguliere financiering van te sponsoren 

projecten/activiteiten 

Art. 6.5.5 CGR Code stelt een aantal voorwaarden aan de doelstelling van sponsoring. De opbouw 

van het artikel is tweeledig. In de eerste volzin van het artikel worden drie cumulatieve voorwaarden 

                                                           
164 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.1; zie ook CGR Nieuwsbrief 2010/1. 
165 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.1. 
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genoemd waaraan voldaan moet zijn om sponsoring toelaatbaar te achten. Aannemelijk moet 

kunnen worden gemaakt dat: 

a. de ondersteuning betrekking heeft op innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten, en 

b. de ondersteuning directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van 

de medische wetenschap tot doel heeft, en 

c. de betreffende activiteiten niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd. 

De tweede volzin van art. 6.5.5 CGR Code bevat een tweetal negatieve voorwaarden met betrekking 

tot de doelstelling van sponsoring: het vragen van ondersteuning in het kader van sponsoring mag 

niet geschieden uit persoonlijk winstbejag van de gesponsorde en het geven van ondersteuning door 

de sponsor mag geen rechtstreeks commercieel doel hebben. 

In art. 6.5.8 CGR Code is tot slot nog bepaald dat sponsoring niet tot doel mag hebben het direct of 

indirect verkrijgen van ongewenste invloed van de sponsor op het beleid of de activiteiten van de 

gesponsorde. 

In de toelichting bij art. 6.5.5 CGR Code wordt uitvoerig ingegaan op de drie cumulatieve 

voorwaarden uit de eerste volzin. Uit het vereiste van art. 6.5.5 onder a blijkt dat sponsoring is 

toegestaan indien zij is gericht op ‘extra’ zaken: innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten 

die zonder sponsoring niet of moeizaam van de grond zouden komen. Of hier sprake van is, zal 

telkens aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval moeten worden bepaald, 

waarbij ook de voortdurend veranderende inzichten en ontwikkelingen in de praktijk een rol spelen. 

Niet uit te sluiten is dat een bepaalde (zorg)activiteit op enig moment voor sponsoring in aanmerking 

komt omdat zij ‘extra’ is, maar uiteindelijk zoveel navolging krijgt dat sprake is van een ‘best 

practice’, aldus de toelichting. Daarmee gaat deze activiteit tot de reguliere zorg behoren. Sponsoring 

zal dan ‘alleen nog zijn toegestaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat voor deze reguliere 

zorg geen of geen volledige reguliere financiering voorhanden is (zie onder ad c.).’166 Deze laatste 

toevoeging in de toelichting is merkwaardig en onjuist. Er is sprake van cumulatieve voorwaarden. 

Als aan één daarvan niet wordt voldaan, is sponsoring niet toegestaan, ook al wordt aan de andere 

twee voorwaarden wel voldaan. 

Het tweede cumulatieve vereiste is dat de sponsoring directe of indirecte verbetering van zorg aan 

patiënten of bevordering van de medische wetenschap tot doel moet hebben. Als voorbeelden 

worden in de toelichting genoemd: de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in 

een instelling, het sponsoren van een laptop waarmee jonge patiënten vanuit het ziekenhuis met hun 

omgeving kunnen communiceren en het sponsoren van onderzoek naar een zeldzame genetische 

afwijking. Alleen als aannemelijk kan worden gemaakt dat uiteindelijk de patiënt langs directe of 

indirecte weg baat kan hebben bij de sponsoring of door de sponsoring de wetenschap kan worden 

gediend, is deze toegestaan.167 

Als derde vereiste geldt dat de activiteiten die worden gesponsord niet of niet volledig op andere 

reguliere wijze worden gefinancierd. De ratio hiervan is dat wanneer voor de activiteiten waarvoor 

sponsoring wordt gevraagd volledige reguliere financiering bestaat (door bijvoorbeeld overheid, 

zorgverzekeraar, instelling en/of subsidiegever), sponsoring additionele financiering betekent, ‘die 

                                                           
166 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.5 onder a. 
167 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.5 onder b. 
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tot een besparing leidt en dus mogelijk tot persoonlijke bevoordeling van de gesponsorde’.168 In die 

gevallen is sponsoring niet toegestaan. Ter toelichting hierop is aangegeven dat zaken die tot de 

normale praktijk- of bedrijfsvoering behoren – zoals de vervanging van een verouderd 

computersysteem of de inrichting van de praktijkruimte – door beroepsbeoefenaren of instellingen 

zelf moeten worden gefinancierd. Sponsoring van de aanschaf of het onderhoud van dergelijke zaken 

door een vergunninghouder leidt dan tot een rechtstreekse besparing en dus een bevoordeling van 

de gesponsorde. Een ander voorbeeld is de financiering van regulier gefinancierde arbeidsplaatsen. 

Als er, bijvoorbeeld van overheidswege, budget beschikbaar is voor reguliere praktijkondersteuning 

bij huisartsen, kan hiervoor geen sponsoring door een vergunninghouder worden verkregen, aldus de 

toelichting.169 Sponsoring is wel toegestaan als er geen, of slechts voor een deel reguliere financiering 

bestaat. Het sponsorbedrag mag alleen de niet door reguliere financiering gedekte kosten betreffen. 

De negatieve voorwaarden met betrekking tot de doelstelling van sponsoring (opgenomen in de 

tweede volzin van art. 6.5.5) houden nauw verband met de integriteitsvereisten uit art. 6.5.4 CGR 

Code. De toelichting zegt hierover dat de enkele omstandigheid dat sponsoring op enig moment kan 

leiden tot een persoonlijk of commercieel voordeel, niet per se aan de toelaatbaarheid ervan in de 

weg hoeft te staan. Het gaat erom dat zowel de sponsor als de gesponsorde als primair oogmerk 

hebben om de zorg aan patiënten te verbeteren dan wel de medische wetenschap vooruit te 

helpen.170 

Het vereiste uit art. 6.5.8 CGR Code dat sponsoring niet tot doel mag hebben het direct of indirect 

verkrijgen van ongewenste invloed van de sponsor op het beleid of de activiteiten van de 

gesponsorde betekent volgens de toelichting niet dat invloed van een sponsor op het beleid of de 

activiteiten van de gesponsorde per definitie ongewenst is. Wel moet iedere (schijn van) ongewenste 

beïnvloeding worden vermeden.171 

Ad C. Integriteitsvereisten  

Art. 6.5.4 CGR Code bevat een aantal voorwaarden die de integriteit van de sponsoring dienen te 

waarborgen. Deze voorwaarden houden verband met de essentie van de gedragscode, namelijk het 

voorkomen dat vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zich bij hun onderlinge verkeer op 

onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden voelen. De integriteit, de onafhankelijkheid en het 

imago van alle bij sponsoring betrokken partijen mogen niet in het geding komen, aldus de 

toelichting bij art. 6.5.4.  

Tegen deze achtergrond is in art. 6.5.4 bepaald dat de bij de sponsoring betrokken partijen elkaar 

met wederzijds respect zullen benaderen en bejegenen. Ook mag de sponsoring nooit in strijd zijn 

met vigerende wet- en regelgeving, waaronder de relevante zelfregulering. Sponsoring dient op 

integere, eerlijke en transparante wijze plaats te vinden. Meer specifiek op de 

geneesmiddelenvoorziening toegeschreven bepalingen zijn opgenomen in art. 6.5.4 onder c: 

sponsoring mag niet leiden tot de aantasting van de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de 

geloofwaardigheid van de sponsor en de gesponsorde (of van andere betrokken partijen en/of de 

                                                           
168 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.5 onder c. 
169 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.5 onder c. 
170 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.5. 
171 Toelichting CGR Code bij art. 6.5.8. 
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sector) en onder d: sponsoring mag er niet toe leiden dat partijen zich onoorbaar jegens elkaar 

verplicht voelen. 

Ad D. Voorwaarden t.a.v. een eventuele tegenprestatie  

Het vragen van een tegenprestatie voor sponsoring is op zichzelf toelaatbaar. Ten aanzien van deze 

eventuele tegenprestatie bevat paragraaf 6.5 twee voorwaarden. In de eerste plaats mag de 

tegenprestatie niet leiden tot ongewenste beïnvloeding van het voorschrijf-, inkoop- of aflevergedrag 

(art. 6.5.8 CGR Code, eerste volzin). In de tweede plaats is het bedingen van exclusiviteit niet 

toegestaan, tenzij het gaat om een specifiek project (art. 6.5.7 CGR Code). Over dit tweede vereiste 

wordt in de toelichting opgemerkt dat een bewuste beperking tot één sponsor de onafhankelijkheid 

van de gesponsorde in gevaar kan brengen. Wel kan in het kader van een specifiek kortlopend 

project exclusiviteit worden afgesproken; structurele exclusiviteit moet echter worden voorkomen. 

Ad E. Vormvereisten  

Art. 6.5.6 CGR Code schrijft voor dat afspraken over sponsoring vooraf dienen te worden vastgelegd 

in een schriftelijke overeenkomst. In deze overeenkomst moet in elk geval een precieze omschrijving 

van het te sponsoren project of de activiteit zijn opgenomen, met inbegrip van de financiële 

onderbouwing daarvan. Ook dienen de rechten en plichten van alle betrokken partijen in de 

overeenkomst te worden opgenomen. De vereisten van art. 6.5.6 CGR Code gelden ook als er geen 

tegenprestatie is afgesproken. 

7.4.8 Transparantie  

Sinds de invoering van de integrale gedragscode in 2014 kent de CGR Code een afzonderlijk 

hoofdstuk over transparantie. Aangezien dit hoofdstuk 7 in overwegende mate betrekking heeft op 

transparantie in relatie tot gunstbetoon, is er in dit onderzoek voor gekozen dit hoofdstuk op deze 

plaats te behandelen.  

Hoofdstuk 7 CGR Code valt in twee onderdelen uiteen. Paragraaf 7.1 bevat drie algemene bepalingen 

over transparantie, die voorheen waren opgenomen in art. 1 CGR Code (oud) en art. 8 onder a-b 

Uitwerking Normen Gunstbetoon. Paragraaf 7.2 bevat de regels voor de openbaarmaking van 

financiële relaties. Deze regels waren oorspronkelijk opgenomen in de Gedragsregels 

openbaarmaking financiële relaties.  

7.4.8.1 Algemene vereisten m.b.t. transparantie  

De algemene vereisten ten aanzien van transparantie zijn als volgt vastgelegd. 

Art. 7.1.1 CGR Code  

Vergunninghouders en beroepsbeoefenaren zijn transparant over hun relaties die mogelijk 

kunnen leiden tot belangenverstrengeling, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde 

gedragsregels. 

Art. 7.1.2 CGR Code  

Banden tussen sprekers en vergunninghouders of derde partijen dienen voorafgaand aan de 

spreekbeurt door de spreker bekend te worden gemaakt. 
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Art. 7.1.3 CGR Code  

Artsenbezoekers en andere vertegenwoordigers van een vergunninghouder mogen slechts in 

die hoedanigheid bij samenkomsten aanwezig zijn indien zij als zodanig herkenbaar zijn, 

bijvoorbeeld door het dragen van badges (transparantie). 

Art. 7.1.1 CGR Code is afkomstig uit art. 1 CGR Code (oud) en maakte onderdeel uit van de algemene 

gedragsregel dat vergunninghouders en beroepsbeoefenaren in hun onderlinge verkeer zorg dienen 

te dragen voor een verantwoord gedrag. Een nadere toelichting op deze gedragsregel wordt bij art. 

7.1.1 niet gegeven. Art. 7.1.2 CGR Code geeft uitdrukking aan een meer specifieke vorm van 

transparantie. Banden tussen sprekers en vergunninghouders dienen voorafgaand aan een lezing 

door de spreker bekend te worden gemaakt. In 2012 is deze verplichting – in aansluiting op de 

Beleidsregels gunstbetoon 2012 – uitgebreid. Niet alleen banden met vergunninghouders, maar ook 

banden met andere partijen dienen te worden gemeld. Volgens de toelichting sluit dit aan bij het 

uitgangspunt dat gunstbetoon verder reikt dan enkel de banden tussen beroepsbeoefenaren en 

vergunninghouders. Tevens wordt verwezen naar de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling, die zich ook verder uitstrekt dan de belangen met de 

farmaceutische bedrijfstak. 

Bij art. 7.1.2 CGR Code hoort een bijlage waarin een format is opgenomen van een ‘disclosure-slide 

voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten’.172 Dit format is door de CGR en de KNMG ontwikkeld en 

afgestemd met IGZ. Er geldt een aantal voorschriften met betrekking tot het gebruik van de 

disclosure-sheet. Sprekers worden geacht de sheet (volgens het vaste format, maar desgewenst wel 

in eigen opmaak) te tonen voordat zij aan hun inhoudelijke presentatie beginnen. Sprekers horen aan 

te geven voor welke vergunninghouders zij de voorafgaande vier jaar werkzaamheden hebben 

verricht als adviseur, onderzoeker of anderszins. Het publiek moet in staat zijn van de inhoud van de 

disclosure-sheet kennis te nemen en de sheet moet ook deel uitmaken van hand-outs van de 

presentatie.  

Met art. 7.1.3 CGR Code wordt gewaarborgd dat het voor beroepsbeoefenaren die deelnemen aan 

een bijeenkomst of manifestatie duidelijk is dat zij te maken hebben met een medewerker van een 

farmaceutisch bedrijf.  

7.4.8.2 De verplichte openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg  

Sinds 2012 kent de CGR regels voor de verplichte openbaarmaking van bepaalde vormen van 

gunstbetoon in het Transparantieregister Zorg. Deze regels zijn aanvankelijk neergelegd in de 

Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties. Met de invoering van de integrale gedragscode in 

2014 zijn deze regels ondergebracht in paragraaf 7.2 CGR Code. 

De Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties vormen geen uitwerking van een wettelijke 

verplichting, maar zijn op initiatief van de zelfregulering tot stand gekomen. Uit de nieuwsbrieven 

van de CGR blijkt wel dat het uitgangspunt om meer transparantie te bieden over financiële relaties 

uitvoerig is besproken met het Ministerie van VWS en IGZ. Ook de opzet van het centrale register 

                                                           
172 Deze bijlage is onder meer te vinden op de website van de CGR. 
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waarin de aangemelde gegevens geraadpleegd kunnen worden, het Transparantieregister Zorg, is 

afgestemd met deze partijen.173 

Uit de oorspronkelijke toelichting bij de gedragsregels blijkt dat het initiatief tot de invoering van 

regels voor de openbaarmaking van financiële relaties mede gezien moet worden in het licht van een 

bredere behoefte binnen de maatschappij aan transparantie. Gerefereerd wordt onder meer aan de 

oproep van (toenmalig) minister Klink tijdens het 10-jarig jubileum van de CGR om als Nederlandse 

variant op de in de Verenigde Staten geldende Sunshine Act betalingen van farmaceutische bedrijven 

aan artsen en wetenschappers openbaar te maken. In deze periode komen ook andere initiatieven 

rond transparantie van de grond, zoals de afspraken over transparantie met betrekking tot WMO-

plichtig onderzoek in openbare trialregisters en de in 2012 tussen een groot aantal partijen 

overeengekomen Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.  

Noch de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties, noch de nadien geldende paragraaf 7.2 

CGR Code bevatten inhoudelijke normen ten aanzien van gunstbetoon. De bepalingen over 

openbaarmaking van financiële relaties vormen in feite het sluitstuk van de regels voor gunstbetoon. 

Voor bepaalde financiële relaties geldt dat zij niet alleen moeten voldoen aan de in de CGR Code 

gestelde inhoudelijke vereisten, maar dat zij daarenboven ook dienen te worden vermeld in een 

publiek toegankelijk en via internet te raadplegen register.  

Welke financiële relaties onder de verplichte openbaarmaking vallen, is geregeld in art. 7.2.1 CGR 

Code. 

Art. 7.2.1 CGR Code  

Onder financiële relatie wordt in deze paragraaf verstaan: het direct of indirect verstrekken 

door een vergunninghouder van een financiële of op geld waardeerbare vergoeding aan een in 

Nederland gevestigde en/of praktiserende beroepsbeoefenaar dan wel aan een 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of instelling waarin beroepsbeoefenaren 

participeren dan wel werkzaam zijn (hierna te noemen: ‘samenwerkingsverband of instelling’) 

respectievelijk aan een in Nederland gevestigde patiëntenorganisatie. 

Deze gedragsregels zijn van toepassing op financiële relaties die voortvloeien uit de 

navolgende categorieën overeenkomsten: 

a. dienstverleningsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en 

(samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren en/of instellingen, overeenkomstig 

art. 6.3.2; 

b. overeenkomsten op basis waarvan een vergunninghouder gastvrijheidskosten vergoedt 

aan of voor zijn rekening neemt voor een beroepsbeoefenaar overeenkomstig art. 6.4.6 

onder 3 en 6.4.8 onder 2; 

c. sponsoringsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en beroepsbeoefenaren en/of 

samenwerkingsverbanden en/of instellingen overeenkomstig art. 6.4.4 en art. 6.5.6; 

d. ondersteuning door een vergunninghouder van een patiëntenorganisatie overeenkomstig 

art. 6.6.3. 

                                                           
173 Zie onder meer CGR Nieuwsbrief 2011/3. 
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Met de onder a tot en met d genoemde categorieën overeenkomsten worden in deze 

paragraaf vereenzelvigd overeenkomsten die niet rechtstreeks tussen een vergunninghouder 

en een beroepsbeoefenaar respectievelijk patiëntenorganisatie zijn aangegaan, maar met een 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, een instelling waarin beroepsbeoefenaren 

participeren of werkzaam zijn of een andere derde partij (hierna: ‘samenwerkingsverband of 

instelling of andere derde partij’). Wanneer de andere derde partij in opdracht van een 

vergunninghouder respectievelijk een beroepsbeoefenaar, een samenwerkingsverband of 

instelling of een patiëntenorganisatie heeft gehandeld, worden de regels in deze paragraaf 

toegepast alsof deze overeenkomsten wel rechtstreeks tussen de vergunninghouder en de 

beroepsbeoefenaar, samenwerkingsverband of instelling respectievelijk de 

patiëntenorganisatie zijn aangegaan. 

Uit dit artikel volgt dat de regels voor verplichte openbaarmaking niet alleen gelden voor financiële 

relaties tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren, maar ook voor financiële relaties tussen 

vergunninghouders en patiëntenorganisaties.174  

De verplichte openbaarmaking van relaties tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren is 

beperkt tot de volgende financiële relaties: 

1. dienstverleningsovereenkomsten tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren; 

2. overeenkomsten met betrekking tot door vergunninghouders verleende gastvrijheid bij 

bijeenkomsten en manifestaties;175 

3. overeenkomsten met betrekking tot de sponsoring van bijeenkomsten door vergunninghouders;  

4. overeenkomsten met betrekking tot de sponsoring van projecten. 

De verplichting tot openbaarmaking betreft niet alleen overeenkomsten die met 

beroepsbeoefenaren op individuele basis zijn aangegaan, maar ook de overeenkomsten met 

samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren en de zorginstellingen waarin 

beroepsbeoefenaren participeren of werkzaam zijn. Dit laatste is op zichzelf gezien interessant. Het 

begrip zorginstelling is in de CGR Code niet gedefinieerd. De koepelorganisaties van de ziekenhuizen 

zijn van oorsprong formeel (nog) geen partij bij de CGR.176 Desalniettemin heeft paragraaf 7.2 wel 

consequenties voor in elk geval de individuele ziekenhuizen en academische centra en kunnen er 

onder omstandigheden ook rechtstreeks verplichtingen voor hen uit deze paragraaf voortvloeien. In 

de slotzin van art. 7.2.1 CGR Code wordt het brede en verstrekkende karakter van de 

transparantieverplichting op dit punt benadrukt.  

Voor de verplichte openbaarmaking geldt een ondergrens. Het totale bedrag uit hoofde van een of 

meerdere financiële relaties tussen een vergunninghouder en een beroepsbeoefenaar, 

samenwerkingsverband en/of instelling respectievelijk een patiëntenorganisatie moet hoger zijn dan 

€ 500 per kalenderjaar (art. 7.2.2 CGR Code). Uit de toelichting bij art. 7.2.2 volgt dat met het 

vaststellen van deze ondergrens aansluiting is gezocht bij het advies van de (toenmalige) Raad voor 

de Volksgezondheid en Zorg in 2008 in haar rapport Farmaceutische industrie en 

                                                           
174 De verplichte openbaarmaking van financiële relaties tussen vergunninghouders en patiëntenorganisaties is 
met ingang van 1 januari 2015 aan art. 7.2.1 CGR Code toegevoegd. 
175 De verplichte openbaarmaking van overeenkomsten met betrekking tot gastvrijheid bij bijeenkomsten en 
manifestaties is met ingang van 1 januari 2015 aan art. 7.2.1 CGR Code toegevoegd. 
176 De NVZ sluit zich per 1 januari 2017 aan bij de CGR. De koepelorganisatie van academische centra, de NFU, is 
formeel geen partij bij de CGR. 
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geneesmiddelengebruik, evenwicht tussen publiek en bedrijfsbelang. Ook wordt met deze grens ‘(…) 

recht gedaan aan het proportionaliteitsbeginsel vanuit het oogpunt van privacybescherming van de 

betrokken beroepsbeoefenaren en tussen de administratieve lasten die de gedragsregels 

meebrengen enerzijds en het belang van openbaring van financiële relaties anderzijds.’177 Het 

vrijwillig melden van financiële relaties die een geringere waarde vertegenwoordigen dan € 500 is 

overigens toegestaan. 

Openbaarmaking vindt plaats in het speciaal daarvoor opgezette Transparantieregister Zorg, dat in 

stand wordt gehouden door de stichting Transparantieregister Zorg. Het soort gegevens dat gemeld 

moet worden bij het Transparantieregister Zorg is gedetailleerd omschreven in art. 7.2.2 CGR Code. 

Het Transparantieregister Zorg publiceert één keer per jaar de gemelde financiële relaties over het 

voorgaande jaar. Dit is voor het eerst gebeurd in april 2013, toen de gegevens over 2012 zijn 

geopenbaard. Over dat jaar zijn ca. 7.600 financiële relaties tussen enerzijds farmaceutische 

bedrijven en anderzijds ruim 2.100 beroepsbeoefenaren en 1.200 

instellingen/samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren bij het Transparantieregister Zorg 

gemeld. De totaal gerapporteerde waarde van deze relaties in 2012 bedraagt ruim € 30 miljoen, 

waarvan circa € 4 miljoen is betaald aan individuele beroepsbeoefenaren en circa € 28 miljoen aan 

instellingen en samenwerkingsverbanden. Vier jaar later, over het jaar 2016, zijn relaties gemeld met 

circa 3.600 individuele beroepsbeoefenaren en 1.020 instellingen en samenwerkingsverbanden van 

zorgprofessionals. Het totale voor de farmaceutische sector gemelde bedrag over 2016 bedraagt 

circa € 54,6 miljoen.178 

7.4.9 Ondersteuning van patiëntenorganisaties 

In paragraaf 6.6 CGR Code zijn voorschriften opgenomen over de ondersteuning door 

vergunninghouders van patiëntenorganisaties. Strikt genomen valt deze vorm van ondersteuning 

buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Volledigheidshalve wordt volstaan met een korte weergave 

van de inhoud van paragraaf 6.6. 

Het uitgangspunt bij deze paragraaf is dat de ondersteuning van een activiteit van een 

patiëntenorganisatie in de vorm van subsidiëring, sponsoring of honorering van diensten door een 

vergunninghouder is toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze 

voorwaarden komen er, kort samengevat, op neer dat (directe of indirecte) reclame voor een of 

meer specifieke UR-geneesmiddelen verboden is, eventuele informatie over UR-geneesmiddelen 

moet voldoen aan de daaraan in de paragrafen 5.7 en 5.8 CGR Code gestelde eisen, de 

onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie gewaarborgd dient te zijn en geen exclusiviteit mag 

worden bedongen tenzij het gaat om een specifiek project.179 Afspraken over de financiële 

ondersteuning dienen te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die aan bepaalde eisen 

moet voldoen.180 Tevens worden eisen gesteld aan eventuele tegenprestaties door en gastvrijheid 

aan vertegenwoordigers van een patiëntenorganisatie.181 

                                                           
177 Toelichting CGR Code bij art. 7.2.2. 
178 Deze informatie is afkomstig van www.transparantieregister.nl en uit CGR Nieuwsbrieven 2013/2 en 2017/3.  
179 Art. 6.6.2 CGR Code. 
180 Art. 6.6.3 CGR Code. 
181 Art. 6.6.4-6.6.5 CGR Code. 

http://www.transparantieregister.nl/
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7.5 Jurisprudentie Europese Hof van Justitie  
 

Er is slechts één uitspraak van het Europese Hof van Justitie over gunstbetoon en dat is het in 

paragraaf 4.4.4.4 reeds besproken ABPI-arrest.182 Voor een beschrijving van de casus en 

achtergronden bij de prejudiciële vragen wordt verwezen naar die paragraaf.  

Het arrest heeft betrekking op de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon. De kern van de vraag 

die voorligt, is – kort samengevat – of het verbod van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 zich ertegen 

verzet dat een overheidsorgaan dat deel uitmaakt van een nationale openbare gezondheidsdienst 

een financiële beloning aanbiedt aan artsen om binnen een bepaalde therapeutische klasse één 

bepaald geneesmiddel voor te schrijven teneinde de totale uitgaven voor geneesmiddelen te 

verlagen. Dit raakt de meer algemene vraag of het verbod om in het kader van de 

verkoopbevordering van geneesmiddelen premies of voordelen in geld of in natura toe te kennen 

aan personen die gerechtigd zijn om deze geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, geldt 

voor eenieder dan wel bepaalde partijen al dan niet onder voorwaarden van dit verbod zijn 

uitgezonderd.  

De uitkomst van het Hof is, zoals gezegd, reeds beschreven in paragraaf 4.4.4.4. Gelet op het 

principiële karakter van dit vraagstuk en mede vanwege het feit dat de A-G in deze zaak een andere 

zienswijze heeft dan het Hof, wordt hieronder nogmaals ingegaan op de belangrijkste punten van de 

conclusie van de A-G alsmede op de belangrijkste overwegingen van het Hof.  

De A-G constateert dat art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 in het midden laat tot wie het verbod is gericht. 

Ook de ontstaansgeschiedenis van de bepaling geeft op dit punt geen (eenduidig) uitsluitsel. 

Overheidsorganen zijn in elk geval niet uitdrukkelijk uitgesloten van de werkingssfeer van art. 94 lid 

1, zo stelt de A-G vast.183 Doorslaggevend voor de werkingssfeer acht de A-G het hoofddoel van de 

richtlijn – de bescherming van de volksgezondheid – in relatie tot het doel van art. 94 lid 1: het 

waarborgen van de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de arts bij het voorschrijven van 

geneesmiddelen en de bescherming van de zuiverheid van de band tussen arts en patiënt. Het belang 

van de onafhankelijkheid van artsen blijkt ook duidelijk uit de nationale en internationale 

richtsnoeren en wetsbepalingen inzake medische ethiek:  

‘(…) Daarin wordt bepaald dat openbare gezondheidsdiensten op elk bestuursniveau vanouds tot taak 

hebben verschillende programma’s en activiteiten aan te bieden die zijn gericht op de vastgestelde 

behoeften van de bevolking en op het vermogen om deze taken doeltreffend te vervullen. Anderzijds 

blijft het de primaire opdracht van de arts, uitsluitend in het belang van de patiënt te handelen. Die 

verplichting is neergelegd in verschillende internationale en nationale richtsnoeren inzake medische 

ethiek en ook in de eed van Hippocrates, die de arts dient af te leggen alvorens hij zijn beroep mag 

uitoefenen. De richtsnoeren verschillen in de details, maar behandelen dezelfde onderwerpen. In alle 

richtsnoeren wordt aan de arts de verplichting opgelegd, objectief te blijven en onafhankelijk te 

oordelen bij het behandelen van patiënten of het voorschrijven van geneesmiddelen. De richtsnoeren 

waarschuwen voor al wat het oordeel van de arts bij het verrichten van zijn werkzaamheden kan 

aantasten of beïnvloeden of tot persoonlijk voordeel kan leiden, zoals stimulansen van farmaceutische 

bedrijven.’184 

                                                           
182 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219 (ABPI).  
183 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punten 52-55 (ABPI). 
184 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punt 62 (ABPI). 



564 
 

In relatie tot de kosten van geneesmiddelen vervolgt de A-G: 

‘Duidelijkshalve dient erop te worden gewezen dat de medische ethiek niet eraan in de weg staat dat 

een arts bij de keuze van het geneesmiddel dat hij zal voorschrijven, oog heeft voor de prijs van dat 

geneesmiddel. Dit kan in landen waar de patiënt de kosten van het geneesmiddel geheel of ten dele 

zelf draagt, in het specifieke belang van de betrokken patiënt zijn. Het is de artsen evenmin verboden 

overwegingen van sociale rechtvaardigheid en rendabiliteit te laten meespelen, die eisen dat de 

schaarse middelen die voor gezondheidszorg beschikbaar zijn, rationeel en economisch worden 

gebruikt in het belang van alle patiënten. De medische ethiek eist echter dat de discretionaire 

bevoegdheid van de arts bij het voorschrijven van geneesmiddelen niet wordt aangetast door 

ongepaste, zelfzuchtige financiële motieven.’185 

De A-G constateert dan er naast de commerciële spelers in de farmaceutische sector andere partijen 

zijn die het doel van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 kunnen ondermijnen. Naast overheidsorganen 

wordt gewezen op (publiek-, semipubliek- en privaatrechtelijke) ziektekosten- en 

ongevallenverzekeraars, werkgevers in het kader van de arbeidsgeneeskunde, verstrekkers van 

gezondheidsdiensten en door de overheid gefinancierde organen, charitatieve instellingen of andere 

non-profit instellingen. Het zou in strijd zijn met het door art. 94 lid 1 nagestreefde doel – het 

waarborgen van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de arts bij het voorschrijven – dergelijke 

partijen uit te sluiten van deze bepaling.186 

Daar komt bij dat lidstaten volgens de A-G andere middelen ter beschikking hebben om het op 

zichzelf legitieme doel om de uitgaven voor gezondheidszorg te verlagen, te bereiken. Als 

voorbeelden worden genoemd het vaststellen van prijzen, prijsblokkering en -verlaging, stelsels van 

referentieprijzen of vaste bedragen, geneesmiddelenbudgets, positieve en negatieve lijsten, het 

receptvrij maken van geneesmiddelen, uitsluiting van geneesmiddelen van vergoeding, een hogere 

eigen bijdrage van de patiënt en de bevordering van het gebruik van generieke geneesmiddelen.187 

Deze maatregelen, die naar het recht van de EU uitdrukkelijk zijn toegestaan, tasten de door Richtlijn 

2001/83 beschermde belangen niet aan.188 

De A-G komt tot het eindoordeel dat de voorschrijfbonusregelingen die ter beoordeling voorliggen 

tot doel hebben artsen ertoe aan te zetten een bepaald geneesmiddel voor te schrijven, in de plaats 

van andere geneesmiddelen. Het voorschrijven van die andere geneesmiddelen wordt uitdrukkelijk 

ontmoedigd. De voorschrijfbonusregelingen zijn er dus bewust en rechtstreeks op gericht de verkoop 

van bepaalde geneesmiddelen te promoten ten nadele van andere, ook al is het uiteindelijke doel 

van deze regelingen om begrotingsmiddelen te sparen en daardoor het verstrekken van openbare 

gezondheidsdiensten te verbeteren. De A-G beschouwt dit als een vorm van promotie die verboden 

is op grond van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83.189  

Zoals gezegd, volgt het Hof deze redenatie niet. Het benadrukt dat het verbod van art. 94 lid 1 in de 

eerste plaats de farmaceutische industrie raakt. Het verbod beoogt te voorkomen dat deze 

bedrijfstak verkoopbevorderende acties hanteert die beroepsbeoefenaren kunnen aanzetten om 

                                                           
185 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punt 64 (ABPI). 
186 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punt 66 (ABPI). 
187 A-G Jääskinen verwijst in dit kader naar de conclusie van de A-G in de gevoegde zaken C-352/07-C-356/07, 
C-365/07-C-367/07 en C-400/07g, 2 april 2009, ECLI:EU:C:2009:217, punten 57-58 (Menarini). 
188 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punt 68 (ABPI).  
189 Concl. A-G Jääskinen, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:75, punten 76 en 88 (ABPI). 
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economische overwegingen te laten meespelen bij het voorschrijven of afleveren van 

geneesmiddelen. De medische en farmacologische praktijk dient te worden uitgeoefend 

overeenkomstig de beroepsregels van de betrokken beroepsbeoefenaren; zij mogen zich niet laten 

leiden door vanuit de industrie ingegeven financiële prikkels, aldus het Hof.190 

Het Hof onderkent daarbij dat uit het Damgaard-arrest voortvloeit dat ook anderen dan 

farmaceutische bedrijven – onafhankelijke derden die niet handelen vanuit commerciële of 

industriële activiteiten – bij het verspreiden van informatie over geneesmiddelen schade kunnen 

toebrengen aan de volksgezondheid.191 Omdat het belangrijkste doel van Richtlijn 2001/83 de 

bescherming van de volksgezondheid is, dient ook dergelijke informatie te worden getoetst aan de 

regels voor geneesmiddelenreclame.192 

Indien dergelijke informatie over geneesmiddelen wordt verspreid door de overheidsinstanties zelf, 

is naar het oordeel van het Hof echter sprake van een andere situatie. De voor de volksgezondheid 

bevoegde nationale autoriteiten verkeren in een andere positie, hetgeen ook blijkt uit de 

uitzondering die in de richtlijn wordt gemaakt voor het verspreiden van informatie over 

geneesmiddelen bij het uitbreken van een epidemie of een pandemie. In het verlengde hiervan acht 

het Hof het ook toelaatbaar dat een voor de volksgezondheid bevoegde nationale autoriteit 

financiële stimulansen voor het voorschrijven van geneesmiddelen toepast ter uitvoering van het 

beleid op het gebied van de volksgezondheid, in het bijzonder waar het gaat om het rationaliseren 

van de overheidsuitgaven waarvoor zij verantwoordelijk is. Met dit gezondheidsbeleid en de 

daarvoor voorziene overheidsuitgaven wordt over het algemeen geen winstgevend of commercieel 

doel nagestreefd. Bonusregelingen die onderdeel uitmaken van een dergelijk beleid, kunnen dus niet 

geacht worden deel uit te maken van de commerciële verkoopbevordering van geneesmiddelen.193 

Anders dan in het Damgaard-arrest voorziet het Hof ook geen risico’s voor de volksgezondheid. Het is 

immers de taak van die voor de volksgezondheid bevoegde overheidsinstanties om te waken over die 

volksgezondheid. Zij dragen hiervoor de politieke verantwoordelijkheid en moeten dus de 

therapeutische waarde beoordelen van de geneesmiddelen voor het op de markt brengen waarvan 

zij toestemming verlenen, aldus het Hof. In het kader van deze verantwoordelijkheden staat het die 

instanties vrij om op basis van beoordelingen van de therapeutische eigenschappen van de 

geneesmiddelen aan de hand van de kosten ervan voor de staatskas, te bepalen of voor de 

behandeling van bepaalde aandoeningen sommige medicijnen met een bepaalde werkzame stof 

vanuit het oogpunt van de overheidsfinanciën de voorkeur verdienen boven andere geneesmiddelen 

die een andere werkzame stof bevatten, maar binnen dezelfde therapeutische klasse vallen.194  

Tot slot constateert het Hof dat de reikwijdte van de financiële stimulansen van overheidswege om 

het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen te stimuleren, wordt begrensd door de 

beroepsregels van artsen, waardoor de objectiviteit van artsen niet in gevaar zal komen. Op grond 

van deze beroepsregels mogen artsen een bepaald geneesmiddel niet voorschrijven aan een patiënt, 

indien dit middel voor die patiënt niet geschikt is, ongeacht of er sprake is van financiële stimulansen 

                                                           
190 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 29 (ABPI). 
191 HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, ECLI:EU:C:2009:222 (Damgaard); zie voor dit arrest ook par. 4.3.4. 
192 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punt 30 (ABPI). 
193 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 32-33 (ABPI). 
194 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 34-35 (ABPI). 
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van overheidswege voor het voorschrijven van dit geneesmiddel. De aanbevelingen van de 

overheidsorganisatie mogen de objectiviteit van de voorschrijvende artsen niet aantasten.195 

Samengevat komt het oordeel van het Hof erop neer dat het geven van financiële stimulansen aan 

artsen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven, is toegestaan indien nationale autoriteiten dit 

doen in het kader van de beheersing van overheidsuitgaven. De risico’s voor de volksgezondheid 

worden langs twee wegen bewaakt: deze bevoegde overheidsinstanties hebben tevens als taak over 

de kwaliteiten van de zorg te waken en de betrokken voorschrijvers dienen zich er – los van welke 

stimuleringsregel dan ook – op grond van hun eigen beroepsregels van te onthouden een bepaald 

geneesmiddel voor te schrijven indien dit niet voor die patiënt geschikt is. 

7.6  Jurisprudentie Nederlandse toezichthouder/rechter 

7.6.1  Inleiding 

De jurisprudentie over gunstbetoon in het kader van de Nederlandse wetgeving kan worden 

onderverdeeld in twee periodes:  

1. de periode waarin de WOG, het Reclamebesluit en (met ingang van 2003) de Beleidsregels 

gunstbetoon 2003 van toepassing zijn, en 

2. de periode waarin de Geneesmiddelenwet en de achtereenvolgende versies van de Beleidsregels 

gunstbetoon 2007, 2012 en 2014 van toepassing zijn. 

De jurisprudentie uit de eerste periode, die loopt tot 1 juli 2007, komt aan de orde in paragraaf 7.6.2. 

Het betreft uitspraken van de strafrechter en de civiele rechter.  

De jurisprudentie over gunstbetoon onder de Geneesmiddelenwet wordt behandeld in paragraaf 

7.6.3. In deze paragraaf zijn meegenomen de boetezaken wegens overtreding van de voorschriften 

over gunstbetoon en de door IGZ gepubliceerde thematische rapporten en inspectierapporten over 

gunstbetoon. Paragraaf 7.3.3 is onderverdeeld in een aantal subparagrafen, waarin de verschillende 

vormen van gunstbetoon aan de orde komen.  

7.6.2 Jurisprudentie op grond van de WOG 

De eerste gerechtelijke uitspraak over gunstbetoon betreft een uitspraak van de Kantonrechter 

Haarlem over door MSD in de periode 1999-2000 georganiseerde bijeenkomsten voor 

beroepsbeoefenaren.196  

De zaak heeft betrekking op onder meer de volgende bijeenkomsten voor huisartsen en neurologen: 

 een zogenoemde Maxalt Grand-Prix, een kartprogramma waaraan door 200 huisartsen is 

deelgenomen; 

 zogenoemde Terschelling-weekenden, waarbij het programma naast een inhoudelijk deel ook 

sociaal/recreatieve activiteiten en een diner dansant omvat;  

 een huisartsensymposium in Utrecht, waaraan door 80 tot 100 huisartsen is deelgenomen, en 

                                                           
195 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219, punten 39-41 (ABPI). 
196 Ktg. Haarlem 13 februari 2001, ECLI:NL:KTGHAA:2001:AA9951 (MSD). 
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 een zogenoemd North Sea Symposium voor neurologen, in het kader waarvan tevens het North Sea 

Jazz Festival is bezocht en is overnacht in Huis ter Duin te Noordwijk. 

De kosten voor deelname aan de bijeenkomsten zijn geheel voor rekening gekomen van MSD, met dien 

verstande dat aan de Terschelling-weekenden en het North Sea Symposium deelnemende partners een 

‘wettelijke’ bijdrage hebben moeten betalen. Vast staat dat tijdens de bijeenkomsten reclame is gemaakt 

voor Maxalt, een UR-geneesmiddel van MSD.  

De rechter stelt vast dat het doel van de bijeenkomsten tweeledig is: het registreren van 

bijwerkingen en de verkoopbevordering van geneesmiddelen, en toetst de door MSD verleende 

gastvrijheid aan art. 15 Reclamebesluit.197 Door MSD is betoogd dat de norm van dit artikel – te 

weten dat gastvrijheid steeds binnen redelijke perken moet blijven en ondergeschikt moet zijn aan 

het hoofddoel van de bijeenkomst – onvoldoende concreet is om tot strafbaarstelling te komen.198 

De rechter oordeelt echter dat de aard en de inhoud van die norm enerzijds een zekere vaagheid in 

de delictsomschrijving onvermijdelijk maken, terwijl anderzijds de tot de verdachte gerichte norm 

voldoende concreet is om haar, als farmaceutisch bedrijf met voldoende juridische kennis bij haar 

medewerkers, in staat te stellen haar gedrag daarop af te stemmen.199 Bedrijven dienen rekening te 

houden met maatschappelijke opvattingen en normen. De rechter legt MSD wegens overtreding van 

art. 15 Reclamebesluit in totaal 19 boetes van 5.000 gulden per overtreding op.  

Een tweede strafrechtelijke procedure betreft de kosteloze deelname door onder meer huisartsen, 

orthopeden en anesthesiologen aan slipcursussen die in opdracht van Boehringer Ingelheim zijn 

georganiseerd. De slipcursussen zijn gecombineerd met presentaties over hypertensie en de 

behandeling daarvan met Micardis en Movicox, twee UR-geneesmiddelen waarvan Boehringer 

Ingelheim vergunninghouder is. In deze casus komt de Kantonrechter Alkmaar tot twee uitspraken: 

de eerste betreft de strafzaak tegen Boehringer Ingelheim, de tweede de strafzaak tegen de aan de 

slipcursussen deelnemende artsen.  

Boehringer Ingelheim wordt veroordeeld wegens overtreding van zowel art. 14 lid 2 (gastvrijheid bij 

manifestaties) als art. 15 Reclamebesluit (gastvrijheid bij bijeenkomsten). Opvallend genoeg maakt 

de rechter geen onderscheid tussen beide bepalingen. Uit de uitspraak wordt evenmin duidelijk of de 

door Boehringer Ingelheim georganiseerde bijeenkomsten onder de reikwijdte van art. 14 lid 2 of 

onder art. 15 vallen. De rechter lijkt zelfs te miskennen dat er onderscheid tussen beide soorten 

bijeenkomsten bestaat. Op het verweer van Boehringer Ingelheim dat het onderscheid tussen 

manifestaties en bijeenkomsten zoals genoemd in art. 14 en art. 15 Reclamebesluit onvoldoende 

duidelijk is, oordeelt de rechter niet alleen dat deze termen voldoende feitelijk zijn, maar ook dat 

deze ‘synoniem aan elkaar zijn gebruikt’.200 De rechter acht voorts bewezen dat er geen sprake is van 

een redelijke verdeling tussen het wetenschappelijk deel van de samenkomst en het deel dat als 

                                                           
197 Art. 15 Reclamebesluit luidt: ‘Ten aanzien van bijeenkomsten, op kosten, geheel of gedeeltelijk van één of 
meerdere farmaceutische ondernemingen en die belegd worden met het oog op de bevordering van de 
verkoop van geneesmiddelen, geldt dat de gastvrijheid steeds binnen redelijke perken moet blijven en 
ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot anderen dan 
de beroepsbeoefenaren.’ Zonder nadere motivering gaat de rechter ervan uit dat toetsing aan art. 14 lid 2 
(gastvrijheid bij manifestaties met uitsluitend een beroepsmatig of wetenschappelijk karakter) niet aan de orde 
is. 
198 Voor de goede orde: ten tijde van deze zaak zijn de Beleidsregels gunstbetoon nog niet tot stand gekomen.  
199 Ktg. Haarlem 13 februari 2001, ECLI:NL:KTGHAA:2001:AA9951, r.o. 4.5 (MSD). 
200 Rb. Alkmaar (sector kanton) 25 oktober 2002, ECLI:NL:RBALK:2002:AE9506, r.o. 5.2 (Boehringer Ingelheim). 
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gastvrijheid moet worden beschouwd en dat slipcursussen niet relevant zijn voor de uitoefening van 

de geneeskunst. Aan Boehringer Ingelheim wordt een geldboete van € 9.200 opgelegd. 

In de zaak tegen de deelnemende artsen komt de rechter tot ontslag van rechtsvervolging. De 

rechter oordeelt dat uit art. 1 lid 3 jo. art. 2 Reclamebesluit voor artsen onvoldoende duidelijk naar 

voren komt wat de norm voor gunstbetoon is, ‘te meer daar de wetgever heeft verzuimd om in een 

concrete strafbepaling vast te leggen – zoals bijvoorbeeld ten aanzien van farmaceutische 

ondernemingen wel is gebeurd in art. 14 en 15 Reclamebesluit – wat voor een arts nog wel en wat 

niet meer onder een acceptabele gunstbetoning valt.’201 Met deze redenering miskent de rechter het 

principe van wederkerigheid dat aan de regels voor gunstbetoon ten grondslag ligt. De verbazing 

over deze uitspraak klinkt ook door in de noot van Schutjens.202 Zij wijst erop dat de wederkerigheid 

van de regels voor gunstbetoon ‘evident [voortvloeit] uit (in ieder geval) art. 1 lid 3 Reclamebesluit, 

de daarbij behorende toelichting én de daaraan ten grondslag liggende Reclamerichtlijn, die op dit 

punt gelijk is aan art. 94 lid 2 Richtlijn 2001/83’. 

Gelet op de ontwikkelingen in de wetgeving en op de totstandkoming van de Beleidsregels 

gunstbetoon kan worden vastgesteld dat de relevantie van voormelde uitspraken vandaag de dag 

zeer beperkt is.  

Op deze plaats kan verder niet onvermeld blijven de serie uitspraken in civiele procedures in de 

periode 2005-2006, die door verschillende partijen zijn aangespannen tegen de module ‘Rationeel 

Voorschrijven’ van zorgverzekeraar Menzis. In deze procedures speelt onder meer de vraag of ook 

zorgverzekeraars gehouden zijn tot naleving van de regels voor gunstbetoon. Deze jurisprudentie is 

uitvoerig behandeld in paragraaf 4.4.4.5, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.203  

7.6.3 Jurisprudentie op grond van de Geneesmiddelenwet 

Uit de door IGZ in het kader van dit onderzoek overhandigde dossiers blijkt dat in de periode 2007-

2016 in 12 boetezaken overtredingen van art. 94 Gnw zijn geconstateerd. In 1 boetezaak is volstaan 

met een waarschuwing. Van de boetes die in de overige 11 zaken door de Minister van VWS zijn 

opgelegd, zijn er in beroepsprocedures uiteindelijk 2 komen te vervallen. Daarnaast zijn door IGZ 

sinds de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet 3 thematische toezichtrapporten over 

gunstbetoon uitgebracht, te weten:  

 

 Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010; 

 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging 

nodig 2012; 

 Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012. 

 

                                                           
201 Rb. Alkmaar (sector kanton) 25 oktober 2002, ECLI:NL:RBALK:2002:AE9507, r.o. 4.2. 
202 JGR 2002/41. 
203 Rb. Arnhem (vzr.) 14 oktober 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU4312 (AstraZeneca c.s./Menzis c.s.); Hof Arnhem 
3 januari 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AU8962 (AstraZeneca c.s./Menzis c.s.); HR 10 november 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AY9317 (AstraZeneca c.s./Menzis c.s.); Rb. Arnhem (vzr.) 19 januari 2006, 
ECLI:NL:RBARN:2006:AU9846 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP c.s./Menzis c.s.); Hof Arnhem 30 mei 
2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AX4146 (Astma Patiënten Vereniging VBBA/LCP c.s./Menzis c.s.). 
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Verder heeft IGZ 27 rapporten over inspectiebezoeken met betrekking tot specifieke (grootschalige) 

congressen en nascholingen gepubliceerd en zijn inspectierapporten over de deelname door 

beroepsbeoefenaren aan door farmaceutische bedrijven georganiseerde adviesraden 

gepubliceerd.204 Ook is een tweetal rapporten uitgebracht over het nalevingsniveau van de 

reclameregels bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Voor zover in deze rapporten 

constateringen met betrekking tot gunstbetoon zijn gedaan, zijn deze in deze paragraaf 

meegenomen. 

7.6.3.1 Jurisprudentie over dienstverlening (art. 94 onder a Gnw) 

Met betrekking tot dienstverlening zijn de volgende boetezaken relevant: 25, 26, 27A, 27B, 32, 103, 

131 en 137. Voorts zijn de volgende IGZ-rapporten relevant:205 

 

— Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012206  

— Adviesraden georganiseerd door Teva Nederland 2013 

— Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Astellas 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Eli Lilly 2015  

— Adviesraad georganiseerd door GlaxoSmithKline 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Pfizer 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Merck 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Gilead Sciences Netherlands 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Ferring 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Roche Nederland 2015 

— Adviesraad georganiseerd door Sanofi-Aventis Netherlands 2015 

 

Uit deze boetezaken en inspectierapporten volgt dat – om vast te stellen of voldaan is aan art. 94 

onder a Gnw – dienstverlening door beroepsbeoefenaren aan farmaceutische bedrijven wordt 

getoetst aan de volgende criteria: 

 

1. er moet een schriftelijke overeenkomst aan de dienstverlening ten grondslag liggen waarin de 

doelstelling en uitvoering van de te leveren diensten helder zijn omschreven;  

2. de verrichte prestatie moet in een redelijke verhouding staan tot de betaalde vergoeding;  

                                                           
204 Peildatum 31 december 2016. 
205 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook in het IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen 
binnen de reclameregels 2010 zijdelings aandacht is besteed aan de dienstverleningsovereenkomsten die met 
sprekers op de betreffende nascholingsbijeenkomsten zijn gesloten. Gelet op het zeer algemene karakter van 
de bevindingen van IGZ in dit rapport wordt hier volstaan met de vermelding dat IGZ een tweetal bedrijven 
heeft verzocht een plan van aanpak op te stellen ter verbetering van de honorering voor dienstverlening door 
beroepsbeoefenaren bij alle lopende en toekomstige nascholingsbijeenkomsten. 
206 In het kader van dit rapport heeft IGZ adviesraden van 33 verschillende farmaceutische bedrijven bezocht. In 
de periode oktober 2011-maart 2012 heeft IGZ 14 van deze adviesraden onaangekondigd bezocht; 19 
adviesraden, die plaatsvonden in de periode april-september 2011, zijn retrospectief door IGZ onderzocht. 
Onder een adviesraad wordt in het kader van dit onderzoek verstaan ‘een samenkomst van 
beroepsbeoefenaren en andere deskundigen op kosten en uitnodiging van de farmaceutische industrie, waarbij 
beroepsbeoefenaren en andere deskundigen de farmaceutische industrie van advies voorzien’. De 
uitgenodigde beroepsbeoefenaren worden voor hun advieswerkzaamheden betaald. Dit wordt beschouwd als 
dienstverlening in de zin van art. 94 onder a Gnw. 
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3. de verrichte prestatie moet van belang zijn voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, 

tandheelkunde of verloskunde.207 

 

Ad 1. Schriftelijke dienstverleningsovereenkomst  

 

Het vereiste van de schriftelijke dienstverleningsovereenkomst waarin de doelstelling en uitvoering 

van de te leveren diensten helder moeten zijn omschreven, staat centraal in boetezaken 27A en 27B, 

die beide betrekking hebben op de volgende casus. 

Een bureau dat gespecialiseerd is in (markt)onderzoek in de gezondheidszorg, ontvangt de opdracht 

van een vergunninghouder tot het houden van marktonderzoek en organiseert in dat kader een 

workshop voor huisartsen. Het doel van de workshop is marktinformatie van de deelnemers te 

verkrijgen over de positie van een geneesmiddel van de vergunninghouder ten opzichte van een 

concurrerend middel en adviezen te genereren over de verdere promotie. Voor deelname aan de 2½ 

uur durende workshop ontvangen de huisartsen na afloop € 200 contant. Vast staat dat er geen 

schriftelijke dienstverleningsovereenkomst met de deelnemende huisartsen is gesloten. Een 

medewerker van de vergunninghouder houdt tijdens de workshop een presentatie waarin ook 

reclame is gemaakt voor het betreffende geneesmiddel.208 Na afloop van de workshop zijn meerdere 

medewerkers van de vergunninghouder aanwezig. 

IGZ constateert dat de vergunninghouder niet heeft voldaan aan het formele vereiste van art. 94 

onder a Gnw dat dienstverlening moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. De enkele 

uitnodiging van het onderzoeksbureau volstaat niet. Hierin zijn de doelstelling en uitvoering van de 

diensten niet helder omschreven en is niet duidelijk aangegeven wat deelnemers aan de workshop 

moeten doen in ruil voor de ontvangst van het bedrag van € 200. Het verweer van de 

vergunninghouder dat hij geen invloed heeft gehad op de organisatie van de workshop vindt geen 

gehoor. Als opdrachtgever voor het marktonderzoek is de vergunninghouder medeverantwoordelijk 

voor de inhoud van de workshop en de dienstverlening die in dat kader plaatsvindt. Mede vanwege 

het feit dat met meerdere beroepsbeoefenaren geen schriftelijke overeenkomst tot stand is 

gekomen, spreekt de minister van een ernstige overtreding van art. 94 onder a Gnw en wordt een 

boete opgelegd.209 

Ook het marktonderzoeksbureau gaat niet vrijuit in deze zaak. In een afzonderlijk boetebesluit wijst 

de minister erop dat het betreffende bureau langdurige ervaring met onderzoek in de 

gezondheidszorg heeft en zich bewust dient te zijn van de geldende regels. De Inspectie rekent het 

het bureau aan dat het schriftelijk bewijs van een dienstverleningsovereenkomst ontbreekt en niet 

helder is vastgelegd waar de prestatie van de deelnemers aan de workshop uit bestaat, wat het doel 

van de dienstverlening is en hoe deze wordt uitgevoerd. Boete wegens overtreding art. 94 onder a 

Gnw.210 

                                                           
207 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 11. De uitoefening 
van de verpleegkunde wordt hier nog niet genoemd. Deze zinsnede is pas na het verschijnen van het 
genoemde rapport aan art. 94 onder a Gnw toegevoegd.  
208 Dit leidt eveneens tot het opleggen van een boete wegens het maken van reclame richting niet-
beroepsbeoefenaren. De uitnodiging voor de workshop is ook gericht aan praktijkondersteuners, van wie een 
aantal ook daadwerkelijk deelneemt.  
209 Boetezaak 27B, boetebesluit 17 december 2010. 
210 Boetezaak 27A, boetebesluit 17 december 2010. 
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Boetezaak 32 betreft de deelname door een zestal medisch specialisten aan een adviesraad waarin 

wordt gediscussieerd over de resultaten van studies met betrekking tot het gebruik van een bepaald 

geneesmiddel. IGZ constateert dat de dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers 

nagenoeg afwezig zijn; er is gewerkt met een standaardovereenkomst die geen omschrijving bevat 

van de te verrichten dienst. Tevens zijn de doelstelling en de uitvoering van de werkzaamheden 

onvoldoende helder en ontbreekt de omschrijving van de te besteden tijd in uren en het uurtarief. 

Dit laatste draagt mede bij aan de conclusie van IGZ dat er geen sprake is van een redelijke 

verhouding tussen de prestatie en de betaalde vergoeding. Uit deze zaak volgt eveneens dat IGZ het 

onwenselijk acht indien de verschillende elementen van een dienstverleningsovereenkomst worden 

opgenomen in meerdere stukken. Dit standpunt volgt op het verweer van het betreffende bedrijf dat 

de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de deelnemers zouden kunnen worden afgeleid 

uit de uitnodiging, agenda en vooraf toegezonden publicaties. Boete wegens overtreding art. 94 

onder a Gnw.211  

Boetezaak 25 betreft de inhoud van de schriftelijke dienstverleningsovereenkomst en met name de 

vraag of de doelstelling en uitvoering van de dienstverlening voldoende helder en concreet zijn 

omschreven.  

Tijdens een inspectiebezoek onderzoekt IGZ een aantal dienstverleningsovereenkomsten voor 

advieswerkzaamheden. In deze overeenkomsten worden de te verlenen diensten als volgt 

omschreven: ‘een actieve bijdrage leveren tijdens een adviesraadbijeenkomst en daartoe zo nodig op 

verzoek van de vergunninghouder zaken voorbereiden’. Een eveneens gebruikte omschrijving luidt: 

‘het adviseren inzake onderzoeksprojecten, preventie, zorgprojecten en andere activiteiten op het 

gebied van ziektebeelden (...)’. 

IGZ acht deze omschrijvingen onvoldoende helder en niet volledig. Gewezen wordt op het feit dat de 

dienstverleningsovereenkomst tot doel heeft vast te leggen voor welke diensten een 

beroepsbeoefenaar een bepaalde beloning ontvangt. Aan de hand van de 

dienstverleningsovereenkomst moet toetsbaar zijn of de beloning in redelijke verhouding staat tot de 

geleverde dienst. Voormelde beschrijvingen van de te verrichten diensten zijn zeer summier, zodat 

niet getoetst kan worden of de beloning in redelijke verhouding staat tot de geleverde diensten. 

Overtreding van art. 94 onder a Gnw.212   

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in boetezaak 26. In deze zaak zijn tijdens een 

inspectiebezoek 90 dienstverleningsovereenkomsten onderzocht. IGZ constateert dat in 2 van deze 

overeenkomsten de omschrijving van de te verrichtten werkzaamheden volledig ontbreekt. In 9 

andere overeenkomsten acht IGZ de omschrijving te summier. In de meeste gevallen is volstaan met 

een omschrijving van de werkzaamheden als ‘actieve deelname aan een regionale adviesraad’. Op 

basis van een dergelijke omschrijving kan niet worden getoetst of de beloning in redelijke verhouding 

tot de geleverde diensten staat. Indien een vergunninghouder afspraken over de beloning voor 

dienstverlening met beroepsbeoefenaren vastlegt, moet voldoende duidelijk en concreet zijn wat de 

tegenprestatie van de beroepsbeoefenaren inhoudt.213 

Uit het IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels komt naar 

voren dat niet in alle onderzochte gevallen is voldaan aan het vereiste dat tussen het betreffende 

                                                           
211 Boetezaak 32, boetebesluit 10 juni 2011. 
212 Boetezaak 25, boetebesluit 20 mei 2011. 
213 Boetezaak 26, boetebesluit 20 mei 2011. 
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farmaceutisch bedrijf en de beroepsbeoefenaren een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst tot 

stand gekomen moet zijn waarin de doelstelling en uitvoering van de te leveren diensten helder zijn 

omschreven. Bij 1 van de 33 onderzochte adviesraden ontbreekt een dergelijke 

dienstverleningsovereenkomst. Ten aanzien van de 32 overige onderzochte overeenkomsten 

constateert IGZ een aantal onvolkomenheden. Zo voldoen 12 van de 32 overeenkomsten niet aan 

het vereiste dat zowel de doelstelling als de uitvoering van de diensten voldoende helder in de 

overeenkomst moeten zijn vastgelegd. In een aantal gevallen ontbreekt de taakomschrijving van de 

dienstverlener geheel dan wel gedeeltelijk. Ook is de overeenkomst in een aantal gevallen te weinig 

specifiek over de verantwoording van het daadwerkelijke aantal in het kader van de dienstverlening 

te werken uren. Uit het rapport blijkt overigens dat dit voor een deel wordt veroorzaakt doordat 

bedrijven werken met modelovereenkomsten, die in specifieke gevallen onvoldoende concreet 

worden uitgewerkt.214  

De bevindingen van IGZ in het kader van het thematische onderzoek naar adviesraden leiden tot een 

aantal maatregelen in de richting van individuele bedrijven. De besluiten die in de richting van de 

individuele bedrijven zijn uitgebracht, zijn niet gepubliceerd, maar uit het algemene thematische 

rapport kan worden opgemaakt dat aan één bedrijf de maatregel is opgelegd voor een bepaalde 

datum een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst voor adviesraden op te stellen. Twintig andere 

bedrijven dienen ervoor te zorgen dat hun dienstverleningsovereenkomsten voor een bepaalde 

datum in overeenstemming met de eisen van de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels 

gunstbetoon zijn gebracht.215 

Uit de inspectierapporten over adviesraden die in 2015 zijn gepubliceerd, blijkt dat bij de beoordeling 

of de diensten voldoende helder zijn omschreven door IGZ wordt nagegaan of uit de schriftelijke 

dienstverleningsovereenkomst kan worden afgeleid waar en wanneer de dienstverlening heeft 

plaatsgevonden en hoeveel uren de deelnemers hebben moeten besteden aan welke diensten 

tegenover welke vergoeding. In deze context worden dienstverleningsovereenkomsten waarin niet is 

aangegeven op welke locatie een adviesraad plaatsvindt, als ‘niet volledig helder omschreven’ 

aangemerkt.216 

Ad 2. Redelijke verhouding tussen de verrichte prestatie en de vergoeding  

 

De vraag of sprake is van een redelijke verhouding tussen de in het kader van de dienstverlening 

verrichte werkzaamheden en de beloning die de beroepsbeoefenaar hiervoor ontvangt, speelt in vier 

boetezaken. Deze vraag komt tevens aan de orde in het IGZ-rapport over adviesraden uit 2012 en in 

de serie rapporten die IGZ in 2015 over adviesraden van individuele bedrijven heeft uitgebracht.  

Uit de boetezaken en inspectierapporten blijkt dat onduidelijkheid heeft bestaan en discussie is 

geweest over de in het kader van dienstverlening toegestane uurtarieven. De onduidelijkheid en 

discussies hadden betrekking op zowel de hoogte van het uurtarief als zodanig als de vraag of de 

vergoeding van bepaalde onkosten verondersteld moet worden in die uurtarieven te zijn 

verdisconteerd. Omdat het feit welke informatie op welk moment bij de veldpartijen bekend was een 

                                                           
214 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 17 en 23. 
215 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 15. Zie in dit kader 

bijvoorbeeld ook IGZ-rapport Adviesraden georganiseerd door Teva Nederland 2013.  
216 Zie onder meer IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Pfizer 2015; IGZ-rapport Adviesraad 

georganiseerd door Merck 2015. 
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belangrijke rol speelt in deze zaken, worden de relevante boetebesluiten en rapporten hieronder in 

chronologische volgorde behandeld.  

De eerste boetezaak heeft betrekking op een overtreding van art. 94 onder a Gnw die geconstateerd 

is in 2010 en waarvoor in 2011 een bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

In boetezaak 32 ontvangen de aan een adviesraad deelnemende medisch specialisten een beloning 

van € 1.200 en de voorzitter een beloning van € 2.000. Daarnaast is per deelnemer in totaal € 200 

vergoed aan kosten voor lunch, aperitief en diner. IGZ telt deze vergoeding van de verblijfskosten bij 

de geldelijke beloning op en stelt de werkelijke vergoeding aan de deelnemers vast op € 1.400. 

Vanwege het ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten met een heldere omschrijving van de te 

verrichten werkzaamheden kan niet worden vastgesteld hoeveel uur de dienstverleners voor dit 

bedrag geacht worden te werken. IGZ baseert zich derhalve op de agenda van de bijeenkomst van de 

adviesraad, waaruit blijkt dat het inhoudelijk deel maximaal zes uur heeft geduurd. Uitgaande van een 

door IGZ als redelijk aangemerkt uurtarief van € 139 voor medisch specialisten en zes uur 

dienstverlening zou een redelijke vergoeding volgens IGZ € 834 bedragen. Dit bedrag ligt € 566 lager 

dan de werkelijk betaalde vergoeding van € 1.400. Zelfs als de deelnemers nog recht zouden hebben 

op een vergoeding van voorbereidingstijd en reistijd is dit verschil niet te rechtvaardigen. Ook de 

vergoeding van de voorzitter wordt te hoog geacht. Boete wegens overtreding art. 94 onder a Gnw.  217 

Duidelijk is dat de dienstverlening in deze zaak op een aantal punten niet voldoet aan de 

voorwaarden die daaraan in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon 2007 worden 

gesteld. Doordat een dienstverleningsovereenkomst met een heldere omschrijving van de 

werkzaamheden ontbreekt en met de beroepsbeoefenaren een lumpsumvergoeding is 

overeengekomen, ziet IGZ zich als het ware genoodzaakt tot een reconstructie van de afspraken 

achteraf. De betaalde vergoedingen worden teruggerekend tot een als redelijk verondersteld 

uurtarief en gekoppeld aan het naar schatting in het kader van de dienstverlening verrichte aantal 

uren. Als aanvaardbaar uurtarief hanteert IGZ een bedrag van € 139. Dit bedrag komt overeen met 

het door de NZa voor 2010 berekenende uurtarief in het kader van het DBC-honorariumbedrag voor 

medisch-specialistische zorg. Voor de vaststelling van het feitelijke betaalde tarief per uur rekent IGZ 

in deze zaak niet alleen de overeengekomen lumpsumvergoedingen van € 1.000 voor de medisch 

specialisten en € 2.000 voor de voorzitter mee, maar ook de kosten voor de lunch, het aperitief en 

het diner die in kader van de bijeenkomst van de adviesraad hebben plaatsgevonden. Deze kosten, € 

200 per deelnemer, worden kennelijk door IGZ als onderdeel van het uurtarief beschouwd.  

De drie andere boetezaken over de hoogte van de uurtarieven betreffen overtredingen die op een 

later tijdstip zijn begaan en zijn getoetst aan de Beleidsregels gunstbetoon 2012. In deze versie van 

de beleidsregels is over de hoogte van een redelijke vergoeding voor dienstverlening de volgende 

passage opgenomen: ‘De beroepsbeoefenaar heeft recht op een redelijke beloning en op vergoeding 

van gemaakte onkosten. Toetsing zal in essentie plaatsvinden aan de hand van de bestede tijd en een 

uur- of dagtarief. Rekening kan worden gehouden met de aard en de omvang van geleverde 

diensten, de positie en kwalificaties van de betrokken beroepsbeoefenaar, et cetera. Voor 

vaststelling van een redelijk uur- of dagtarief kan worden aangesloten bij de (uur)tarieven die voor de 

betrokken beroepsbeoefenaren zijn vastgesteld krachtens de Wet marktordening 

gezondheidszorg.’218 

                                                           
217 Boetezaak 32, boetebesluit 11 juni 2011.  
218 Beleidsregels gunstbetoon 2012, Stcrt. 2012, 854, p. 2, onder 2.1.A. 
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Kort na de inwerkingtreding van de Beleidsregels gunstbetoon 2012 brengt IGZ het rapport 

Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels naar buiten. In dit rapport geeft IGZ 

aan voor de normering van de uurtarieven aan te sluiten bij de tarieven die de NZa hanteert. De 

volgende uurtarieven worden redelijk geacht: € 80 voor huisartsen, € 140 voor medisch specialisten 

en € 200 voor hoogleraren.219 Voor apothekers, onderzoekers en AIO’s wordt de norm voor 

huisartsen aangehouden.220 Uit het rapport blijkt tevens dat IGZ bij de berekening van het uurtarief 

uitgaat van een optelsom waarbij zowel de geldelijke honorering die de beroepsbeoefenaar voor de 

dienstverlening ontvangt als de totale verblijfkosten per dienstverlener (kosten voor catering, enz.) 

zijn inbegrepen. De genoemde uurtarieven en de wijze van opbouw daarvan zijn voor het eerst 

openbaar gemaakt in het thematisch toezichtrapport zelf.221 

 

Toepassing van dit beoordelingskader leidt tot de conclusie dat bij 11 van de 33 onderzochte 

adviesraden geen sprake is van een vergoeding die in redelijke verhouding tot de geleverde diensten 

staat. Bij 2 van de 11 adviesraden ontvangen medisch specialisten een vergoeding die meer dan 25% 

boven de norm ligt. Bij 5 van de adviesraden verrichten huisartsen diensten die niet in een redelijke 

verhouding staan tot de overeengekomen vergoeding. In 1 geval betreft de te hoge vergoeding 

dienstverlening door apothekers. En bij de overige 3 adviesraden ontvangen onderzoekers en/of 

artsen in opleiding tot specialist een te hoge vergoeding.222 Voor een deel zijn deze overschrijdingen 

veroorzaakt doordat IGZ voor de berekening van het redelijke uurtarief ook de verblijfkosten 

meerekent. 

 

Op grond van voorgaande constateringen stelt IGZ vast dat het beoordelingskader voor de 

vergoeding van dienstverlening onvoldoende duidelijk kenbaar is geweest voor farmaceutische 

bedrijven. Daarom gaat IGZ over tot het opleggen van stimuleringsmaatregelen. De betreffende 

bedrijven zijn erop gewezen dat de door hen betaalde vergoedingen boven de door de Inspectie 

gehanteerde norm liggen. Uit het rapport volgt in algemene zin dat meer eenduidigheid geschapen 

dient te worden ten aanzien van de honorering van dienstverlening. Daartoe doet IGZ de volgende 

aanbevelingen aan de Minister van VWS:  

 

‘Neem voor 1 januari 2014 een kader op in de Beleidsregels gunstbetoon waaruit bedrijven en 

beroepsbeoefenaren kunnen afleiden wat redelijke uurtarieven zijn voor dienstverlening. Neem hierbij 

de volgende punten in overweging: aansluiting bij een bestaand kader voor de normbedragen [en] de 

                                                           
219 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 32. 

In het rapport wordt verwezen naar de tarieven voor huisartsen en medisch specialisten zoals vastgelegd in 
tariefbeschikking TB/CU-7023-01 onder B1 en beleidsregel BR/CU-2031 onder 5 van de NZa. 
220 IGZ onderbouwt dit met de verklaring dat deze beroepsgroepen ‘niet een vergelijkbare opleiding genoten 
hadden als medisch specialisten’. Overigens staat IGZ deelname aan adviesraden door niet-
beroepsbeoefenaren en de honorering daarvoor uitdrukkelijk toe.  
221 De genoemde uurtarieven waren tot op het moment van publicatie van het rapport niet eerder door IGZ 
gecommuniceerd. De CGR constateert naar aanleiding van dit rapport in Nieuwsbrief 2012/5 dat een aantal van 
de door IGZ gehanteerde tarieven lager ligt ‘dan de CGR eerder in adviesoordelen als redelijk heeft 
beoordeeld’. De CGR wijst op de conclusie van IGZ dat uit de regelgeving onvoldoende duidelijk blijkt wat 
redelijke uurtarieven zijn. Hierover zal op korte termijn overleg plaatsvinden tussen VWS, IGZ en de CGR. Tot 
die tijd vraagt de CGR aan de sector ‘rekening te houden met de door de IGZ gestelde tarieven, waarbij 
gemotiveerd op basis van de aard van de dienstverlening en de positie en kwalificaties van de 
beroepsbeoefenaar een hoger tarief zou kunnen worden overeengekomen’. 
222 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 18-19 
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mogelijkheid om de vergoeding te differentiëren door rekening te houden met bijvoorbeeld de 

expertise van de deelnemers. Overweeg of het noodzakelijk is om voor 1 januari 2014 de Beleidsregels 

gunstbetoon ook op andere punten aan te passen. Stem dit af met de inspectie en CGR (…).’223 

De aanbevelingen aan de CGR luiden:  

‘Geef, in overleg met de inspectie en de Minister van VWS, voor 1 januari 2014 verduidelijking over 

hoe farmaceutische bedrijven de doelstelling en de uitvoering van de diensten moeten weergeven in 

één schriftelijke dienstverleningsovereenkomst en in hoeverre farmaceutische bedrijven reis- en 

verblijfkosten mogen vergoeden bij dienstverlening.’224 

Een en ander laat onverlet dat IGZ de in het rapport gecommuniceerde uurtarieven wel hanteert in 

het kader van een aantal boetezaken.225 De eerste zaak betreft de constatering van een tweetal 

overtredingen van art. 94 onder a Gnw begaan in de periode tussen januari 2012 en januari 2013. 

Boetezaak 103 betreft 23 dienstverleningsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en een 

medisch specialist. Voor de deelname door de medisch specialist aan een adviesraad is een uurtarief 

van € 146 overeengekomen (incl. reis- en voorbereidingstijd). Voor het optreden van de medisch 

specialist als spreker bij diverse gelegenheden is een uurtarief van € 230 (incl. reis- en 

voorbereidingstijd) overeengekomen. De minister acht beide uurtarieven niet redelijk, omdat deze 

boven het in 2011 door de NZa in Beleidsregels BR/CU-2013 genoemde bedrag van € 140 liggen.226  

 

In deze zaak is tot aan de Raad van State geprocedeerd. Daarbij speelt onder meer de vraag of de 

door IGZ gehanteerde uurtarieven voldoende kenbaar waren op het moment dat de betreffende 

dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan. De Rechtbank Noord-Holland meent van wel en 

wijst erop dat in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 expliciet wordt verwezen naar de NZa- 

uurtarieven. Een tweede vraag is of de Beleidsregels gunstbetoon de mogelijkheid bieden om naar 

boven toe af te wijken van de door de NZa vastgestelde uurtarieven. De vergunninghouder verwijst 

naar de passage in de Beleidsregels gunstbetoon 2012 waarin is aangegeven dat bij de toetsing van 

de hoogte van het overeengekomen uur- of dagtarief ‘rekening kan worden gehouden met de aard 

en de omvang van geleverde diensten, de positie en kwalificaties van de betrokken 

beroepsbeoefenaar, etc.’. 

In de zaak voor de rechtbank motiveert VWS als volgt:  

‘Met de positie en kwalificatie van de beroepsbeoefenaar in kwestie wordt in de berekening van een 

redelijke vergoeding rekening gehouden door in dit geval het tarief te berekenen van de medisch 

specialist. Niet bedoeld is daarbij te doen kijken naar de bijzondere expertise van de ene medisch 

                                                           
223 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 16. 
224 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 15. In een brief aan 

de Tweede Kamer van 6 december 2012 (GMT-3142360) laat de Minister van VWS weten het verzoek van de 
Inspectie om te komen tot een duidelijker uitleg in of duiding van de Beleidsregels gunstbetoon in te willigen 
en dit samen met de Inspectie en de CGR ter hand te nemen. Welke opvolging hieraan exact is gegeven, valt 
niet achterhalen. Vast staat in elk geval dat de Beleidsregels gunstbetoon op dit punt vooralsnog niet zijn 
aangepast. Wel heeft de CGR met ingang van 1 februari 2014 in de toelichting bij art. 6.3.3 CGR Code een 
nadere duiding gegeven aan het begrip ‘redelijke uurtarieven’, onder andere bestaande uit een lijst met 
maximumuurtarieven per beroepsgroep. Uit de toelichting volgt dat de lijst in de CGR Code tot stand is 
gekomen in overleg met IGZ en het Ministerie van VWS. 
225 In het rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels is dit ook aangekondigd: 
‘Tot 1 januari 2014 hanteert de inspectie het toetsingskader zoals opgesteld voor dit onderzoek.’ (p. 16) 
226 Boetezaak 103, boetebesluit 6 februari 2014. 
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specialist ten opzichte van de andere medisch specialist, maar naar de positie van de medisch 

specialist ten opzichte van andere beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld huisartsen, 

verpleegkundigen, arts-assistenten en basisartsen. Vandaar ook het gebruik van het woord 

‘beroepsbeoefenaar‘ in de beleidsregels (en niet ‘medisch specialist’). De minister heeft met het beleid 

overigens niet beoogd de farmaceut een verbod op te leggen bij de vergoeding van dienstverlening 

door medisch specialisten te differentiëren naar expertise van de desbetreffende medisch specialist 

ten opzichte van andere medisch specialisten, maar daarbij heeft zij middels het beleid wel bedoeld 

aan te geven dat het NZa-tarief voor medisch specialisten daarbij in ieder geval niet kan worden 

overschreden. Dit omdat van overschrijding van dit tarief beïnvloeding kan uitgaan. Naar verwachting 

zijn de kosten die een medisch specialist heeft bij het voeren van een praktijk, hoger dan deze zijn in 

verband met dienstverlening. Het is dan ook niet de bedoeling van de minister geweest om met het 

opstellen van de beleidsregels mogelijk te maken dat voor dienstverlening een hoger uurtarief zou 

kunnen worden verdiend, dan met de normale praktijkuitoefening door een medisch specialist.’227 

 

De rechtbank volgt deze motivering en concludeert dat bij de vaststelling van de NZa-tarieven reeds 

rekening is gehouden met de specifieke kwaliteiten van de betreffende beroepsgroep. Dit leidt ertoe 

dat toepassing van een lager uurtarief in het kader van differentiatie is toegestaan, maar geen hoger 

tarief. De rechtbank komt tot het oordeel dat de Beleidsregels gunstbetoon binnen de grenzen van 

een redelijke beleidstoepassing blijven en stelt VWS op dit punt in het gelijk.228 

De Raad van State komt tot een andersluidend oordeel en stelt vast dat sprake is van een onjuiste 

uitleg van de Beleidsregels gunstbetoon.229 Daarin staat dat, om te bepalen wat een redelijke 

vergoeding is, ‘kan’ worden ‘aangesloten’ bij de NZa-tarieven. Met deze zinsnede wordt volgens de 

Raad van State slechts de mogelijkheid uitgedrukt om de NZa-tarieven als vertrekpunt te hanteren. 

Hieruit volgt dus niet dat een vergoeding hoger dan het NZa-tarief in alle gevallen als onredelijk moet 

worden aangemerkt. De hoogste bestuursrechter wijst erop dat in de beleidsregels factoren worden 

genoemd waarmee rekening kan worden gehouden bij het bepalen van een redelijke vergoeding, 

zoals de aard en de omvang van de geleverde diensten en de positie en de kwalificaties van de 

beroepsbeoefenaar. Uit de beleidsregels kan niet worden afgeleid dat al die factoren zijn 

verdisconteerd in de NZa-tarieven. Dit betekent dat dus niet op voorhand kan worden gesteld dat 

ieder uurtarief voor een medisch specialist hoger dan € 140 een overtreding van het verbod op 

gunstbetoon inhoudt. Wat als een redelijke vergoeding moet worden aangemerkt, kan per geval 

verschillen.230  

De Raad van State verwijst naar de conclusies van IGZ in het rapport Adviesraden farmaceutische 

industrie getoetst aan reclameregels, waarin is vastgesteld dat de regelgeving over gunstbetoon 

tekortschiet, omdat onvoldoende duidelijk blijkt waaruit de vergoeding voor dienstverlening bestaat. 

In het betreffende geval wordt het overeengekomen uurtarief van € 230 door de Raad van State niet 

als onredelijk aangemerkt. Onweersproken is dat de medisch specialist in kwestie een internationaal 

gerenommeerde wetenschapper met een zeer specifieke deskundigheid is, die, hoewel geen 

                                                           
227 Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 2.2 (MSD). Zie voor het tussenvonnis 
in deze zaak Rb. Noord-Holland 5 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11878. 
228 Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 3.1-3.4 (MSD). 
229 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229 (MSD). 
230 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229, r.o. 4.1 (MSD). 
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hoogleraar, ruimschoots op dat niveau functioneert. In dat licht kan niet worden gezegd dat sprake is 

van een bovenmatige afwijking van het als vertrekpunt te hanteren uurtarief.231  

Een min of meer vergelijkbare casus is boetezaak 137.232   

 

In twee afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en een medisch 

specialist is een tarief overeengekomen van € 200 per uur voor het geven van een presentatie in 

september 2013 en een uurtarief van € 140 voor een presentatie in januari 2014. IGZ constateert 

overtredingen van art. 94 onder a Gnw en de Minister van VWS legt een boete op. In deze zaak wordt 

bezwaar aangetekend op gronden vergelijkbaar met die in boetezaak 103. Benadrukt wordt dat de 

vergunninghouder ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten niet had kunnen weten dat de 

uurtarieven van de NZa als maximumtarieven dienden te worden beschouwd in die zin dat daar op grond 

van de Beleidsregels gunstbetoon wegens bijzondere kwalificaties van de betreffende medisch specialist 

niet naar boven toe van mocht worden afgeweken. Het bezwaar wordt afgewezen. Hangende het hoger 

beroep doet de Raad van State uitspraak in de hiervoor omschreven boetezaak 103, hetgeen aanleiding is 

voor de minister om de in boetezaak 137 opgelegde boete wegens overtreding van art. 94 onder a Gnw te 

laten vervallen.  

 

Boetezaak 131 tot slot betreft een dienstverleningsovereenkomst tussen een vergunninghouder en 

een huisarts voor het geven van een lezing. Er is een vergoeding van € 150 per uur (excl. 

reiskostenvergoeding van € 33,25) overeengekomen. Aanhakend bij het IGZ-rapport Adviesraden 

farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels wordt in eerste instantie een uurtarief van € 80 

redelijk geacht voor huisartsen. In dit licht kondigt de Minister van VWS het voornemen aan tot 

oplegging van een bestuurlijke boete. In het boetebesluit wordt aan dit voornemen echter geen 

gevolg gegeven. Gezien de omvang van de overtreding besluit de minister zonder enige nadere 

motivering om geen boete op te leggen, maar in plaats daarvan te volstaan met een 

waarschuwing.233 

Naast de genoemde zaken zijn verder geen boetezaken bekend waarin de hoogte van de vergoeding 

voor dienstverlening aan de orde is geweest. Benadrukt wordt dat de CGR met ingang van 1 februari 

2014 in de toelichting bij de CGR Code een nadere duiding heeft gegeven aan het begrip ‘redelijke 

uurtarieven’, onder ander bestaande uit een lijst met maximumuurtarieven per beroepsgroep. 

Tevens is een overzicht gegeven van de vergoeding van reiskosten die redelijk worden geacht.234 Uit 

de toelichting bij de CGR Code volgt dat deze overzichten tot stand zijn gekomen in overleg met IGZ 

en het Ministerie van VWS.  

Dat IGZ de in de toelichting bij de CGR Code vermelde tarieven in de praktijk inderdaad hanteert, 

blijkt uit de inspectierapporten over de door farmaceutische bedrijven georganiseerde adviesraden 

die in 2015 zijn gepubliceerd. Uit deze rapporten volgt dat IGZ in het kader van de honorering van 

dienstverlening navraag doet naar de hoeveelheid uren die de dienstverleners geacht worden aan de 

diensten te besteden (in het kader van adviesraden uit te splitsen naar werkzaamheden in het kader 

van voorbereiding, tijdens en na de bijeenkomst), de hoogte van het uurtarief dat de dienstverleners 

                                                           
231 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229, r.o. 4.1 (MSD). 
232 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2016, beslissing op bezwaar 23 augustus 2016. 
233 Boetezaak 131, boetebesluit 7 januari 2016.  
234 Zie par. 7.4.5.2. 
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ontvangen, de eventuele vergoeding van reiskosten, de eventuele vergoeding van reistijd en de 

eventuele onkostenvergoeding.  

Blijkens de inspectierapporten zijn de volgende uurtarieven akkoord bevonden: € 200 per uur voor 

hoogleraren,235 € 140 per uur voor medisch specialisten236 en ziekenhuisapothekers,237 € 100 per uur 

voor huisartsen238 en apothekers,239 € 75 per uur voor gespecialiseerde (MS) verpleegkundigen240 en 

physician assistants,241 en € 50 per uur voor diabetesverpleegkundigen.242 

De vergoeding van kosten voor maaltijden en dergelijke wordt niet langer meegenomen bij de 

vaststelling van het uurtarief, maar wordt afzonderlijk beoordeeld. IGZ neemt in dit kader tevens 

mee de vraag of het aanbieden van een maaltijd passend is binnen de tijdstippen waarop de 

adviesraad plaatsvindt. De range van kosten voor maaltijden die IGZ aanvaardbaar acht, bevindt zich 

tussen € 20243 en € 49.244 Over het algemeen maakt IGZ geen bezwaar tegen de vergoeding van 

reistijd. Reiskostenvergoedingen die aansluiten bij de onkostenvergoeding voor rijksambtenaren 

worden door IGZ onverkort goedgekeurd. Akkoord bevonden zijn onder meer een 

reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer245 en een reiskostenvergoeding van € 0,37 per 

kilometer of op basis van eersteklas openbaar vervoer.246 Verder valt op dat IGZ ook een oordeel 

uitspreekt over de locatie waar de adviesraad bijeenkomt. Gekeken wordt of deze locatie passend is. 

Bepalend daarbij is de vraag of de faciliteiten zodanig van aard en omvang zijn, dat aannemelijk is dat 

deze niet het hoofddoel voor deelname aan de adviesraad vormen. Er zijn geen voorbeelden 

voorhanden waarin niet aan deze voorwaarde is voldaan. 

Ad 3. Relevantie dienst/prestatie voor uitoefening geneeskunst, farmacie, tandheelkunst of 

verloskunst  

 

In het thematisch onderzoeksrapport over adviesraden constateert IGZ geen onrechtmatigheden met 

betrekking tot het derde vereiste voor dienstverlening: de te verrichten prestatie moet van belang 

zijn voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, tandheelkunst of verloskunst. Ook in de 

boetezaken speelt dit vereiste geen rol. In de toezichtrapporten volstaat IGZ op dit punt steeds met 

de constatering dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat de diensten niet van belang zijn voor 

de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, tandheelkunst of verloskunst.247 

Opvallend is tot slot dat IGZ zich zowel in de boetezaken over dienstverlening als in het thematisch 

toezichtrapport uitsluitend richt op de bij de dienstverlening betrokken vergunninghouders en niet 

op de beroepsbeoefenaren die de diensten verrichten. In de hiervoor besproken boetezaken zijn 

alleen (initiële) boetes opgelegd aan vergunninghouders vanwege het feit dat de door hen betaalde 

                                                           
235 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015.  
236 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015.  
237 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Roche 2015. 
238 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Eli Lilly 2015. 
239 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Roche 2015. 
240 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Merck 2015. 
241 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Merck 2015. 
242 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Sanofi-Aventis 2015. 
243 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Gilead Sciences 2015. 
244 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015. 
245 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Ferring 2015. 
246 IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Gilead Sciences 2015. 
247 Zie onder meer IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015. 
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vergoeding voor de dienstverlening niet in redelijke verhouding tot de geleverde prestaties werd 

geacht. Tegen de partijen die de vergoeding hebben aangenomen, zijn geen maatregelen getroffen, 

althans niet voor zover kan worden achterhaald uit de door IGZ ter beschikking gestelde materialen, 

dan wel openbare bronnen. Ook in het thematisch toezichtrapport uit 2012 wordt geen blijk gegeven 

van maatregelen tegen de beroepsbeoefenaren die hebben deelgenomen aan een adviesraad die 

niet voldoet aan de voorwaarden van de Geneesmiddelenwet. In dit rapport bevestigt IGZ overigens 

wel expliciet de wederkerigheid van de regels voor dienstverlening:  

‘De beroepsbeoefenaar deelt de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een heldere 

schriftelijke dienstverleningsovereenkomst, een redelijke vergoeding en een dienst die van belang is 

voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, tandheelkunde of verloskunde. Omdat de inspectie 

nog niet eerder is opgetreden tegen beroepsbeoefenaren in het kader van dienstverlening is dit 

onderzoek alleen gericht op de farmaceutische bedrijven. Met het uitbrengen van het rapport maakt 

IGZ echter ook het voornemen kenbaar voortaan ook tegen beroepsbeoefenaren te zullen 

optreden.’248  

7.6.3.2 Jurisprudentie over gastvrijheid (art. 94 onder b Gnw) 

Uit de door IGZ ter beschikking gestelde boetezaken volgt dat in de periode 2007-2016 in totaal één 

bestuurlijke boete is opgelegd wegens overtreding van de regels voor gastvrijheid. Het betreft 

boetezaak 1. Voorts zijn de volgende IGZ-rapporten relevant: 

 

— IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010 

— IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 

borging nodig 2012 

— IGZ-rapport 24e Internistdagen 2013 

— IGZ-rapport Najaarsdagen Reumatologie 2013 

— IGZ-rapport NVVC Najaarscongres 2013 

— IGZ-rapport 7th Dutch Hematology Congress 2013 

— IGZ-rapport Nederlandse Nefrologiedagen 2013 

— IGZ-rapport 41e Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 2013 

— IGZ-rapport European Society of Cardiology Congress 2013 

— IGZ-rapport European Cancer Congress 2014 

— IGZ-rapport 7e Nationaal POH congres 2014 

— IGZ-rapport EASD Highlights 2014 2014 

— IGZ-rapport Symposium Somatiek bij ADHD 2015 

— IGZ-rapport Lustrumeditie Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2015 

— IGZ-rapport Najaarsvergadering NVvA 2015 

— IGZ-rapport Nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie 2015 

— IGZ-rapport Nascholing Nieuwe Diabetesmiddelen 2015 

— IGZ-rapport Nascholing individuele behandeling van diabetes type 2: Is insuline het einde? 2015 

— IGZ-rapport 209e jaarvergadering van het NOG 2015 

— IGZ-rapport Longdagen 2015 

— IGZ-rapport Nationaal Pulmonaal Lustrumcongres 2015 

— IGZ-rapport Nascholing De oudere patiënt met diabetes en nierschade 2015 

— IGZ-rapport Cursus Update Farmaco therapie 2015  

— IGZ-rapport Mammasymposium UMC Utrecht Cancer Center 2015 

— IGZ-rapport 5e Zeister Longsymposium 2016 

                                                           
248 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 24. 
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— IGZ-rapport Nascholing Penzberg 2016  

— IGZ-rapport PIR workshop 2016 

— IGZ-rapport 8th IPCRG World Conference 2016 

— IGZ-rapport 4e Voorjaars Symposium Verpleegkundig Specialisten Oncologie 2016 

 

De enige bestuurlijke boete die in de periode 2007-2016 is opgelegd wegens overtreding van het 

verbod op gunstbetoon in het kader van gastvrijheid, betreft de volgende casus. 

 

ApotheekZorg is een landelijk werkende apotheek die een zogenoemde thuisservice aanbiedt. Deze 

thuisservice houdt in dat patiënten die van hun behandelend arts een bepaald geneesmiddel 

voorgeschreven hebben gekregen, dit middel thuis door een van de voor ApotheekZorg werkzame 

gespecialiseerde verpleegkundigen toegediend krijgen. In het kader van de bevordering van 

therapietrouw geven deze verpleegkundigen ook voorlichting aan patiënten. Specifiek voor 

verpleegkundigen die betrokken zijn bij de thuistoediening van medicatie aan patiënten met multiple 

sclerose organiseert ApotheekZorg een nieuwjaarssymposium, dat plaatsvindt in restaurant 

Wilhelminapark te Utrecht. Het inhoudelijk deel van de bijeenkomst duurt van 18.00 tot 20.00 uur, 

daarna wordt gezamenlijk gedineerd. Het inhoudelijk gedeelte is gewijd aan de recentelijk 

geïntroduceerde variant van Rebif, een UR-geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van 

multiple sclerose. De presentatie wordt gegeven door een medewerker van de vergunninghouder van 

Rebif. De totale kosten van de bijeenkomst bedragen € 75 per persoon en komen volledig voor 

rekening van ApotheekZorg. IGZ constateert een overtreding van art. 94 Gnw, de Minister van VWS 

legt een boete op.249 

 

In deze zaak staan twee vragen centraal: is er sprake van gunstbetoon en is voldoende kenbaar 

geweest dat de aanwezige verpleegkundigen niet als beroepsbeoefenaar in de zin van art. 82 Gnw 

worden beschouwd.  

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gunstbetoon neemt de rechter zowel de bijeenkomst 

zelf als de inhoud van de tijdens deze gelegenheid gegeven presentatie mee en beziet deze in 

onderlinge samenhang. Dat het beoogde doel van de bijeenkomst niet is geweest om uitsluitend 

voorlichting te geven, blijkt volgens de rechter onder meer uit het eenzijdige karakter van de 

presentatie en het feit dat de presentatie aanprijzende elementen voor Rebif bevat. Ook het 

uitnodigingsbeleid speelt een rol; de bijeenkomst staat niet alleen open voor eigen medewerkers van 

ApotheekZorg, maar ook voor andere MS-verpleegkundigen. Dit, in samenhang met het feit dat de 

presentatie is gegeven tijdens een door ApotheekZorg vergoed diner, maakt dat sprake is van een 

verkoopbevorderend karakter. Het feit dat ApotheekZorg niet verantwoordelijk is voor de inhoud van 

de presentatie doet daar volgens de rechter niet aan af. Het is de beslissing van ApotheekZorg als 

organisator geweest uitsluitend een vertegenwoordiger van de houder van de handelsvergunning 

voor Rebif als spreker uit te nodigen.250  

Het antwoord op de tweede vraag is reeds aan de orde geweest in paragraaf 4.4.3.5. De rechter 

oordeelt dat uit art. 82 Gnw jo. art. 36 lid 14 onder d Wet BIG duidelijk volgt dat MS-

verpleegkundigen niet als beroepsbeoefenaar kunnen worden beschouwd, zij zijn niet bevoegd tot 

                                                           
249 Boetezaak 1, boetebesluit 21 januari 2011, beslissing op bezwaar 30 november 2012; Rb. Limburg 29 

november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337; ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 (Apotheek Zorg).  
250 Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, r.o. 6; ABRvS 5 november 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3950, r.o. 4.1 (ApotheekZorg). 
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het voorschrijven van geneesmiddelen. De uitzondering op het verbod op gunstbetoon zoals 

vastgelegd in art. 94 onder b Gnw geldt alleen voor gastvrijheid verleend aan beroepsbeoefenaren. 

Door de kosten van een diner voor niet-beroepsbeoefenaren te vergoeden, handelt ApotheekZorg in 

strijd met deze bepaling.251 

Op meer structurele wijze geeft IGZ aandacht aan de naleving van de regels voor gastvrijheid in twee 

thematische toezichtrapporten die gepubliceerd zijn in 2010 en 2012.252 

Het rapport uit 2010 betreft een onderzoek naar de naleving van de regels voor gunstbetoon bij door 

vergunninghouders geïnitieerde en gefinancierde nascholingen voor huisartsen, die door het College 

voor Accreditatie Huisartsen zijn geaccrediteerd. In dit kader heeft de Inspectie medio 2009 12 

nascholingsbijeenkomsten bezocht. De bevindingen van IGZ zijn summier omschreven. Als 

toetsingskader heeft IGZ de Geneesmiddelenwet gehanteerd en meer in het bijzonder de ten tijde 

van de nascholingen geldende Beleidsregels gunstbetoon 2007. Het daarin vervatte toetsingskader 

voor gastvrijheid omvat blijkens het rapport de volgende vier vereisten voor gunstbetoon bij 

nascholing voor huisartsen, te weten: 

1. de gastvrijheid moet binnen redelijke perken blijven; 

2. de gastvrijheid moet ondergeschikt zijn aan het hoofddoel van de samenkomst; 

3. de gastvrijheid mag zich niet uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren, en  

4. de omvang van de gastvrijheid mag bij een wetenschappelijke bijeenkomst niet meer bedragen 

dan € 500 per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse of de beroepsbeoefenaar moet 

ten minste 50% van de kosten zelf dragen.  

IGZ constateert in zeer algemene bewoordingen dat de gastvrijheid in alle onderzochte gevallen 

binnen redelijke perken is gebleven omdat de voor rekening van de betreffende bedrijven komende 

kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar onder het maximum van € 500 liggen. Ten aanzien 

van het vereiste dat de gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de samenkomst 

stelt IGZ vast dat hieraan in alle gevallen is voldaan, omdat ‘tenminste 50% van het programma 

wetenschappelijk was’. 253 De herkomst van deze norm is onbekend en wordt in het rapport niet 

nader toegelicht. IGZ constateert dat niet in alle gevallen is voldaan aan de voorwaarde uit de 

Beleidsregels gunstbetoon dat banden tussen sprekers en farmaceutische bedrijven vooraf bekend 

moeten zijn en dat medewerkers van een bedrijf als zodanig herkenbaar moeten zijn met een badge. 

Wel is in alle gevallen duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanwezige materialen en stands.254 

In het oog springt de bevinding van IGZ dat bij twee nascholingen niet-beroepsbeoefenaren aanwezig 

zijn geweest. In het ene geval gaat het om een praktijkondersteuner en een co-assistent, in het 

andere geval om assistentes en ondersteuners. 255 IGZ constateert dat de Geneesmiddelenwet en de 

                                                           
251 Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, r.o. 7; ABRvS 5 november 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3950, r.o. 5 (ApotheekZorg). De initieel opgelegde boete wordt wel gematigd, zie hierover 
par. 8.3.3.2.3. 
252 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010 en IGZ-rapport 

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig 2012. 
253 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 16. 
254 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 15-16. 
255 Zie over de positie van de co-assistent overigens ook CGR Nieuwsbrief 2006/4. De CGR geeft hierin aan dat, 
hoewel co-assistenten niet onder de definitie van beroepsbeoefenaar vallen, de CGR Code toch op hen van 
toepassing is. De CGR acht het onwenselijk dat studenten tijdens hun opleiding tot arts vormen van gastvrijheid 
zouden mogen aanvaarden die niet zijn toegestaan vanaf het moment dat zij daadwerkelijk arts zijn.  
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Beleidsregels gunstbetoon niet voldoende antwoord geven op de vraag of niet-beroepsbeoefenaren 

aanwezig mogen zijn bij bijeenkomsten. ‘Aanwezigheid van niet-beroepsbeoefenaren, zoals 

assistenten en ondersteuners, roept de vraag op of sprake is van een bijeenkomst in de zin van de 

Geneesmiddelenwet indien bij de wetenschappelijke samenkomst ook niet-beroepsbeoefenaren 

aanwezig zijn.’256 Op zichzelf is dit een merkwaardige constatering van IGZ. Of sprake is van een 

bijeenkomst in de zin van de Geneesmiddelenwet wordt immers niet bepaald door wie er aanwezig 

zijn, maar door de inhoud van de bijeenkomst. IGZ merkt verder op:  

‘Een andere vraag is of de bepaling in de Beleidsregels gunstbetoon – dat gastvrijheid zich niet mag 

uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren – betekent dat niet-beroepsbeoefenaren niet 

aanwezig mogen zijn bij bijeenkomsten. Of betekent die bepaling dat niet-beroepsbeoefenaren wel 

aanwezig mogen zijn bij bijeenkomsten, maar dat zij daarvoor geen onkostenvergoeding mogen 

ontvangen en (inschrijfgeld) moeten betalen voor hun aanwezigheid? En is het farmaceutische 

bedrijven toegestaan wetenschappelijke samenkomsten te organiseren voor enkel niet-

beroepsbeoefenaren?’257  

Een en ander leidt tot de aanbeveling van IGZ aan de minister om de wetgeving op het punt van 

gastvrijheid bij bijeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de aanwezigheid van niet-

beroepsbeoefenaren, te herzien. De Inspectie beveelt de minister voorts aan om zo spoedig mogelijk 

een duidelijke interpretatierichtlijn te geven, zodat de betrokkenen in de tussentijd een handvat 

hebben voor interpretatie van de regels voor gunstbetoon totdat eenduidige regels zijn opgesteld.258 

Deze aanbeveling heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van de wetgeving of beleidsregels. 

In 2011 voert de Inspectie een vergelijkbaar onderzoek uit naar de gastvrijheid bij 

nascholingsbijeenkomsten voor medisch specialisten, door onaangekondigd tien door 

farmaceutische bedrijven mede mogelijk gemaakte geaccrediteerde bijeenkomsten te bezoeken en 

inspecteren. IGZ hanteert hetzelfde toetsingskader als bij het onderzoek naar de nascholingen voor 

huisartsen (dat wil zeggen, de Beleidsregels gunstbetoon 2007) en komt tot de volgende 

bevindingen. 

In alle gevallen is voldaan aan de voorwaarde dat de gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het 

hoofddoel van de bijeenkomst. De kosten voor gastvrijheid per deelnemer voor de gehele nascholing 

variëren van € 27 tot € 473, waarbij de duur van de nascholing uiteenloopt van drie en een half uur 

tot vijf dagen.259 Bij één van de tien geïnspecteerde nascholingen is niet voldaan aan het vereiste dat 

de gastvrijheid binnen redelijke perken moet blijven. Hoewel bij de betreffende bijeenkomst meer 

dan de helft van de tijd is besteed aan het wetenschappelijk programma, oordeelt IGZ dat de 

gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst vanwege het sociale 

programma (een rondvaart) in combinatie met het luxe verblijf (diner en overnachting) in Grand 

Hotel Karel V. Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding legt de Inspectie de organisator 

                                                           
256 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 12. 
257 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 12-13. Ook 

constateert IGZ een wetstechnische onvolkomenheid met betrekking tot de definitie van het begrip 
bijeenkomsten. Ook deze – overigens niet goed te begrijpen – constatering lijkt op een doodlopend spoor 
terecht te zijn gekomen. 
258 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 13. 
259 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, p. 19. 
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een corrigerende maatregel op.260 Het vereiste dat de banden tussen sprekers en farmaceutische 

bedrijven bekendgemaakt moeten worden, vormt bij alle bezochte nascholingen een aandachtspunt 

en leidt tot het opleggen van stimuleringsmaatregelen.261 Drie organisatoren van bijeenkomsten zijn 

erop attent gemaakt dat de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven herkenbaar moeten 

zijn en bij één organisator moet die herkenbaarheid verbeterd worden.262 

 

In het rapport anticipeert IGZ op de inwerkingtreding van de Beleidsregels gunstbetoon 2012 (per 1 

februari 2012), waarin als aanvullende voorwaarde bij gastvrijheid is opgenomen dat de bijeenkomst 

dient plaats te vinden op een passende locatie. De Inspectie kondigt aan actief op dit punt te zullen 

toezien en zo nodig bestuursrechtelijk te handhaven. In dat kader zal worden getoetst of de locatie 

qua faciliteiten ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst en qua ligging objectief 

gerechtvaardigd is.  

 

In de periode 2012-2015 inspecteert IGZ 18 bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen en toetst 

of het verbod op gunstbetoon bij het verlenen van gastvrijheid niet wordt overtreden. Daarbij werkt 

IGZ blijkens de rapportage volgens een vast format, in het kader waarvan de volgende algemene 

informatie over de organisatie van de samenkomst wordt verzameld:  

 

 is het congres geaccrediteerd; 

 is de nascholing van tevoren beoordeeld door de CGR; 

 wie is de doelgroep; 

 hoeveel deelnemers zijn er en wat is hun professie; 

 zijn er maatregelen genomen ter voorkoming van (publieks)reclame in de richting van eventueel 

aanwezige niet-beroepsbeoefenaren; 

 zijn er maatregelen genomen met betrekking tot de verleende gastvrijheid in de richting van 

eventueel aanwezige niet-beroepsbeoefenaren; 

 wat zijn de eisen voor deelname; 

 worden tijdens de geïnspecteerde onderdelen geneesmiddelen besproken; 

 wie is/zijn de sprekers. 

Om te toetsen of voldaan wordt aan de eisen aan gastvrijheid en de bijbehorende transparantie, 

onderzoekt IGZ de volgende aspecten: 

 

 zijn eventuele banden tussen de sprekers en de farmaceutische industrie vooraf bekendgemaakt; 

 zijn vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven aanwezig; 

 zijn de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven als zodanig herkenbaar; 

 is er sprake van stands en materialen; 

 is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanwezige materialen en stands; 

 hoeveel uren worden tijdens het congres besteed aan het wetenschappelijk programma; 

                                                           
260 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, p. 20-21. 
261 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, p. 15 en 18.  
262 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, p. 18. 
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 hoeveel uren worden tijdens het congres besteed aan ontspanning/vrije tijd en waarom; 

 waarom is voor deze locatie gekozen; 

 wat is de financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie; 

 wat is de eigen bijdrage van de beroepsbeoefenaar; 

 wat is de eigen bijdrage van de eventueel aanwezige niet-beroepsbeoefenaren; 

 waaraan wordt de financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie besteed; 

 waaraan wordt de eigen bijdrage van de (niet-)beroepsbeoefenaren besteed; 

 strekt de gastvrijheid zich uit tot anderen dan beroepsbeoefenaren. 

 

Aan de hand van deze informatie beoordeelt IGZ of de gastvrijheid beperkt en te rechtvaardigen is, 

of de eventueel door farmaceutische bedrijven uitgedeelde geschenken voldoen aan de regels voor 

gunstbetoon en of de banden tussen sprekers en farmaceutische bedrijven bekend zijn gemaakt. 263 

Op hoofdlijnen volgt uit de inspectierapporten het volgende. 

Voor de beoordeling van de vraag of de gastvrijheid zich beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om 

aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen, kijkt de Inspectie naar het programma, de locatie en de 

kosten van de bijeenkomst. 

Het programma wordt beoordeeld aan de hand van de totale tijdsduur en het aandeel daarin van het 

wetenschappelijk deel. Tevens wordt nagegaan of er geen ongebruikelijke onderbrekingen in het 

programma zijn.  

In algemene zin acht de Inspectie de gastvrijheid ondergeschikt aan het hoofddoel van de 

bijeenkomst als ruimschoots meer dan de helft van de beschikbare tijd aan het wetenschappelijke 

programma wordt besteed. In een enkel geval maakt IGZ een opmerking over de verdeling van het 

programma over de dagen heen. Zo wordt ten aanzien van de Internistendagen van de NIV 

geconstateerd dat het wetenschappelijke programma 14¼ uur bedraagt en wellicht ook in 2 dagen 

zou hebben gepast. Desalniettemin acht IGZ het 3-daagse programma gerechtvaardigd, onder meer 

omdat starten op woensdagmiddag de voorkeur heeft boven een programma op vrijdagmiddag – het 

risico is dan groter dat deelnemers eerder vertrekken – en omdat de kosten voor de extra 

overnachting door de deelnemers zelf zijn betaald.264 IGZ kijkt ook naar het tijdsbestek voorafgaand 

aan en aansluitend op het programma.265 

Wat betreft sociale activiteiten die plaatsvinden in het kader van een bijeenkomst, zoals borrels, 

diners en feestavonden, hanteert IGZ een heldere, maar opvallend genoeg nooit eerder openbaar 

gemaakte lijn. Uit de rapporten volgt dat geen bezwaar bestaat tegen een kortdurende borrel aan 

het einde van de dag.266 Met betrekking tot langer durende sociale (avond)programma’s, zoals een 

diner en/of een feestavond voor de deelnemers, valt op dat IGZ zich redelijk soepel opstelt. 

Dergelijke onderdelen in het programma van een door farmaceutische bedrijven financieel mede 

mogelijk gemaakte bijeenkomst zijn gerechtvaardigd indien wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

                                                           
263 De conclusies van IGZ ten aanzien van de tijdens de geïnspecteerde bijeenkomsten uitgedeelde geschenken 
zijn uitgewerkt in par. 7.6.3.3. 
264 IGZ-rapport 24e Internistendagen 2012, p. 10. 
265 IGZ-rapport Longdagen 2016, p. 9. 
266 IGZ-rapport EASD Highlights 2014 2014, p. 9. 
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1. het moet gaan om een meerdaags congres; 

2. aannemelijk moet zijn dat deelname aan het sociale (avond)programma niet het hoofddoel voor 

deelname aan de bijeenkomst is, en 

3. uit de financiële gegevens moet blijken dat het feest niet is gefinancierd door farmaceutische 

bedrijven, maar uit andere middelen (zoals het inschrijfgeld van de deelnemers en de eigen 

bijdrage voor het feest).267 

Voor zover de onderzochte programma’s diners en/of feestavonden bevatten, wordt in het 

merendeel van de gevallen aan deze voorwaarden voldaan. In één geval toont IGZ zich kritisch. Het 

betreft de lustrumeditie van de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2014, waar op de avond van 

de eerste congresdag een sociaal programma plaatsvindt bestaande uit onder meer een borrel, 

diner, rondleiding, feestavond en overnachting op de SS Rotterdam. IGZ overweegt dat dit sociale 

programma voor een deel van de aanwezigen mogelijk het hoofddoel van de bijeenkomst vormt, 

mede ook omdat de overnachtingen niet zijn betaald uit het inschrijfgeld van de deelnemers. Aldus is 

naar het oordeel van de Inspectie onnodig de grens van het toelaatbare opgezocht, hetgeen 

overigens niet leidt tot het opleggen van een maatregel.268 

Bij de beoordeling van de locatie let IGZ erop dat deze een zakelijke uitstraling heeft en niet te 

luxueus is. Wat betreft de geografische ligging kan een decentrale locatie (zoals Maastricht) te 

rechtvaardigen zijn, bijvoorbeeld om absentie tijdens de bijeenkomst te voorkomen.269 Ook de 

omvang van de congresfaciliteiten en de bereikbaarheid per openbaar vervoer kunnen een 

rechtvaardiging vormen. De Inspectie vindt de locatie in het algemeen passend als de geboden 

faciliteiten zodanig van aard en omvang zijn dat het niet aannemelijk is dat de locatie zelf het 

hoofddoel van deelname aan het congres vormt.  

Het derde criterium waaraan IGZ toetst, zijn de kosten van de gastvrijheid. Die kosten worden binnen 

redelijke perken geacht als vergunninghouders niet meer voor hun rekening nemen dan € 500 per 

beroepsbeoefenaar. Onder de kosten van gastvrijheid verstaat IGZ reis-, verblijf- 

(hotelovernachtingen/maaltijden) en inschrijvingskosten. Algemene kosten (zoals bijvoorbeeld 

zaalhuur, vergoeding voor sprekers en algemene organisatiekosten) maken geen deel uit van de 

kosten voor gastvrijheid. Bij de sponsoring van bijeenkomsten wordt dit onderscheid naar het soort 

kosten echter niet gemaakt. Voor de berekening van de hoogte van de gastvrijheid per 

beroepsbeoefenaar telt IGZ alle bijdragen van farmaceutische bedrijven aan de betreffende 

bijeenkomst bij elkaar op en deelt dit totaalbedrag door het aantal deelnemers.270 Van dit bedrag 

wordt de eigen bijdrage van de deelnemers afgetrokken. Mocht dit bedrag groter zijn dan het 

sponsorbedrag per deelnemer, stelt IGZ de gastvrijheid vast op 0 euro. Deze berekenmethodiek leidt 

bij geen van de geïnspecteerde bijeenkomsten tot een overschrijding van het maximumbedrag. Dit 

                                                           
267 Zie onder meer IGZ-rapport 24e Internistendagen 2012; IGZ-rapport Najaarsdagen Reumatologie 2013; IGZ-
rapport NVVC Najaarscongres 2013. Aangetekend dient te worden dat in alle rapporten waarin IGZ aan deze 
voorwaarden toetst, sprake is van bijeenkomsten die zijn georganiseerd door verenigingen van 
beroepsbeoefenaren of andere van de industrie onafhankelijke derde partijen. Of deze voorwaarden ook 
gelden indien sprake is van een door een farmaceutisch bedrijf georganiseerde bijeenkomst, volgt niet uit de 
inspectierapporten. 
268 IGZ-rapport Lustrumeditie Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2014, p. 9. 
269 IGZ-rapport 24e Internistendagen 2012. 
270 Sponsorbijdragen van andere sponsoren dan vergunninghouders – denk bijvoorbeeld aan leveranciers van 
medische hulpmiddelen – worden niet meegerekend, zo volgt uit het IGZ-rapport Najaarsdagen Reumatologie 
2013. 
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laat echter onverlet dat deze methodiek strikt genomen inconsequent en niet juist is. Als algemene 

kosten voor de organisatie van een bijeenkomst niet beschouwd worden als kosten voor gastvrijheid 

– zoals IGZ zelf vaststelt – moeten de bijdragen van farmaceutische bedrijven die dienen ter dekking 

van deze kosten ook niet worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de kosten aan 

gastvrijheid.  

Een symposium over ADHD roept bij IGZ de vraag op of de gastvrijheid beperkt blijft tot hetgeen 

strikt noodzakelijk is. Dat de deelnemers, gelet op het tijdstip van het symposium (van 18.00 tot 

20.00 uur), iets te eten wordt aangeboden, acht IGZ te rechtvaardigen. Zij vindt het echter niet 

noodzakelijk dat de vergunninghouder voorafgaand aan het symposium – dat slechts 2 uur en 45 

minuten duurt – een (kosteloos) buffet inclusief drankjes aanbiedt ter waarde van een bedrag van € 

51 per deelnemer. Hoewel aldus onnodig de grens van het toelaatbare is opgezocht, leidt dit niet tot 

het opleggen van een maatregel.271 

IGZ hecht er groot belang aan dat de deelnemers aan een bijeenkomst weten of een spreker banden 

heeft met de farmaceutische industrie, en zo ja, welke. Dit belang is er met name in gelegen dat 

toehoorders de mogelijkheid hebben de presentatie op de juiste waarde te schatten, aldus IGZ. Uit 

de inspectierapporten volgt dat IGZ inzet op ‘disclosure’ door de spreker bij aanvang van de 

presentatie. Daarnaast kan bekendmaking ook plaatsvinden in bijvoorbeeld de uitnodiging voor de 

bijeenkomst of in het programma- of abstractboekje. Eenzelfde belang hecht IGZ aan de 

herkenbaarheid van medewerkers van farmaceutische bedrijven die bijeenkomsten sponsoren. Zij 

dienen van het begin af voldoende herkenbaar te zijn op de bijeenkomst, bijvoorbeeld door het 

dragen van een badge. In een enkel geval legt IGZ een stimuleringsmaatregel op, zoals in geval van 

het NIV-congres in 2012.272 In 2013 gaat IGZ verder. Uit in dat jaar gepubliceerde toezichtrapporten 

volgt dat het niet geheel in overeenstemming handelen met de regels voor transparantie in de 

Beleidsregels gunstbetoon een overtreding is waar IGZ handhavend tegen zal optreden. De 

betreffende organisator ontvangt hierover een separaat (niet gepubliceerd) bericht.273 

Een bijzonder aandachtspunt betreft tot slot de beleidslijn die IGZ in de inspectierapporten uit 2015 

hanteert ten aanzien van de aanwezigheid van niet-beroepsbeoefenaren op bijeenkomsten die 

financieel mede mogelijk zijn gemaakt door farmaceutische bedrijven. Het uitgangspunt is dat 

gunstbetoon, en dus gastvrijheid, in beginsel niet is toegestaan in de richting van niet-

beroepsbeoefenaren. Op een aantal van de door IGZ geïnspecteerde bijeenkomsten zijn echter wel 

niet-beroepsbeoefenaren aanwezig. In sommige gevallen gaat het om een enkele verpleegkundige 

tussen een groep van verder overwegend artsen. In andere gevallen betreft het gemengde 

congressen die openstaan voor zowel beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren, of 

bijeenkomsten die geheel gericht zijn op beroepsgroepen die geen voorschrijfbevoegdheid hebben 

en dus geen beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet.274  

IGZ hanteert voor deze bijeenkomsten hetzelfde toetsingskader als voor bijeenkomsten die 

uitsluitend voor beroepsbeoefenaren zijn bestemd. Over het algemeen doen zich met betrekking tot 

het programma en de locatie geen bijzonderheden voor. Interessant is echter de opstelling van IGZ 

                                                           
271 IGZ-rapport Symposium Somatiek bij ADHD 2015, p. 11. 
272 IGZ-rapport 24e Internistendagen 2012, p. 12. 
273 IGZ-rapport Nederlandse Nefrologiedagen 2013, p. 11-12. 
274 Zie bijv. IGZ-rapport Nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie 2015 en IGZ-rapport 7e 
Nationaal POH congres 2014. 
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ten aanzien van de kosten van gastvrijheid. Ter illustratie de bevindingen in het kader van het 

jaarcongres voor praktijkondersteuners. 

Dit congres is bestemd voor praktijkondersteuners, een beroepsgroep die geen 

voorschrijfbevoegdheid heeft en dus niet is aangemerkt als beroepsbeoefenaar in de zin van de 

Geneesmiddelenwet. De financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie aan het congres is € 

34.200. Volgens opgave van de organisatie wordt dit bedrag besteed aan zaalhuur, overhead, 

sprekerskosten, redactieraad, accreditatie, audiovisuele kosten, enz. Algemene kosten voor de 

organisatie dus. Hoewel deze kosten strikt genomen niet onder de kosten van gastvrijheid vallen, 

neemt IGZ deze kosten mee bij de vaststelling van de totale bijdrage van farmaceutische bedrijven en 

deelt dit bedrag door het aantal deelnemers aan het congres. Bij een grove berekening komt men zo 

op een bedrag van € 145 per deelnemer. Bij een meer specifieke berekening en na aftrek van de eigen 

bijdrage van de deelnemers stelt de Inspectie vast dat per deelnemer € 36 aan gastvrijheid is verleend. 

Dit bedrag is besteed aan koffie, thee en lunch. IGZ acht dit toelaatbaar en rekent ‘(…) een dergelijke 

bescheiden verstrekking aan niet-beroepsbeoefenaren op een bijeenkomst die een dag duurt tot de 

normale omgangsvormen. Hiermee maakt de organisatie geen inbreuk op het verbod op gastvrijheid 

richting niet-beroepsbeoefenaren.’275 

De formulering ‘een bescheiden verstrekking die behoort tot de normale omgangsvormen’ komt 

nadien met regelmaat terug. Een vergelijkbare casus doet zich voor bij de Longdagen 2015.276 De 

totale financiële bijdrage van de farmaceutische industrie bij dit congres – met aftrek van de eigen 

bijdrage van de deelnemers – komt op een bedrag van € 39. Dit bedrag is besteed aan koffie, thee, 

drankjes en lunch. De Inspectie rekent dergelijke bescheiden verstrekkingen aan niet-

beroepsbeoefenaren op een bijeenkomst die een dag duurt tot de normale omgangsvormen en stelt 

vast dat er geen sprake is van inbreuk op het verbod op gastvrijheid richting niet-

beroepsbeoefenaren. Ook het slechts aanbieden van koffie, thee en koekjes aan niet-

beroepsbeoefenaren is toelaatbaar; de gastvrijheid blijft beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is 

om de bijeenkomst bij te wonen.277 Dit geldt ook voor de situatie waarbij de deelnemers die geen 

beroepsbeoefenaar zijn voor hun eigen broodjeslunch betalen en de financiële bijdrage van de 

sponsor wordt besteed aan de zaalhuur en de kosten van de spreker.278 

Met deze – overigens verder nergens gepubliceerde – lijn biedt IGZ een reële mogelijkheid voor de 

aanwezigheid van niet-beroepsbeoefenaren op door farmaceutische bedrijven gesponsorde 

bijeenkomsten zonder dat ingewikkeld gedaan hoeft te worden over het aanbieden van koffie, thee 

en een eenvoudige lunch of maaltijd. Uit de rapporten lijkt te volgen dat dit mogelijk is als de niet-

beroepsbeoefenaren de kosten hiervoor zelf dragen, dan wel de kosten bescheiden blijven. Uit de 

overwegingen van IGZ volgt dat een dergelijk bescheiden bedrag ter dekking van de kosten van 

koffie, thee, drankjes en lunch niet wordt aangemerkt als gastvrijheid, maar als normale 

omgangsnormen.  

 

                                                           
275 IGZ-rapport 7e Nationaal POH congres 2014, p. 9. 
276 IGZ-rapport Longdagen 2015, p. 10. Tot eenzelfde constatering komt IGZ in IGZ-rapport Nascholing 
individuele behandeling van diabetes type 2: Is insuline het einde? 2015, p. 10, waarin een bedrag van € 20,43 
per deelnemer voor koffie, thee, water en een buffet aan het einde van de middag tot de normale 
omgangsvormen wordt gerekend. 
277 IGZ-rapport Nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie 2015, p. 10.  
278 IGZ-rapport Nascholing Nieuwe Diabetesmiddelen 2015, p. 8. 
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7.6.3.3 Jurisprudentie over geschenken (art. 94 onder c Gnw) 

Er zijn drie boetezaken waarin de uitzondering op het verbod op gunstbetoon voor geschenken aan 

de orde komt. Ook in enkele inspectierapporten over gastvrijheid bij bijeenkomsten zijn uitspraken 

over geschenken (door farmaceutische bedrijven uitgedeeld in stands) te vinden. De betreffende 

boetezaken en rapporten hebben betrekking op het navolgende.  

Boetezaak 12 dateert uit 2008 en betreft de volgende casus. 

Een vergunninghouder biedt via zijn buitendienst huisartsen 24-uurs bloeddrukmeters in bruikleen 

aan. UIt het interne procotol van het bedrijf en de bruikleenovereenkomst die met de huisartsen 

wordt gesloten, volgt dat de bloeddrukmeter eigendom van de vergunninghouder blijft en voor 

maximaal één maand in bruikleen wordt gegeven. Deelnemende huisartsen wordt gevraagd een 

evaluatieformulier in te vullen. Uit het onderzoek van IGZ komt naar voren dat de bloeddrukmeters in 

de praktijk voor een veel langere periode door de huisartsen worden gebruikt, een deel van hen 

verkeert zelfs in de veronderstelling de meter te mogen houden. Enkele van de ondervraagde artsen 

verklaren dat aan hen mondeling verzocht is als tegenprestatie meer geneesmiddelen van de 

vergunninghouder voor te schrijven. De winkelwaarde van de bloeddrukmeter bedraagt € 1.895 

(inclusief manchetten en toebehoren).279 

Volgens IGZ blijkt zowel uit de marketingplannen van het bedrijf als uit de genoemde verklaringen 

van artsen dat er een evidente relatie is tussen het in gebruik geven van de bloeddrukmeter en de 

bevordering van voorschrijfgedrag van geneesmiddelen van de vergunninghouder. In het 

boeterapport wordt benadrukt dat op papier sprake is van bruikleen, maar dat de bloeddrukmeters 

de facto niet zijn teruggegeven. Indien een in bruikleen gegeven hulpmiddel na de afgesproken 

gebruiksduur niet door de gebruiker aan de eigenaar wordt geretourneerd, maar voor langere of 

zelfs onbepaalde tijd mag worden gebruikt, is sprake van een geschenk. Gelet op de waarde van de 

bloeddrukmeter (€ 1.895) valt dit niet onder de uitzondering op het verbod op gunstbetoon van art. 

94 onder c Gnw. Weliswaar is de bloeddrukmeter van relevantie voor de beroepsuitoefening, de 

waarde is vele malen hoger dan het toegestane maximum van € 50. De minister legt een boete op. 

Boetezaak 42 vertoont enige gelijkenis met boetezaak 12 en is reeds besproken in paragraaf 4.3.5.2. 

Het betreft het gratis in bruikleen verstrekken van de HbA1c-meter en ter beschikking stellen van de 

bijbehorende teststrips door Novartis aan huisartsen. Door de rechter in hoger beroep is bevestigd 

dat sprake is van een verkoopbevorderende doelstelling.280  

Novartis heeft in totaal met 189 huisartsen een overeenkomst gesloten voor de bruikleen van een 

HbA1c-meter en het gratis ter beschikking stellen van 100 voor het gebruik van deze meter benodigde 

teststrips. De minister berekent de economische waarde van de bruikleen aan de hand van de 

aanschafprijs van de meter en het afschrijvingspercentage. Op basis van offertes van leveranciers 

wordt de aanschafprijs van de meter vastgesteld op € 1.195. Als afschrijvingspercentage op de 

inventaris van een huisartsenpraktijk wordt 10% redelijk geacht. Hiermee komt de economische 

waarde van de bruikleen gedurende de periode van een jaar op € 119,50 te liggen. De prijs van een 

cartridge met 10 teststrips wordt vastgesteld op € 61,47. De economische waarde van 100 teststrips 

bedraagt daarmee € 614,70. 

De minister constateert een overtreding van het verbod van art. 94 onder c Gnw. De (economische) 

waarde van het gebruik van de meter en 100 teststrips bedraagt samen € 734,20 en ligt daarmee ver 

                                                           
279 Boetezaak 12, boetebesluit 8 oktober 2008.  
280 Rb. Gelderland 17 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951, r.o. 4 (Novartis).  
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boven het op grond van de Beleidsregels gunstbetoon 2007 toegestane bedrag van € 50 per keer met 

een maximum van € 150 per jaar.281 

In de beroepsprocedure voor de Rechtbank Gelderland speelt onder meer de vraag of de 

voorwaarden in art. 94 onder c Gnw dat een geschenk van geringe waarde moet zijn en relevantie 

moet hebben voor de uitoefening van de geneeskunst gelezen moeten worden als cumulatieve 

vereisten of dat het reeds afdoende is als aan een van deze twee voorwaarden wordt voldaan. 

Novartis beroept zich in dit verband op de Nederlandse tekst van art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83, 

waarin gesproken wordt van ‘een zeer geringe waarde (…) of relevant (…) voor de uitoefening van de 

geneeskunde of de farmacie’. De rechtbank volgt dit betoog niet en wijst op het feit dat de 

voorwaarden in de Engelstalige en Franse en Duitse versies van de richtlijn cumulatief geformuleerd 

zijn. Dat het woord ‘and’ in de Nederlandse vertaling van Richtlijn 2001/83 is vertaald in ‘of’ acht de 

rechtbank, gelet op de Engelstalige tekst en de doelstellingen van de richtlijn niet doorslaggevend.282 

Meer in algemene zin constateert de rechtbank dat toetsing aan de regels voor sponsoring – een 

vorm van gunstbetoon die in de Beleidsregels gunstbetoon 2007 nog wordt benoemd en onder 

voorwaarden is toegestaan – niet aan de orde is. Sponsoractiviteiten die tot doel hebben niet- 

toegestane vormen van gunstbetoon direct of indirect toch langs de weg van sponsoring te verlenen, 

zijn op grond van de beleidsregels te beschouwen als een inbreuk op de normen inzake gunstbetoon. 

Ook het betoog van Novartis dat de economische waarde van de meter en strips in feite niet relevant 

is, omdat het voordeel niet aan de arts maar aan de zorgverlening ten goede komt, wijst de 

rechtbank af. De ter beschikking gestelde goederen strekken tot verbetering van de zorgverlening 

van de arts en strekken hem daarmee tot voordeel bij de uitoefening van zijn praktijk.283  

De casus van boetezaak 131 betreft een farmaceutisch bedrijf dat artsen, bij twee afzonderlijke 

mailings, een geschenk aanbiedt.284 Het ene geschenk is een bloeddrukmeter, het andere een 

saturatiemeter. Dat deze geschenken relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunst staat 

buiten kijf; de discussie spitst zich in deze zaak toe op de vraag op welke grondslag bepaald dient te 

worden of de geschenken van ‘geringe waarde’ zijn. Twee aspecten spelen daarbij een rol.  

In de eerste plaats is het de vraag of de bloeddrukmeter en saturatiemeter dienen te worden gezien 

als twee afzonderlijke geschenken, die dus ieder voor zich een waarde van maximaal € 50 mogen 

hebben, of dat beide producten de facto als één geschenk moeten worden beschouwd. Aan de hand 

van de wijze waarop de geschenken aan de voorschrijvers zijn aangeboden, wordt vastgesteld dat 

sprake is van één geschenk. Doorslaggevend hierbij is dat het bedrijf in zijn communicatie richting 

beroepsbeoefenaren zelf gewezen heeft op het feit dat de bloeddrukmeter in een later stadium naar 

eigen wens van de arts zou kunnen worden aangevuld met een saturatiemeter. Zo staat op de 

aanvraagkaart voor de bloeddrukmeter onder meer dat ‘binnen afzienbare tijd de mogelijkheid 

[wordt] geboden om de saturatiemeter aan te vragen die eenvoudig [op de bloeddrukmeter] kan 

worden aangesloten. Kortom, wordt vervolgd’. Bovendien kan de saturatiemeter niet onafhankelijk 

van een bloeddrukmeter worden gebruikt. Wegens deze onderlinge samenhang worden de beide 

meters als één geschenk beschouwd en dient de waarde van deze producten dus bij elkaar te 

                                                           
281 Boetezaak 42, boetebesluit 6 januari 2012, beslissing op bezwaar 23 november 2012; Rb. Gelderland 17 
december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951 (Novartis).  
282 Rb. Gelderland 17 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951, r.o. 5 (Novartis).  
283 Rb. Gelderland 17 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951, r.o. 5 (Novartis). 
284 Boetezaak 131, boetebesluit 11 december 2014, beslissing op bezwaar 8 mei 2015.  
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worden opgeteld. Het feit dat uiteindelijk slechts een zeer klein aantal beroepsbeoefenaren 

daadwerkelijk beide producten heeft ontvangen, zoals door het betreffende bedrijf is aangevoerd, 

doet daar niet aan af.  

Het tweede aspect betreft het bepalen van de waarde van de producten. Uit het boeterapport volgt 

dat IGZ zich voor de vaststelling van de waarde van de bloeddruk- en de saturatiemeter heeft 

gebaseerd op de prijzen die voor deze producten worden gepubliceerd op de website van de 

leverancier. Deze prijzen liggen echter hoger dan de werkelijke bedragen die het bedrijf heeft 

betaald. Gelet op het totale aantal afgenomen producten heeft het bedrijf een lagere prijs berekend 

gekregen dan in de officiële prijslijst op de website is vermeld. IGZ houdt desondanks vast aan de 

officiële prijslijst en wijst erop dat uitgegaan dient te worden van de winkelwaarde van de meters. 

Dat is de waarde die de geschenken voor een beroepsbeoefenaar vertegenwoordigen, de prijs die zij 

zouden hebben moeten betalen als zij de meters zelf zouden aanschaffen. De gezamenlijke 

winkelwaarde van de bloeddrukmeter en saturatiemeter bedraagt meer dan € 50 (incl. BTW). De 

minister legt een boete op wegens overtreding van art. 94 onder c Gnw.  

Uit de bevindingen van IGZ over geschenken in de inspectierapporten over gastvrijheid vallen weinig 

bijzonderheden op te maken. In alle gevallen waarin in de context van bijeenkomsten door 

vergunninghouders geschenken aan beroepsbeoefenaren zijn uitgedeeld, is de (geschatte) waarde 

minder dan € 50. Ook is in alle gevallen aan de tweede voorwaarde voldaan. De betreffende 

geschenken zijn hetzij bedoeld voor direct gebruik tijdens de bijeenkomst (flesjes water, blocnotes, 

pennen) dan wel van betekenis voor de beroepsuitoefening (coldpacks, alcoholdoekjes, boeken of 

een demonstratiemodel). De geschenken voldoen daarmee aan de Beleidsregels gunstbetoon, aldus 

IGZ. Aangezien de uitgaven voor het prijzengeld en een iPad (voor de beste lezing/het beste abstract 

per sessie) zijn betaald uit de overige inkomsten (namelijk het inschrijfgeld van de deelnemers), zijn 

de Beleidsregels gunstbetoon voor deze geschenken hier niet van toepassing.285 

7.7 Jurisprudentie Codecommissie  

7.7.1 Inleiding 

Het aantal uitspraken in klachtenprocedures van de Codecommissie over gunstbetoon is beperkt, in 

elk geval een stuk beperkter dan het aantal uitspraken in klachtenprocedures over uitingen. Daar 

staat tegenover dat het overgrote deel van de adviesaanvragen dat aan de Codecommissie is 

voorgelegd betrekking heeft op gunstbetoon. Dit is deels te verklaren door de verplichte preventieve 

toetsing op grond van art. 6.4.9 CGR Code van gastvrijheid bij (bepaalde) bijeenkomsten in het 

buitenland. Een ander deel van de adviesaanvragen over gunstbetoon is op vrijwillige basis aan de 

Codecommissie voorgelegd.  

Bedacht dient te worden dat een advies van de Codecommissie niet dezelfde status heeft als een 

uitspraak van de Codecommissie/Commissie van Beroep in een klachtenprocedure. Een 

adviesaanvraag wordt eenzijdig, schriftelijk aan de voorzitter van de Codecommissie voorgelegd. De 

voorzitter beoordeelt de aanvraag op grond van de aan hem gepresenteerde feiten zonder dat er 

een nadere mondelinge behandeling of toelichting plaatsvindt. Naast de voorzitter zijn er geen 

                                                           
285 IGZ-rapport 24e Internistendagen 2012, p. 11. 
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andere leden van de Codecommissie bij de behandeling van een adviesaanvraag betrokken. Het 

uitgebrachte advies is niet bindend.286 Een ander belangrijk verschil tussen klachten en adviezen is 

dat adviezen in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd en niet altijd alle relevante feiten 

bevatten die nodig zijn om het oordeel van de Codecommissie volledig te kunnen doorgronden.  

Ondanks voormelde verschillen zal bij de behandeling van de jurisprudentie over gunstbetoon in 

deze paragraaf uitvoerig aandacht worden besteed aan de adviezen van de Codecommissie. Door de 

omvang van het aantal adviesaanvragen en de vaak zeer praktijkgerichte vraagstellingen vormen de 

adviezen een waardevolle bron waaruit een aantal bestendige lijnen met betrekking tot de 

interpretatie en toepassing van de regels voor gunstbetoon valt af te leiden. In een aantal gevallen 

hebben deze adviezen ook tot aanpassing van de CGR Code of de toelichting bij de gedragscode 

geleid. Zonder een bespreking van de adviezen over gunstbetoon zou de zelfregulering tekort 

worden gedaan. Gelet op het verschil in status is er qua volgorde voor gekozen om per onderwerp 

eerst zoveel mogelijk de relevante uitspraken van de Codecommissie en Commissie van Beroep in 

klachtenprocedures te behandelen en daarna de relevante adviezen van de Codecommissie.  

Bij de bespreking van de jurisprudentie van de Codecommissie over gunstbetoon is analoog aan de 

indeling van hoofdstuk 6 CGR Code de volgende rubricering aangebracht: 

 geschenken (par. 7.7.2); 

 bonussen en kortingen (par. 7.7.3); 

 dienstverlening (par. 7.7.4); 

 gastvrijheid (par. 7.7.5); 

 sponsoring (par. 7.7.6). 

In paragraaf 7.7.7 wordt de jurisprudentie van de Codecommissie besproken die betrekking heeft op 

de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon.  

Adviezen van de Codecommissie worden sinds 2006 in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. In de 

daaraan voorafgaande periode zijn alleen de adviezen met een meer principiële strekking openbaar 

gemaakt. Eén daarvan betreft een advies dat op verzoek van het bestuur van de CGR is uitgebracht 

en de essentie raakt van de regels voor gunstbetoon. Het gaat om de vraag of vergunninghouders 

beroepsbeoefenaren een geldelijke vergoeding mogen aanbieden voor het omzetten van patiënten 

op een ander geneesmiddel en, in het verlengde daarvan, of beroepsbeoefenaren een dergelijke 

vergoeding mogen aannemen.287 Het antwoord van de Codecommissie is niet verrassend: dit is niet 

toegestaan. Omdat de overwegingen daarbij helder en goed weergeven wat met de regels voor 

gunstbetoon wordt beoogd, wordt deze inleiding afgesloten met het navolgende citaat uit A04.006. 

‘Een vergunninghouder die tracht, met behulp van een geschenk in de vorm van geld, een 

beroepsbeoefenaar te stimuleren om het eigen product van die vergunninghouder voor te schrijven in 

                                                           
286 Zie art. 63 Reglement: ‘Het uitgebrachte advies is niet bindend voor de aanvrager. Het advies bindt de 
Codecommissie evenmin indien omtrent het ter advies voorgelegde handelen of nalaten een klacht wordt 
ingediend.’ 
287 De Codecommissie verstaat onder het omzetten van patiënten op een ander geneesmiddel het besluit van 
een voorschrijvende arts om aan een bij hem in behandeling zijnde patiënt die reeds een medicamenteuze 
therapie ondergaat voortaan een ander medicament voor te schrijven en te (laten) verstrekken in plaats van 
het tot dusverre aan die patiënt voorgeschrevene, en vervolgens het uitvoering geven aan dat besluit. De 
Codecommissie begrijpt dat dit nieuw te verstrekken geneesmiddel in beginsel een product zal zijn dat door de 
aanbieder van de vergoeding op de markt wordt gebracht.  



592 
 

plaats van enig ander product, geeft er blijk van het eigen gewin – zijn verkoopbelang – te laten 

prevaleren boven het farmacotherapeutische belang, met name het belang van de gezondheid van de 

behandelde patiënt. Een dergelijke houding en activiteit is ethisch en moreel verwerpelijk en dient 

met kracht te worden bestreden, zowel in de eigen onderneming van de vergunninghouder als door 

alle betrokkenen in de branche en daarbuiten. De Codecommissie meent dat de stichting CGR in een 

geval als dit bij uitstek een normerende en controlerende taak heeft, waarvan het belang moeilijk kan 

worden overschat.  

Voor het aanbieden van een geschenk met bovengenoemd doel is geen verontschuldiging aan te 

voeren. Zou deze verontschuldiging bijvoorbeeld worden gevonden in de omstandigheid dat het eigen 

vervangende geneesmiddel in alle opzichten gelijkwaardig is aan het oude geneesmiddel, dan dient 

reeds op voorhand te worden gezegd dat deze omstandigheid – indien al juist en wetenschappelijk 

onderbouwd – onmogelijk een rechtvaardiging kan vormen voor de gewraakte handeling. De 

vergunninghouder behoort zich er immers van bewust te zijn dat uitsluitend medisch/farmacologische 

overwegingen – en eventueel relevante kostenoverwegingen – een rol behoren te spelen bij het 

nemen van beslissingen over de therapiekeuze en dat deze beslissingen niet door oneigenlijke 

factoren zoals het aanbod van geschenken mogen worden beïnvloed, ja zelfs de schijn niet mag 

worden gewekt dat zulks het geval zou kunnen zijn. 

Een geldelijke vergoeding als de onderhavige kan niet worden beschouwd als een honorering voor 

verleende dienste[n] zoals bedoeld in art. 20 CGR Code (oud). Ten deze is immers sprake van het 

aanbieden resp. aanvaarden van een geldbedrag zonder dat daar enigerlei relevante tegenprestatie 

van de zijde van de beroepsbeoefenaar tegenover staat. Het voorschrijven van een geneesmiddel is in 

de gegeven omstandigheden niet een relevante tegenprestatie welke voor honorering in aanmerking 

komt. (...).  

Het spreekt welhaast vanzelf dat ook voor de [ontvangende] beroepsbeoefenaar dient te gelden dat 

het aanvaarden van geschenken in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar en verwerpelijk is. 

(...) De Codecommissie gaat ervan uit dat, mocht inderdaad sprake zijn van het aannemen van 

geschenken als hier bedoeld, de desbetreffende beroepsorganisaties zich dit ongetwijfeld zullen 

aantrekken en de nodige maatregelen zullen nemen om dergelijke praktijken tegen te gaan.’ 288 

7.7.2 Jurisprudentie over premies, geschenken en andere voordelen 

Ingevolge art. 6.2.1 jo. art. 6.2.2 CGR Code is het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van 

geschenken in welke vorm dan ook verboden, tenzij het geschenk een geringe waarde heeft en van 

betekenis is voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Het vereiste van ‘geringe 

waarde’ wordt door de Codecommissie strikt en in de geest van de gedragsregels uitgelegd. De 

Codecommissie acht het niet toelaatbaar dat de grenzen worden opgezocht door een ruimhartige 

interpretatie van de letter van de regels. Dit betekent onder meer dat een geschenk niet zodanig 

vaak of in een zodanige omvang mag worden gegeven dat de waarde ervan in zijn totaliteit 

substantieel is, zo volgt uit A09.045. 

Een vergunninghouder overweegt een boekenbox bestaande uit vijf medische woordenboeken en een 

cd-rom aan artsen te schenken. De waarde van de totale box is € 130 incl. BTW. De vergunninghouder 

                                                           
288 A04.006. Aanleiding voor het indienen van de adviesaanvraag zijn de signalen die het bestuur van de CGR 
hebben bereikt over het mogelijk aanbieden van een vergoeding aan beroepsbeoefenaren voor het omzetten 
van patiënten op een ander geneesmiddel. Deze signalen worden in het advies niet nader omschreven.  
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wil de boeken en de cd-rom niet in één keer schenken, maar bij drie afzonderlijke gelegenheden, zodat 

de waarde per keer lager is dan € 50.  

De Codecommissie geeft aan dat het begrip ‘geringe waarde’ duidt op iets van bescheiden omvang. 

In art. 21 CGR Code (oud) is tevens bepaald dat de waarde van een geschenk mede gezien moet 

worden in relatie tot de frequentie waarmee het geschenk wordt gegeven. Het medisch 

woordenboek bestaat weliswaar uit de som van de verschillende delen, maar deze delen worden niet 

afzonderlijk door de uitgever aangeboden. Het woordenboek is alleen verkrijgbaar als complete set, 

alle delen tezamen als één geheel verpakt in een doos. Dit betekent dat van de waarde van de gehele 

box moet worden uitgegaan. Deze bedraagt meer dan € 50 en is daarmee niet als gering te 

beschouwen.289 

Een vergelijkbare casus doet zich voor in A14.110. Als onderdeel van een breder serviceprogramma wil 

een vergunninghouder ondersteuning bieden aan individuele beroepsbeoefenaren. Dit geschiedt 

onder andere in de vorm van een educatieve training voor het verrichten van een bepaalde test. De 

ondersteuning bestaat erin dat een speciale consulent 3 keer per jaar een training van maximaal 1,5 

uur per keer komt geven in de praktijk van de beroepsbeoefenaar. De waarde van de ondersteuning 

door de consulent is door de vergunninghouder begroot op € 30 per uur. De Codecommissie toetst 

aan de regels voor geschenken en oordeelt dat de training van 1,5 uur per keer niet op zichzelf kan 

worden gezien, maar een onderdeel vormt van een breder pakket op grond waarvan 3 keer per jaar 

gebruikgemaakt kan worden van de ondersteuning door de consulent. Daarmee komt de reële waarde 

(maximaal 3 keer per jaar een training van 1,5 uur) boven het gestelde maximum van € 50 per 

geschenk. 

Uit art. 6.2.2 CGR Code volgt dat de waarde van een geschenk moet worden bepaald aan de hand 

van de winkelwaarde inclusief BTW. Indien een artikel wordt gegeven dat in een tweedehandswinkel 

is aangeschaft, is de verkoopprijs waarvoor het in deze winkel wordt aangeboden bepalend voor de 

waarde van het geschenk.  

Dit volgt uit A11.093. Een vergunninghouder wil een compilatie van wetenschappelijke artikelen 

schenken. Deze is niet meer in druk en alleen nog in een tweedehandsboekwinkel verkrijgbaar voor de 

prijs van € 50. De Codecommissie acht dit toelaatbaar.  

Er zijn twee adviezen waarin de Codecommissie het in bruikleen geven van een medisch hulpmiddel 

toetst aan de voorwaarden van art. 6.2.2 CGR Code.  

A06.024: Een vergunninghouder is voornemens om huisartsen gedurende een periode van zes 

maanden een apparaat in bruikleen te geven waarmee zij een objectief inzicht kunnen verkrijgen in de 

actuele toestand van patiënten met een bepaald ziektebeeld. Dit kan bijdragen aan de optimalisatie 

van de behandeling. De nieuwwaarde van het apparaat bedraagt € 985 excl. BTW. In het kader van de 

regels voor geschenken acht de Codecommissie het toelaatbaar dat het apparaat gedurende een 

vooraf afgesproken termijn om niet aan artsen ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat het 

na afloop van die periode wordt teruggegeven. De Codecommissie acht het niet toelaatbaar dat het 

apparaat na afloop van de afgesproken periode om niet dan wel tegen betaling van € 500 aan artsen in 

eigendom wordt overgedragen.290 Onder die omstandigheden zal sprake zijn van een geschenk met 

een hogere waarde dan € 50. 

                                                           
289 Zie ook A09.106. 
290 De Codecommissie gaat uit van een nieuwwaarde van € 985 excl. BTW. De handelswaarde van het apparaat 
zal gedurende de gebruikstermijn van zes maanden afnemen. Omdat het apparaat niet aan ernstige slijtage 
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A15.016: Een vergunninghouder wil een medisch hulpmiddel in bruikleen verstrekken waarmee artsen 

aan de hand van bepaalde parameters en op basis van een vooraf gedefinieerd profiel het gebruik van 

bepaalde medicatie door patiënten kunnen evalueren. De bedoeling is dat binnen Nederland twintig 

van deze hulpmiddelen zullen rouleren, die steeds gedurende maximaal één week om niet door artsen 

kunnen worden gebruikt. De eigendom van de hulpmiddelen blijft bij de vergunninghouder. De 

Codecommissie berekent de waarde van het gebruik van het hulpmiddel aan de hand van de 

aanschafwaarde (€ 5.000 incl. BTW) en een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De waarde van het 

gebruik van het hulpmiddel gedurende de maximale periode van één week komt daarmee op € 19,25. 

Dit is ruim onder de grens van € 50 en dus toelaatbaar.  

Uit het voorgaande volgt dat de Codecommissie het in bruikleen geven van producten aan 

beroepsbeoefenaren toetst aan de regels voor geschenken op voorwaarde dat er daadwerkelijk 

sprake is van bruikleen gedurende een bepaalde periode en het in bruikleen gegeven product in elk 

geval na het verstrijken van die periode weer aan de eigenaar zal worden geretourneerd. De waarde 

van de bruikleen wordt in dat geval bepaald aan de hand van de aanschafwaarde en 

afschrijvingstermijnen. Indien het betreffende product niet wordt geretourneerd, is geen sprake van 

een geschenk en is toetsing aan de regels voor geschenken niet aan de orde. 

Over de voorwaarde dat een geschenk van betekenis moet zijn voor de uitoefening van de praktijk 

van de beroepsbeoefenaar heeft de Codecommissie zich meerdere keren uitgesproken. In de 

volgende adviezen is sprake van een positieve beoordeling. 

 A15.021: Een boek over de mogelijkheden om voor evenveel geld meer zorg te kunnen verlenen. In het 

boek wordt beschreven op welke wijze binnen diverse sectoren van de gezondheidszorg inhoudelijke en 

financiële innovaties kunnen worden doorgevoerd. 

 

 A14.093: Een kinderstethoscoop.291  

 

 A08.042: Het met financiële ondersteuning van een vergunninghouder kosteloos aanbieden van de 

gebruikmaking van een elektronisch toegankelijke databank waarmee beroepsbeoefenaren toegang 

kunnen krijgen tot relevante medisch-wetenschappelijke informatie die gepubliceerd is in de belangrijkste 

vaktijdschriften ter wereld.292  

                                                           
onderhevig is, zal de waarde voor de arts na afloop van die periode echter nog steeds aanzienlijk zijn. Niet 
aannemelijk is dat de waarde zal zijn gedaald tot een bedrag van maximaal € 50. 
291 De Codecommissie toetst dit geschenk aan de in 2014 toegevoegde aanvulling op de toelichting bij art. 6.2.2 

CGR Code dat het moet gaan om ‘(…) materialen met een informatief of educatief karakter voor zover deze 
direct relevant zijn voor de beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar en direct de zorg aan patiënten ten 
goede komen en om producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast, direct gericht op de 
educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten, mits daarmee niet routine praktijkuitgaven van de 
ontvangende beroepsbeoefenaar worden gecompenseerd. (…)’ De Codecommissie stelt vast dat een 
kinderstethoscoop in de medische praktijk wordt toegepast en gericht is op patiëntenzorg. Ook wordt 
aangenomen dat de stethoscoop ten doel heeft de beroepsgenoten verder op te leiden, aangezien de 
stethoscoop in het bijzonder gebruikt zal kunnen worden wanneer sprake is van onderzoek bij kleinere 
patiënten. Met betrekking tot de vraag of er geen compensatie plaatsvindt van routinepraktijkuitgaven acht de 
Codecommissie het geloofwaardig dat er nauwelijks vergelijkend wetenschappelijk onderzoek is ten aanzien 
van medische instrumenten en dat de kinderstethoscoop niet tot de routine-aankopen van een huisarts 
behoort. De Codecommissie baseert dit mede op de verkoopgegevens over gewone en kinderstethoscopen. 
292 Deze casus is in eerste instantie door de Codecommissie getoetst aan de Gedragsregels sponsoring (oud) en 
niet toelaatbaar geacht onder meer vanwege het feit dat de begunstigden individuele beroepsbeoefenaren 
zijn. Wat betreft de toelaatbaarheid onder de regels voor geschenken wijst de Codecommissie nadrukkelijk op 
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Een negatief oordeel in die zin dat het geschenk niet van betekenis wordt geacht voor de uitoefening 

van de praktijk van de beroepsbeoefenaar, geeft de Codecommissie onder meer in de volgende 

zaken: 

 K08.005/K08.009: Een champagneset, een MP4-speler en een digitale fotolijst. Deze geschenken zullen 

naar het oordeel van de Codecommissie voornamelijk buiten de sfeer van de beroepsuitoefening worden 

gebruikt.293  

 

 A14.112: Een Twittercursus. Deze cursus wordt aangeboden in de marge van een bijeenkomst in het 

buitenland en is door de Codecommissie als geschenk gekwalificeerd. Er valt echter geen verband te 

leggen tussen de cursus en de beroepsuitoefening door artsen.  

 

 A14.092: Een dvd met een bekende Nederlandse speelfilm waarin een bepaald ziektebeeld voorkomt, in 

combinatie met een boekje waarin de fragmenten uit die film over dat ziektebeeld worden geanalyseerd. 

Het boekje als zodanig is toelaatbaar, de dvd zelf echter niet. De integrale versie van deze speelfilm is niet 

gericht op de educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten. 

Een in het oog springende uitspraak in dit opzicht is verder nog K06.003/K06.007. Deze 

klachtenprocedure gaat over claims die Novartis in het kader van een promotionele campagne voor 

Diovan en Co-Diovan hanteert. Deze claims worden niet alleen gebruikt in schriftelijke uitingen zoals 

mailings en brochures, maar ook op bureauleggers, agendakaartjes, foto-exhibits, doseringskaartjes 

en gadgets als sleutelkoorden, snoepjes, een ECG-liniaal en post-its. Opvallend genoeg beperkt deze 

zaak zich tot de vraag of de gebezigde claims als zodanig toelaatbaar zijn en of het toelaatbaar is dat 

op de gadgets alleen een merknaam wordt vermeld zonder de verkorte productinformatie.294 De 

toelaatbaarheid van de geschenken als zodanig (de waarde en de relevatie voor de 

beroepsuitoefening) wordt niet ter discussie gesteld en blijft in de uitspraak van de Codecommissie 

buiten beschouwing.295 

Door welke medewerker van een bedrijf een geschenk wordt overhandigd, is niet relevant. Uit 

A07.041 volgt dat het niet uitmaakt of een geschenk wordt verstrekt door een vertegenwoordiger 

van een farmaceutisch bedrijf die zich met de verkoop van geneesmiddelen bezighoudt of door een 

vertegenwoordiger van een andere afdeling. Doorslaggevend is dat het geschenk voldoet aan de 

vereisten van de CGR Code, niet de functie die een werknemer binnen een bedrijf bekleedt.  

Uit een aantal uitspraken volgt dat ook het uitloven van een prijs door de Codecommissie wordt 

getoetst aan de regels voor geschenken. 

In K11.006/11.008 maken beroepsbeoefenaren die tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van een 

wetenschappelijke vereniging een antwoordkaart invullen kans op een twee uur durende rondrit met 

een DeLorean. De Codecommissie constateert dat een rit met een dergelijke sportauto niet relevant is 

voor de beroepspraktijk van een arts en merkt de actie aan als ontoelaatbaar gunstbetoon.296 

                                                           
het vereiste dat sprake moet zijn van een ‘geringe waarde’. Vast staat dat de toegang om niet tot de database 
een commerciële waarde heeft, mede ook omdat de vergoeding voor de auteursrechten van de artikelen niet 
door de beroepsbeoefenaren hoeft te worden betaald. De hoogte van deze waarde wordt in het advies echter 
niet genoemd. De Codecommissie volstaat met de opmerking dat deze niet meer dan € 50 mag bedragen.  
293 K08.005/K08.009, 6 augustus 2008, r.o. 9.4 (Servier/Katwijk Farma). 
294 Zie ook par. 6.7.3. 
295 K06.003/K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.6 (MSD/Novartis). 
296 K11.006/11.008, 30 november 2011, r.o. 9.23 (Vifor/Cablon). 
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Een vergelijkbare situatie speelt in A13.015, waarin een vergunninghouder een fotowedstrijd 

uitschrijft voor medewerkers van (ziekenhuis)apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Als prijzen 

worden onder meer uitgeloofd een digitale camera, cadeaubonnen en verwenpakketten. De 

Codecommissie stelt vast dat er geen verband is tussen deze geschenken en de praktijkuitoefening.297  

Hoe zit het met het aanbieden aan artsen van geschenken die bedoeld zijn om te worden 

doorgegeven aan patiënten? De Codecommissie maakt in dit geval onderscheid tussen producten die 

functioneel zijn in het kader van het gebruik van een bepaald geneesmiddel en producten die door 

de patiënt als ‘cadeautje’ zullen worden gepercipieerd.  

Ferring verspreidt Menopur-patiëntentassen. Dit zijn toilettassen die voorschrijvers aan hun patiënten 

kunnen geven en die onder meer de volgende producten bevatten: een naaldendispenser, 

ampulbrekers, alcoholdoekjes, twee boekjes over het gebruik van Menopur en een set met drie 

lichaamsverzorgende producten van het merk Rituals. Bij de beoordeling maakt de Codecommissie 

onderscheid naar de aard van de verschillende producten. De naaldendispenser, ampulbrekers en 

alcoholdoekjes zijn hulpmiddelen die direct verband houden met het gebruik van Menopur. Het 

verstrekken van deze hulpmiddelen aan patiënten wordt niet beschouwd als reclame. Hetzelfde geldt 

voor de twee boekjes; deze hebben voornamelijk de functie van een bijsluiter en worden evenmin als 

reclame beschouwd. Dit geldt echter niet voor de Rituals-producten en de toilettas zelf. Ook al is de 

waarde van de Rituals-producten gering (€ 11 à € 13), naar het oordeel van de Codecommissie gaat 

van het aanbieden ervan ‘(…) onmiskenbaar een aanprijzende werking uit, zowel in de richting van de 

voorschrijvende arts – die daardoor wellicht wordt bewogen juist dit product van Ferring voor te 

schrijven en aldus het geschenk aan zijn patiënt ten goede te laten komen – als naar de 

eindgebruikster, wier geneesmiddelgebruik wordt beloond met enkele gratis voor haar bestemde 

cosmetische producten.’ Ook het aanbieden van de toilettas als zodanig is niet toelaatbaar. De tas is 

niet functioneel voor het gebruik van het geneesmiddel (te groot voor alleen het opbergen van de 

hulpmiddelen en geen functie voor het koelen van het product). Ongeacht de waarde ervan zal de 

toilettas als een cadeautje worden gepercipieerd.298 

Zie verder ook A10.090 en A11.004. Deze adviezen hebben betrekking op voorlichtingsmaterialen 

over chronische aandoeningen in de vorm van zorgboeken, usb-sticks en cd-roms. In A10.090 

oordeelt de Codecommissie dat in beginsel geen sprake is van een geschenk aan 

beroepsbeoefenaren, omdat de zorgboeken uitsluitend zijn bedoeld om te worden doorgegeven aan 

de patiënten en aangenomen mag worden dat ze daarvoor ook worden gebruikt. Mocht een arts 

                                                           
297 Opvallend in dit advies is dat de Codecommissie vervolgens constateert dat de prijzen niet mogen worden 
uitgereikt aan apothekersassistenten, omdat zij beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet 
en niet voldaan wordt aan de regels van art. 21 CGR Code (oud). Ten aanzien van medewerkers in apotheken 
die geen beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet is volgens de Codecommissie geen 
sprake van overtreding van de vereisten van art. 21 (oud). Dit is merkwaardig, omdat gunstbetoon richting het 
publiek niet is toegestaan.  
298 K09.004, 27 maart 2009, r.o. 6.5 (Merck/Ferring). In deze zaak spelen ook het vereiste dat reclame het 
rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen en het verbod op publieksreclame (zie ook par. 5.4.6.2 
en 5.6.6.4). Naar aanleiding van de uitspraak in de klachtenprocedure is later nog een adviesaanvraag 
ingediend. In A09.040 handhaaft de Codecommissie het standpunt dat het aanbieden van een toilettas als 
zodanig niet toelaatbaar is. Elke tas die als toilettas kan worden gebruikt, zal – ongeacht de waarde – door het 
publiek worden ervaren als een cadeautje. Het toevoegen van een koelelement aan de toilettas maakt niet dat 
deze daardoor functioneel wordt; voor het koel bewaren van het betreffende geneesmiddel is het koelelement 
niet werkelijk nodig. Een etui bestaande uit twee elementen die kunnen dienen als naaldendispenser, wordt 
wel functioneel geacht. Een dergelijk etui mag – met vermelding van de productnaam van het betreffende 
geneesmiddel – via artsen aan patiënten worden aangeboden zolang het niet wordt gepresenteerd als een 
bijzonder cadeautje.  
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toch een exemplaar van een zorgboek voor zichzelf willen behouden, dan is dit – gelet op de geringe 

waarde (€ 12,50) en het belang voor de beroepspraktijk van de arts – toelaatbaar, aldus de 

Codecommissie.  

In het vervolgadvies A11.004 wordt de toelaatbaarheid van de verspreiding van vergelijkbare 

materialen aan patiënten via praktijkondersteuners, nurse practitioners en andere verpleegkundigen 

afhankelijk gesteld van de waarde. Zo wordt de verspreiding aan patiënten van een zorgpocket en cd-

rom toegestaan, maar de verspreiding van een usb-stick (door de Codecommissie aangeduid als een 

gadget van enige waarde) en zorgboeken (ter waarde van € 18,50) niet. Omdat het om producten 

van enige waarde gaat, mogen deze niet worden overhandigd aan niet-beroepsbeoefenaren, ook al 

wordt van deze niet-beroepsbeoefenaren verwacht dat zij de voorlichtingsmaterialen doorgeven aan 

patiënten.  

Beide adviezen zijn inconsequent. De materialen zijn in alle gevallen bedoeld om doorgegeven te 

worden aan patiënten. Noch de beroepsbeoefenaren in A10.090, noch de praktijkondersteuners en 

andere zorgverleners in A11.004 worden er zelf in materieel opzicht dus ‘beter’ van. Het geschenk is 

niet voor hen bedoeld, maar voor hun patiënten. Het had dan ook meer voor de hand gelegen de 

redenering van K09.004 te volgen en te beoordelen of de betreffende materialen door patiënten als 

‘geschenk’ zullen worden gepercipieerd en in hoeverre dit het rationele gebruik van geneesmiddelen 

beïnvloedt.  

7.7.3 Jurisprudentie over bonussen, kortingen en het verstrekken van gratis 
monsters  

Art. 6.2.1 b-e CGR Code draagt vergunninghouders op zich met betrekking tot beroepsbeoefenaren 

te onthouden van het aanbieden of in het vooruitzicht stellen van kwijting voor de betaling van 

facturen anders dan tegen volledige betaling, het afhankelijk stellen van de prijs van geneesmiddelen 

van afname van andere geneesmiddelen of van andere producten, het aanbieden of in het 

vooruitzicht stellen van andere premies of voordelen in geld of natura en van ieder ander handelen 

of nalaten waardoor afleveraars en voorschrijvers zich op onoorbare wijze tegenover de 

ondernemingen verplicht zouden voelen. Art. 6.2.4 CGR Code bevat voorschriften over kortingen bij 

de levering van geneesmiddelen. Art. 6.2.5 CGR Code stelt voorwaarden aan het verstrekken van 

monsters. De jurisprudentie van de Codecommissie over deze bepalingen is in omvang beperkt.  

A09.115 gaat over bonusleveranties in het kader van een loyaliteitsprogramma. Als onderdeel van 

dat programma wordt bij de aankoop van een bepaalde hoeveelheid ampullen van een UR-

geneesmiddel één ampul van datzelfde geneesmiddel als gratis bonus geleverd. De Codecommissie 

oordeelt dat het programma aan de voorwaarde van art. 19 gedragscode (oud) voldoet, omdat de 

bonusleveringen uitsluitend betrekking hebben op hetzelfde geneesmiddel als het oorspronkelijk 

geleverde product. Voorts bevat het programma een uitvoerige omschrijving van de vereisten 

waaraan moet worden voldaan en de voorwaarden waarop de bonusleveringen worden verleend. 

Daarmee acht de Codecommissie het systeem voldoende transparant, zowel voor deelnemers als 

voor derden. Tot een negatief oordeel over een loyaliteitsprogramma komt de Codecommissie in 

A10.047.299  

                                                           
299 Dit advies gaat over een loyaliteitsprogramma dat de deelnemers in staat stelt bij de inkoop van 
geneesmiddelen te ‘sparen’ voor kortingen in de vorm van bonusleveranties en/of kortingen in geld (in de 
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In A11.122 ligt de vraag voor of de kosten die een ziekenhuisapotheek moet maken voor het thuis 

toedienen van een geneesmiddel gesponsord mogen worden. Deze kosten bedragen per patiënt per 

keer € 114, hetgeen neerkomt op een bedrag van ongeveer € 2.700 per patiënt per jaar. De 

Codecommissie ziet geen mogelijkheden voor de vergoeding van het thuis toedienen van 

geneesmiddelen onder de regels voor sponsoring.300 Wel acht zij het toelaatbaar als een 

farmaceutisch bedrijf deze kosten voor zijn rekening neemt in de vorm van het geven van een korting 

in verband met de levering van geneesmiddelen. De kosten van de thuistoediening zijn volgens de 

Codecommissie gelieerd aan de verstrekking van het betreffende geneesmiddel. Als voorwaarde 

geldt dat de kosten uitdrukkelijk schriftelijk als korting tot uitdrukking worden gebracht.  

Hoewel de Codecommissie vrijwel nooit rechtstreeks verwijst naar het bepaalde in art. 6.2.4 of art. 

6.2.1 onder b CGR Code, speelt het aspect van kortingen ook (zijdelings) een rol in enkele uitspraken 

over terugbetalings- of compensatieregelingen.301 In B09.006 bepaalt de Commissie van Beroep in 

meer algemene zin over de hoogte van kortingen op de levering van geneesmiddelen dat 

marketingactiviteiten door vergunninghouders op zichzelf zijn toegestaan, mits zij niet strijdig zijn 

met de regelgeving. Binnen de grenzen van de geldende regels is het aan een vergunninghouder de 

keuze te maken op welke wijze hij op de nettoprijs van geneesmiddelen wenst te concurreren.302  

Uit twee adviezen blijkt dat compensatieregelingen zijn vormgegeven door het verlenen van 100% 

korting op de inkoopprijs van geneesmiddelen. In beide gevallen heeft de casus betrekking op de 

situatie waarin een door het CBG goedgekeurd ‘compassionate use’-programma ten einde loopt 

wegens de verlening van de handelsvergunning, terwijl de vergoeding van het betreffende 

geneesmiddel onder de Zorgverzekeringswet nog niet is geregeld. Om te voorkomen dat patiënten 

die deelnemen aan het compassionate use-programma en/of andere patiënten met eenzelfde 

indicatie de dupe zouden worden van deze lacune en zelf voor de kosten van de relatief dure 

geneesmiddelen zouden moeten opdraaien, overwegen de bedrijven de geneesmiddelen hangende 

de besluitvorming over de vergoeding kosteloos aan patiënten ter beschikking te stellen.  

Uit A11.107 volgt dat de kosteloze verstrekking wordt vormgegeven door het betreffende 

geneesmiddel tijdelijk via ziekenhuisapotheken te distribueren en het deze ziekenhuisapotheken 

gedurende de looptijd van het programma (dat wil zeggen, tot de opname van het middel in het GVS) 

tegen 100% korting te leveren. De Codecommissie acht dit toelaatbaar, met de constatering dat deze 

korting transparant wordt gemaakt door vermelding op de factuur. In A15.004 (het aanvankelijke 

advies) en A15.029 (een aanvullend advies over dezelfde casus) is de Codecommissie minder 

concreet en wordt volstaan met de opmerking dat de te maken afspraken aan de hiervoor bedoelde 

regelgeving voldoen. 

                                                           
vorm van bijdragen aan advertentiekosten). De Codecommissie acht het onvoldoende gewaarborgd dat de 
bonusleveranties daadwerkelijk betrekking hebben op hetzelfde geneesmiddel. De voorwaarden van het 
programma zijn op dit punt te weinig specifiek. Wat betreft de korting in geld staat onvoldoende vast dat deze 
transparant wordt gemaakt op de factuur.  
300 De Codecommissie oordeelt dat een dergelijke thuistoedienservice in beginsel tot de zorgplicht van het 
ziekenhuis behoort en daardoor niet voor sponsoring in aanmerking kan komen.  
301 Terugbetalings- of compensatieregelingen worden door de Codecommissie in overwegende mate getoetst 
aan art. 5.2.1.3 CGR Code (reclame moet het rationele gebruik van geneesmiddelen bevorderen) en art. 5.6.1 
CGR Code (het verbod op publieksreclame voor UR-geneesmiddelen) Zie par. 5.4.6.2 resp. 5.6.6.7. 
302 B09.006/09.03, 17 september 2009, r.o. 4.1.3.2 (Eleveld/Pfizer).  
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Art. 6.2.5 CGR Code bevat voorschriften over de verstrekking van monsters van geneesmiddelen aan 

voorschrijvers. De jurisprudentie van de Codecommissie over dit onderwerp is beperkt tot een zaak 

die in 2008 voor twee instanties heeft gespeeld.  

De casus gaat over een door GlaxoSmithKline (GSK) geïnitieerde regeling voor Cervarix, een vaccin 

tegen baarmoederhalskanker dat (nog) niet onder het Rijksvaccinatieprogramma valt en evenmin 

wordt vergoed onder het GVS. Voor optimale bescherming tegen baarmoederhalskanker is een 

volledige reeks van 3 vaccinaties met Cervarix à € 125 per stuk nodig. GSK biedt voor de eerste 

vaccinatie van de reeks een gratis monster aan. Hiervoor kunnen artsen een coupon aan hun 

patiënten geven. Met deze coupon en het recept voor Cervarix kunnen de patiënten bij hun apotheek 

het eerste vaccin gratis ophalen, de twee opvolgende vaccins moeten zij zelf betalen. GSK heeft een 

gedetailleerde omschrijving van de voorgenomen procedure rond de verstrekking van de monsters 

aan IGZ voorgelegd, waarop IGZ heeft laten weten zich in het beschreven stappenplan te kunnen 

vinden. 

Sanofi Pasteur MSD voert aan dat hier feitelijk geen sprake is van de verstrekking van een gratis 

monster zoals bedoeld in art. 15 CGR Code (oud) en art. 92 Gnw, maar van een kortingsregeling op 

grond waarvan de eerste dosis gratis aan patiënten ter beschikking wordt gesteld. Daarbij wordt 

tevens gewezen op het feit dat het gratis vaccin niet aan de arts wordt verstrekt, maar door de 

patiënt zelf bij de apotheek wordt opgehaald.  

De Codecommissie stelt in eerste aanleg vast dat de CGR Code behoudens art. 15 (oud) geen 

specifieke regels kent omtrent de verstrekking van monsters. Dit betekent dat de regeling van GSK 

primair dient te worden getoetst aan de hand van enkele meer algemene bepalingen, waaronder het 

vereiste dat reclame het rationele gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen en het verbod op 

publieksreclame. Zo nodig dient daarbij ook de vraag te worden betrokken in hoeverre de regeling 

aan de wettelijke vereisten voor monsterverstrekking voldoet.303 

De Codecommissie heeft er geen bezwaar tegen dat de patiënt de gratis verpakking van Cervarix zelf 

bij de apotheek moet ophalen, om het vaccin vervolgens door de arts te laten toedienen. De 

verstrekking aan de patiënt vindt plaats met medeweten en op verzoek van diens arts en kan naar 

het oordeel van de Codecommissie derhalve gelijk worden gesteld aan de rechtstreekse 

terhandstelling van een monster aan de arts. Dit geldt temeer nu de verstrekking via de apotheek – 

gelet op het voor het vaccin geldende bewaarvoorschrift – in kwalitatief opzicht de voorkeur moet 

hebben boven achterlating bij de arts. De Codecommissie acht daarbij van wezenlijk belang dat de 

regeling conform de wettelijke vereisten wordt uitgevoerd en dat, voor zover in dit geval de gekozen 

wijze van aflevering respectievelijk terhandstelling afwijkt van de wettelijke voorschriften, IGZ hier 

goedkeuring aan heeft verleend.304 De Codecommissie stelt tevens vast dat GSK zich houdt aan het in 

art. 92 Gnw opgenomen maximum van twee monsters Cervarix per kalenderjaar per arts en dat ook 

overigens geen sprake is van schending van de regels voor monsters of van de gedragscode in meer 

algemene zin.305 

In hoger beroep komt de Commissie van Beroep tot een andersluidend oordeel. De gratis 

verstrekking van de monsters van het vaccin wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat het 

rationele gebruik in farmacotherapeutisch opzicht niet wordt bevorderd. Het is volgens de 

                                                           
303 K08.002, 14 maart 2008, r.o. 6.4 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline). 
304 K08.002, 14 maart 2008, r.o. 6.9-6.10 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline). 
305 K08.002, 14 maart 2008, r.o. 6.12 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline). 
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Commissie van Beroep niet uitgesloten dat artsen zich bij het maken van een keuze tussen Cervarix 

en het concurrerende vaccin Gardasil vooral zullen laten leiden door de door GSK geboden 

mogelijkheid om patiënten een aanzienlijk financieel voordeel te verschaffen (€ 125 op een bedrag 

van ongeveer € 375 dat patiënten voor een volledige vaccinatiereeks met Gardasil of Cervarix 

moeten betalen). De Commissie van Beroep neemt aan dat een dergelijke sterke financiële prikkel 

een zodanige rol zal spelen bij de afweging door artsen tussen het ene of het andere vaccin, dat het 

rationele voorschrijfgedrag daardoor wordt beïnvloed op een wijze die in strijd is met het doel en de 

strekking van de regelgeving voor de geneesmiddelenreclame.306 

7.7.4 Jurisprudentie over dienstverlening  

De basis van de jurisprudentie over dienstverlening is gelegd in een reeks uitspraken daterend uit de 

periode 2003-2004. Het betreft drie afzonderlijke zaken, die aanhangig zijn gemaakt door een 

huisarts, Van der Linde, en die zowel door de Codecommissie als de Commissie van Beroep zijn 

beoordeeld. De onderliggende casuïstiek vertoont overeenkomsten, maar kent ook een aantal 

verschillen. Voor de duidelijkheid, en ook om onnodige herhalingen te voorkomen, volgt hier eerst 

een korte omschrijving van de relevante feiten in de drie Van der Linde-zaken. Daarna zullen de 

verschillende aspecten van dienstverlening die in deze zaken hebben gespeeld, worden besproken 

aan de hand van de eisen die in de CGR Code aan dienstverlening worden gesteld. Daarbij wordt 

tevens de overige jurisprudentie over deze eisen meegenomen.  

De zaak Van der Linde/Bayer betreft door Bayer georganiseerde rondetafelbijeenkomsten die op 

verschillende plaatsen in het land worden gehouden. Het doel van de bijeenkomsten is om informatie 

en inzichten uit te wisselen over het antibioticabeleid dat huisartsen voeren en inzichten te verkrijgen 

in de verwachtingen ten aanzien van Avelox, het nieuwe antibioticum van Bayer. Voor de actieve 

deelname door de artsen aan de bijeenkomst ontvangen zij een vergoeding van € 150.307  

De zaak Van der Linde/AstraZeneca betreft een door AstraZeneca georganiseerd symposium dat in de 

uitnodiging wordt aangekondigd als een ‘informatie investigator meeting’ over de behandeling van 

dyslipidaemia. Tijdens dit programma worden de status en tussenresultaten van lopende klinische 

onderzoeken besproken. Deelnemers aan het symposium in het Circustheater in Scheveningen 

ontvangen een vergoeding van € 230 en kunnen deelnemen aan het diner en ‘s avonds de musical 

Aïda bijwonen.308  

De zaak Van der Linde/Pfizer betreft rondetafelbijeenkomsten die Pfizer voornemens is te organiseren 

voor huisartsen en reumatologen. Voor de deelname aan een interactieve groepsdiscussie over het 

thema pijnbestrijding bij de gecompromitteerde patiënt ontvangen de deelnemers een vergoeding van 

€ 200 en een vergoeding van reiskosten à € 0,27 per kilometer.309 

Art. 6.3.1 CGR Code stelt als voorwaarde aan dienstverlening dat er geen andere binding tussen 

vergunninghouders en beroepsbeoefenaren ontstaat dan direct verband houdend met de verleende 

dienst. Uit de uitspraken van de Commissie van Beroep in de Van der Linde-zaken tegen Bayer en 

AstraZeneca volgt dat deze bepaling er op zichzelf niet aan in de weg staat dat tijdens een 

manifestatie waar beroepsbeoefenaren in het kader van dienstverlening aanwezig zijn om een 

                                                           
306 B08.002/08.01, 30 mei 2008, r.o. 4.2.3.2 (Sanofi Pasteur MSD/GlaxoSmithKline).  
307 K03.025, 12 mei 2004 (Van der Linde/Bayer); B03.025, 20 september 2004 (Van der Linde/Bayer). 
308 K04.002, 12 mei 2004 (Van der Linde/AstraZeneca); B04.002/04.02, 20 september 2004 (Van der 
Linde/AstraZeneca). 
309 K04.010, 5 juli 2004 (Van der Linde/Pfizer); B04.010/04.03, 21 januari 2005 (Pfizer/Van der Linde). 
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vergunninghouder te voorzien van relevante informatie en inzichten, ook verkoopbevordering van 

een bepaald geneesmiddel plaatsvindt. Dit zijn geen onverenigbare grootheden. Het is dus ook niet 

zo dat het samengaan van deze twee activiteiten er op voorhand toe leidt dat er een ontoelaatbare 

band tussen de vergunninghouder en de dienstverlenende beroepsbeoefenaar ontstaat. Om tot de 

conclusie te komen dat er sprake is van een ontoelaatbare band zal dit daadwerkelijk moeten zijn 

gebleken.310  

Het voorgaande neemt niet weg dat kritisch wordt gekeken naar de betekenis die de dienstverlening 

voor de vergunninghouder heeft. Daarbij is niet zozeer het onderwerp van de dienstverlening 

bepalend, als wel de vraag of het resultaat van de dienstverlening een daadwerkelijke meerwaarde 

voor de vergunninghouder met zich meebrengt. In K03.025 doen zich op dit punt geen problemen 

voor. De Codecommissie oordeelt dat een dienstverleningsovereenkomst niet alleen betrekking 

hoeft te hebben op werkzaamheden van wetenschappelijke aard, maar ook gericht kan zijn op 

marketingactiviteiten zoals het verkrijgen van marktinformatie. De betaling door Bayer aan 

beroepsbeoefenaren voor deelname aan een rondetafelbijeenkomst die tot doel had Bayer 

informatie en inzichten te verschaffen over antibioticabeleid in het algemeen en de behandeling met 

Avelox in het bijzonder is niet ongeoorloofd.311 De Commissie van Beroep onderschrijft dat 

dienstverlening erin kan bestaan dat de vergunninghouder door beroepsbeoefenaren wordt voorzien 

van relevante marketinginformatie/marketinggegevens. Relevant daarbij is dat uit de casus bleek dat 

het Bayer daadwerkelijk te doen was om het verkrijgen van informatie voor marketingdoeleinden.312 

Anders is dit in het geval van de Van der Linde-zaak tegen Pfizer. Hier acht de Codecommissie het 

niet aannemelijk dat de voorgenomen bijeenkomsten een meerwaarde voor Pfizer zullen hebben. De 

Codecommissie gaat ervan uit dat de werking, de bijwerkingen en de contra-indicaties van zogeheten 

NSAID’s (zoals Celebrex, het middel van Pfizer, en andere soortgelijke middelen) genoegzaam bekend 

zijn. Celebrex is een geneesmiddel dat zijn plaats al lang op de markt heeft verworven. Bovendien is 

van de genodigden niet bekend of zij Celebrex kennen of voorschrijven. Dit alles maakt het 

onaannemelijk dat de informatie die tijdens de rondetafelbijeenkomsten zal worden verkregen van 

wezenlijke betekenis is voor Pfizer.313 

Over de vraag of een dienst van wezenlijke betekenis is voor de opdrachtgevende vergunninghouder 

heeft de Codecommissie zich in de loop der jaren ook in adviezen (zijdelings) uitgesproken. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 A08.049: De deelname aan een adviesraad in aansluiting op een internationaal symposium kan niet los 

worden gezien van de deelname aan dat symposium, ook omdat de vergunninghouder aanbiedt de voor 

het symposium te betalen eigen bijdrage te verrekenen met de vergoeding voor deelname aan de 

adviesraad. Dit duidt op oneigenlijke motieven voor de van de beroepsbeoefenaar gevraagde dienst.  

 

 A08.053: Het na afloop van een buitenlands congres ter plekke organiseren van een adviesraad gericht op 

het verkrijgen van relevante marktinformatie en marketinggegevens ten behoeve van de introductie van 

een nieuw geneesmiddel is rationeel en wijst niet op een oneigenlijk motief, mede ook omdat het niet 

eenvoudig zal zijn de betreffende Nederlandse artsen op dezelfde plaats en tijd aanwezig te krijgen. De 

                                                           
310 B03.025/04.01, 20 september 2004, r.o. 4.3.8 (Van der Linde/Bayer); B04.002/04.02, 20 september 2004, 
r.o. 4.3.4 (Van der Linde/AstraZeneca). 
311 K03.025, 12 mei 2004, r.o. 5.10 (Van der Linde/Bayer). 
312 B03.025/04.01, 20 september 2004, r.o. 4.3.3 (Van der Linde/Bayer). 
313 K04.010, 5 juli 2004, r.o. 5.4 (Van der Linde/Pfizer). 
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uitnodiging voor het voorafgaande symposium is echter zodanig geformuleerd dat het niet mogelijk lijkt 

gebruik te maken van de geboden gastvrijheid voor het symposium indien men zich niet ook gelijktijdig 

verplicht tot deelname aan de adviesraad. Het koppelen van de verplichting tot dienstverlening aan het 

ontvangen van gunstbetoon voor het symposium, met gelijktijdige verrekening van de vergoeding voor de 

dienstverlening met de eigen bijdrage, wijst op een oneigenlijk motief, namelijk het compenseren van de 

deelnemers aan het symposium voor de daarvoor door hen verschuldigde eigen bijdrage.  

 

 A11.084: Een overeenkomst tot dienstverlening die er in feite alleen op gericht is om de deelnemers (een 

deel van) hun eigen bijdrage in verband met het bijwonen van het wetenschappelijk congres in het 

buitenland te laten terugverdienen, is niet toelaatbaar. 

 

 K14.003: Het geven van een vergoeding voor het invullen van een online kennistest in de vorm van een 

VVV-cadeaubon ter waarde van € 10 of een donatie aan het Astma Fonds ter hoogte van € 15 is een 

ontoelaatbare vorm van dienstverlening. Niet aannemelijk is dat er door middel van de kennistest enige 

informatieverzameling plaatsvindt, laat staan dat die informatie kan worden ingezet voor de 

bedrijfsvoering van de vergunninghouder.  

 

 A14.055: Het geven van een vergoeding in de vorm van bol.com-bonnen ter waarde van € 10 tot € 20 voor 

het invullen van een online vragenlijst gericht op marktonderzoek is toelaatbaar. Het marktonderzoek is 

erop gericht inzicht te krijgen in de wijze waarop artsen het best kunnen worden benaderd. Dit is een 

legitieme doelstelling.  

 

Een bijzonder punt van aandacht vormt het aspect van dienstverlening bij de terugbetalings- of 

compensatieregelingen die door vergunninghouders worden opgezet. Uit de jurisprudentie volgt dat 

voor de uitvoering van dergelijke regelingen in vrijwel alle varianten de medewerking van 

beroepsbeoefenaren nodig is. Aanvankelijk hanteert de Codecommissie de lijn dat de 

werkzaamheden die voorschrijvende artsen en de afleverende apothekers op verzoek van een 

vergunninghouder verrichten bij de uitvoering van terugbetalings- en compensatieregelingen 

moeten worden beschouwd als reclame.314 In B21.009 bevestigt de Commissie van Beroep deze lijn 

met de constatering dat Pfizer en Pharmacia in het kader van de uitvoering van een 

compensatieregeling voor Celebrex diensten vragen in de omgang tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren. ‘Deze diensten strekken ertoe Celebrex aan te prijzen in de ruime betekenis 

die aan dat woord in de begripsbepalingen van de CGR Code moet worden toegekend, gelet ook op 

de werkingssfeer van de gedragscode zoals omschreven in hoofdstuk I: “reclame voor 

geneesmiddelen in de ruimste zin des woords (…)”. Er is dan ook sprake van reclame als bedoeld in 

voormelde gedragscode.’315 

In 2009 brengt de Commissie van Beroep hier een nuancering in aan. In de betreffende casus zijn 

alleen apothekers betrokken bij de uitvoering van de terugbetalingsregeling; de voorschrijvers 

                                                           
314 K99.005, 30 november 1999 (Hoechst/Schering Plough); B99.005, 25 februari 2000 (Schering 

Plough/Hoechst); K21.009, 18 mei 2001 (MSD/Pfizer en Pharmacia); B21.009, 18 september 2001 (Pfizer en 
Pharmacia/MSD); K03.016, 24 september 2003 (Fujisawa/Novartis); K04.011, 16 juli 2004 (Aventis/Novo 
Nordisk); K04.028, 10 maart 2003 (Novo Nordisk/Aventis); K05.009, 26 augustus 2005 (Schering/Roche); 
B05.009, 2 december 2005 (Roche/Schering); K06.012/K06.014, 16 maart 2007 (Schering Plough/Abbott). 
315 B21.009, 18 september 2001, r.o. 4.1.5 (Pfizer en Pharmacia/MSD). 
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worden niet over de terugbetalingsregeling geïnformeerd en spelen ook geen rol bij de uitvoering 

ervan. De Commissie van Beroep oordeelt: 

‘Niet in geschil is dat de medewerking die door Pfizer van de apotheker voor de uitvoering van beide 

varianten van de terugbetalingsregeling wordt gevraagd als een dienst ten behoeve van een 

vergunninghouder is aan te merken. Dit betekent echter niet zonder meer dat deze dienst in de relatie 

tussen Pfizer en de apotheker moet worden bestempeld als reclame in de zin van de CGR Code. In 

paragraaf III “Begripsbepalingen” onder h. is het begrip “reclame” aldus omschreven: “iedere 

aanprijzing van geneesmiddelen en daarmee samenhangende diensten of denkbeelden, daaronder 

begrepen het aanbieden of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen vergunninghouders 

en beroepsbeoefenaren.” De aan de beroepsbeoefenaar gevraagde “dienst” is pas als 

geneesmiddelenreclame te kwalificeren als er een verband bestaat tussen “aanprijzing van een 

geneesmiddel” en de gevraagde “dienst”.’316  

Overigens blijkt uit geen van de klachtenprocedures dat de voorschrijvers en/of apothekers die 

meewerken aan de uitvoering van een terugbetalings- of compensatieregeling een vergoeding voor 

hun werkzaamheden ontvangen van de vergunninghouder.317 Vooralsnog lijkt de importantie van het 

meewerken door artsen en apothekers aan de uitvoering van terugbetalings- en 

compensatieregelingen vanuit het perspectief van gunstbetoon dan ook beperkt.  

Art. 6.3.2 CGR Code vereist dat dienstverlening schriftelijk moet zijn vastgelegd in één overeenkomst. 

In de Van der Linde-zaken loopt zowel de door Bayer als de door AstraZeneca aangegane 

dienstverlening stuk op dit vereiste. In de casus van Bayer hebben de beroepsbeoefenaren een 

schriftelijke uitnodiging ontvangen waarin de van hen verwachte diensten voldoende nauwkeurig zijn 

beschreven. Vervolgens hebben beroepsbeoefenaren zich ingeschreven voor de 

rondetafelbijeenkomst en is hierop een schriftelijke bevestiging van Bayer ontvangen. In eerste 

aanleg concludeert de Codecommissie dat de dienstverlening op deze wijze in voldoende mate 

schriftelijk is vastgelegd.318 De Commissie van Beroep deelt deze zienswijze echter niet. Zij onderkent 

dat een overeenkomst naar Nederlands recht tot stand komt door aanvaarding van een aanbod, 

waarbij het aanbod en de aanvaarding in afzonderlijke stukken kunnen zijn vastgelegd. Bij de regels 

voor gunstbetoon is transparantie echter een van de belangrijkste uitgangspunten. Dit brengt mee 

dat de rechten en verplichtingen die een vergunninghouder en beroepsbeoefenaren in het kader van 

een dienstverleningsovereenkomst aangaan duidelijk moeten zijn vastgelegd in één schriftelijk stuk. 

Bij de rondetafelbijeenkomsten van Bayer is dit niet het geval. Er is dus geen geldige 

dienstverleningsovereenkomst in de zin van de CGR Code tussen partijen tot stand gekomen. De 

consequentie hiervan is dat er geen rechtvaardiging is voor de betalingen van Bayer aan 

beroepsbeoefenaren uit hoofde van dienstverlening en dus toetst de Commissie van Beroep of de 

vergoeding door Bayer aan de deelnemende artsen voldoet aan de regels voor gastvrijheid. Dit is 

echter niet het geval, omdat de voor manifestaties geldende maxima zijn overschreden.319  

Bij de casus van AstraZeneca speelt een extra complicatie. Voor de informatieve ‘investigator 

meeting’ is een groot aantal cardiologen en internisten uitgenodigd. Een beperkt deel van deze 

genodigden heeft ten tijde van de bijeenkomst een geldige onderzoeksovereenkomst met 

                                                           
316 B09.006/09.03, 17 september 2009, r.o. 4.2.4.1 (Eleveld/Pfizer). 
317 In B09.006 constateert de Commissie van Beroep nadrukkelijk dat van ontoelaatbaar gunstbetoon jegens de 
apothekers niet is gebleken (B09.006/09.03, 17 september 2009, r.o. 4.2.4.2 (Eleveld/Pfizer)). 
318 K03.025, 12 mei 2004, r.o. 5.11 (Van der Linde/Bayer). 
319 B03.025/04.01, 20 september 2004, r.o. 4.2.4 en 4.2.5 (Van der Linde/Bayer). 
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AstraZeneca. Ten aanzien van deze groep concludeert de Codecommissie dat de dienstverlening 

plaatsvindt in het kader van een lopend contract, waarbij een vergoeding van € 230 voor de 

wetenschappelijke inbreng gedurende twee uur toelaatbaar wordt geacht. AstraZeneca heeft de 

vergoeding van € 230 echter aangeboden aan alle deelnemers aan het symposium, ook aan degenen 

met wie geen onderzoeksovereenkomst is gesloten. Ten aanzien van deze laatste groep handhaaft de 

Commissie van Beroep het in de Bayer-zaak ingenomen standpunt dat het schriftelijk aanvaarden van 

een schriftelijke uitnodiging voor een bijeenkomst niet gelijkstaat aan het vastleggen van schriftelijke 

afspraken in één dienstverleningsovereenkomst. Voor de deelnemers aan het symposium met wie 

niet reeds een onderzoeksovereenkomst is gesloten, betekent dit dat er dus geen geldige 

dienstverleningsovereenkomst tot stand is gekomen. De vergoeding van € 230 wordt getoetst aan de 

regels voor gastvrijheid. Aangezien sprake is van een manifestatie, is deze vergoeding niet 

toelaatbaar.  

Uit de zaak Van der Linde/Pfizer volgt dat in het éne schriftelijke document waarin alle rechten en 

verplichtingen van de bij de dienstverlening betrokken partijen duidelijk moeten zijn omschreven in 

elk geval ook voldoende duidelijk moet zijn vastgelegd wat de doelstelling van de te verlenen dienst 

is.320  

Andere zaken waarin het vereiste van een schriftelijke overeenkomst bij dienstverlening aan de orde 

is geweest, zijn: 

 K05.002: De Codecommissie verwerpt de klacht dat er in het kader van niet-WMO-plichtig onderzoek geen 

schriftelijke overeenkomst met beroepsbeoefenaren tot stand gekomen zou zijn. De anonieme verklaring 

hierover van een beroepsbeoefenaar is niet gegrond.321  

 

 K06.012/K06.014: Voor het invullen van een questionnaire met een aantal vragen wordt als tegenprestatie 

een design minikoelkastje met geïntegreerde FM/AM-radio aangeboden. De Codecommissie oordeelt dat 

met het oog op de gewenste transparantie alle rechten en verplichtingen in het kader van dienstverlening 

vastgelegd moeten worden in één schriftelijk stuk.322 

 

 A10.001: Voorafgaand aan een internationaal congres in Madrid wordt op Schiphol een 

rondetafelbijeenkomst voor beroepsbeoefenaren georganiseerd waarbij een aantal stellingen wordt 

bediscussieerd. In plaats van een overeenkomst wordt een declaratieformulier overgelegd. Dit voldoet niet 

aan het vereiste dat alle rechten en verplichtingen moeten zijn vastgelegd in één schriftelijk document. 

Art. 6.3.1 jo. art. 6.3.3 CGR Code stelt als voorwaarde dat er een redelijke verhouding moet zijn 

tussen de geleverde prestaties en de daarvoor te ontvangen vergoeding. Dit aspect komt in de Van 

der Linde-zaken niet aan de orde, omdat de dienstverlening daar reeds om andere redenen 

ontoelaatbaar wordt geacht. Het vraagstuk van de redelijke vergoeding – en met name de hoogte 

van de toegestane uurtarieven – speelt wel in een aantal adviezen, hoofdzakelijk daterend uit de 

periode voorafgaand aan het opnemen van maximumvergoedingen in de toelichting bij de CGR Code 

in 2014.  

                                                           
320 B04.010/04.03, 20 september 2004, r.o. 4.2.5.3 (Van der Linde/Pfizer). 
321 K05.002, 29 april 2005, r.o. 6.4 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). 
322 K06.012/K06.014, 16 maart 2007, r.o. 9.16 (Schering-Plough/Abbott). De vraag of een design minikoelkastje 
met geïntegreerde radio kan worden beschouwd als redelijke vergoeding blijft in deze zaak buiten 
beschouwing.  
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Van algemene strekking is het advies dat de Codecommissie in 2006 op verzoek van het bestuur van 

de CGR uitbrengt. Aanleiding voor het indienen van deze adviesaanvraag zijn onder meer de 

vervanging van de WTG door de WMG en de onderhandelingen tussen de Minister van VWS en de 

Orde van Medisch Specialisten over het uurtarief voor specialisten in het kader van de nieuwe 

financiering van ziekenhuiszorg via DBC’s. Deze ontwikkelingen leiden tot onduidelijkheid bij 

vergunninghouders over de toegestane uurtarieven in geval van dienstverlening. De Codecommissie 

wordt daarom verzocht een uitspraak te doen over bandbreedtes van de tarieven die aan de 

verschillende groepen beroepsbeoefenaren mogen worden betaald.  

Tot een uitspraak van de Codecommissie over concrete uurtarieven komt het vanwege 

mededingingsrechtelijke overwegingen echter niet. De Codecommissie wijst er in algemene zin op 

dat het referentiekader voor de vaststelling van een redelijk tarief afhangt van de aard van de 

dienstverlening. Voor dienstverlening die rechtstreeks of indirect betrekking heeft op patiëntenzorg, 

zoals klinisch onderzoek bij patiënten of het terugrapporteren van resultaten van de in het kader van 

de behandeling van patiënten gebruikte geneesmiddelen, is aansluiting bij de WTG-tarieven op zijn 

plaats, waarbij al naar gelang van de specifieke omstandigheden van het geval zowel naar boven als 

naar beneden afgeweken moet kunnen worden. Voor andersoortige diensten vormen de WTG-

tarieven geen goed referentiekader en zou beter aangesloten kunnen worden bij door de 

universiteiten of wetenschappelijke instellingen gehanteerde dienstverleningstarieven. De 

Codecommissie benadrukt dat bij dienstverlening door medisch specialisten aan bedrijven van geval 

tot geval zal moeten worden gekeken naar aspecten als de voor de betrokken adviesfunctie vereiste 

ervaring en expertise, de positie en kwalificatie van de betrokken beroepsbeoefenaren, de aard en 

de omvang van de geleverde diensten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.  

Uit de overige adviezen die de Codecommissie in de loop der jaren over de vergoeding van 

dienstverlening heeft uitgebracht, volgt ten aanzien van de toelaatbaarheid van uurtarieven het 

volgende: 

 K05.002: Een vergoeding in het kader van niet-WMO-plichtig onderzoek van € 100 euro per patiënt, met 

een maximum van 10 patiënten per dienstverlening, komt de Codecommissie niet als onredelijk voor in 

verhouding tot de te verrichten werkzaamheden.323  

 

 A07.062: Een vergoeding voor de deelname aan een Europese adviesraad van € 150 per uur, met een 

maximum van 8 uur, wordt redelijk geacht. Dit geldt ook voor de vergoeding van de reiskosten naar de 

locatie waar de adviesraad plaatsvindt (Manchester) en de kosten van de hotelovernachting en het diner.  

 

 A08.053: Een vergoeding van € 150 per uur gedurende 2 uur voor de deelname aan een adviesraad is in 

beginsel redelijk.  

 

 A08.049: Het uurtarief voor deelname aan een adviesraad bedraagt € 150 per uur. De deelnemers 

ontvangen een totale vergoeding van € 500. De bijeenkomst van de adviesraad duurt slechts 2 uur. De 

invulling van de resterende 1,5 uur aan advieswerkzaamheden is onvoldoende duidelijk. Niet toelaatbaar.  

 

                                                           
323 K05.002, 29 april 2005, r.o. 6.15 (Eli Lilly/Bristol-Myers Squibb). De Codecommissie is voorts van oordeel dat 
– zoals door de klager gesteld – het in het kader van de dienstverlening benodigde abonnement op de 
Pharmaphone en het gebruik van het daarbij behorende toestel na afloop van de dienstverlening gratis of 
tegen gunstige voorwaarden aan de aan het onderzoek deelnemende artsen zou worden aangeboden, niet 
aannemelijk is gemaakt. 
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 A08.074: De dagvoorzitter van een uit 2 dagdelen bestaande wetenschappelijke bijeenkomst krijgt een 

vergoeding van € 132,50 per uur. De vergoeding van 10 uur (voorbereiding en uitvoering van de 

werkzaamheden) en een beperkte reiskostenvergoeding worden redelijk geacht. Hetzelfde geldt voor een 

vergoeding van € 132,50 per uur voor in totaal 3 uur per spreker. 

 

 A10.001: Een vergoeding van € 150 per uur voor in totaal 2 uur vanwege de deelname door medisch 

specialisten aan een adviesraad is redelijk (‘niet excessief’).  

 

 A10.059: Een vergoeding van € 1.500 voor het gedurende 6 werkdagen geven van nascholingen en het 

verrichten van consultancywerkzaamheden ten behoeve van beroepsbeoefenaren in Suriname is redelijk 

(‘niet bovenmatig’). Dit geldt ook voor het door de vergunninghouder voor zijn rekening van de reis- en 

verblijfkosten in het kader van de dienstverlening. 

 

 A11.083: Het vergoeden van de kosten van vliegtickets, hotelovernachtingen, maaltijdeEn, drank en lokaal 

vervoer als tegenprestatie voor het op basis van een dienstverleningsovereenkomst geven van 

nascholingen en verrichten van consultancywerkzaamheden ten behoeve van beroepsbeoefenaren in 

Suriname is redelijk in verhouding tot de te leveren tegenprestatie. Zie ook A12.087. 

 

 A10.097: Een vergoeding van € 125 per uur aan een beroepsbeoefenaar voor de werkzaamheden als lid 

van een onafhankelijke jury bij een door de vergunninghouder in het leven geroepen prijs is redelijk. 

 

 A10.116: Een vergoeding van € 132,50 per uur voor medisch specialisten en € 200 per uur voor 

hoogleraren voor het geven van nascholing aan huisartsen is redelijk. Een aanvullende vergoeding van € 

150 per nascholing voor de intellectuele eigendomsrechten van de presentatie is niet toelaatbaar. De 

Codecommissie beschouwt dit als een extra honorering voor dienstverlening, met de kanttekening dat 

daarmee het zicht op de totale honorering verloren gaat. De kans is groot dat er aldus geen sprake meer is 

van een redelijke verhouding tussen de te verlenen dienst en de honorering. 

 

 A11.082: De vergoeding aan 2 medisch specialisten van € 150 per uur voor in totaal 33 respectievelijk 20 

uur aan werkzaamheden in het kader van de inhoudelijke organisatie van een tweedaags symposium in 

Zuid-Afrika is redelijk, evenals de vergoeding van de reis- en verblijfkosten.  

 

 A13.004: Het vergoeden van de kosten van een bezoek door 3 beroepsbeoefenaren aan een 

productiecentrale in Bern ter hoogte van € 430 (reiskosten en één hotelovernachting) als tegenprestatie 

voor de tijdens dit bezoek verrichte diensten is redelijk.  

 

 A14.055: Het aanbieden aan artsen van cadeaubonnen ter waarde van € 10 tot € 20 (afhankelijk van de 

lengte van de vragenlijst) voor het online invullen van vragenlijsten gericht op marktonderzoek is 

toelaatbaar.  

 

7.7.5 Jurisprudentie over gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties 

Over de reikwijdte van de voorschriften ten aanzien van het verlenen van gastvrijheid heeft in de 

jurisprudentie van de Codecommissie het volgende gespeeld.  

In A08.058 en A09.054 worden online nascholingsprogramma’s voor medisch specialisten, die tot 

stand komen met financiële ondersteuning van farmaceutische bedrijven, ter beoordeling aan de 

Codecommissie voorgelegd. In beide gevallen hanteert de Codecommissie de Gedragsregels 
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sponsoring (oud) als toetsingskader. De Codecommissie onderkent dat een online nascholing in veel 

opzichten vergelijkbaar is met de traditionele nascholing in fysiek groepsverband, maar stelt vast dat 

hier bij het opstellen van de CGR Code geen rekening mee is gehouden en concludeert dat de regels 

voor gastvrijheid in de Uitwerking Normen Gunstbetoon (oud) bij uitstek zijn geschreven en bestemd 

voor situaties waar sprake is van een fysieke samenkomst.  

Dit standpunt van de Codecommissie wordt ‘overruled’ door een besluit van het bestuur van de CGR. 

In een nieuwsbrief uit 2009 wordt verwezen naar de onduidelijkheid die naar aanleiding van 

voormelde adviezen is ontstaan over de toepasselijkheid van de gedragscode op online nascholing. In 

het geval van online nascholing bestaat de geboden gastvrijheid in het vergoeden van de 

deelnamekosten van de nascholing. ‘Het feit dat de bijeenkomst niet fysiek plaatsvindt, valt gezien 

de ratio van de regels (het voorkómen van ongewenste beïnvloeding van het voorschrijfgedrag) 

alleen maar toe te juichen.’ Dit is aanleiding voor het bestuur om in de tekst van de toelichting bij de 

Uitwerking Normen Gunstbetoon op te nemen dat de regels voor gastvrijheid van toepassing zijn op 

zowel fysieke als schriftelijke en online nascholingen.324 

7.7.5.1 Gastvrijheid strikt beperkt tot hoofddoel; evenwichtig programma  

Bij de invulling van het vereiste dat gastvrijheid strikt beperkt dient te blijven tot het met de 

bijeenkomst of manifestatie beoogde doel speelt het evenwicht in tijdsbesteding tussen het 

wetenschappelijke programma en de overige onderdelen van het programma een essentiële rol. De 

Codecommissie kijkt daarbij niet alleen naar de zuivere tijdsbesteding. Het gaat er vooral ook om of 

de gemaakte keuzes betreffende de indeling van het programma en de onderbrekingen begrijpelijk 

en te rechtvaardigen zijn. Dit volgt uit een uitspraak in een klachtenprocedure uit 2002. 

De klacht heeft betrekking op een door Pfizer georganiseerd symposium over neurologie. De 

bijeenkomst vindt plaats in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Het inhoudelijke programma start op 

vrijdagavond en neemt anderhalf uur in beslag. Op zaterdagochtend duurt het inhoudelijke 

programma van 9.00 tot 12.15 uur. Voorafgaand aan, tussendoor en na afloop van het inhoudelijke 

programma besteden de deelnemers tijd aan onder meer een ontvangstreceptie, een diner, een 

borrel, een hotelovernachting, een ontbijt en een afsluitende lunch. De Codecommissie onderkent dat 

het inhoudelijke programma op zichzelf ook op één dag zou hebben kunnen plaatsvinden. Voor de 

vraag of sprake is van een evenwichtig programma dient echter niet alleen gekeken te worden naar de 

zuivere tijdsbesteding, zo bepaalt de Codecommissie. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. In 

dit geval zijn er twee factoren die maken dat de gekozen indeling van het programma als een 

begrijpelijke en logische keuze kan worden beschouwd. Door vrijdagmiddag pas na werktijd aan te 

vangen, wordt een zo groot mogelijk aantal beroepsbeoefenaren in de gelegenheid gesteld aan de 

bijeenkomst deel te nemen. Door zaterdag maar een halve dag aan het programma te besteden wordt 

een zo beperkt mogelijk beslag op de vrije tijd van artsen gelegd. Binnen deze keuzes is ook het 

aanbieden van een diner op vrijdagavond en een afsluitende lunch op zaterdagmiddag 

gerechtvaardigd, aldus de Codecommissie.325 

                                                           
324 CGR Nieuwsbrief 2009/4. De voormelde toelichting is in de integrale versie van de gedragscode terug te 
vinden in de toelichting bij art. 6.4.1. 
325 K02.010, 26 februari 2003, r.o. 6.5 (GSK/Pfizer). Overigens wordt ten tijde van deze uitspraak nog niet zeer 
kritisch naar de locatie van de bijeenkomst gekeken. Aan het feit dat gekozen is voor het toch als luxueus 
bekend staande Huis ter Duin wordt geen aandacht besteed. Wel constateert de Codecommissie dat het 
programma geen activiteiten ‘ter verstrooiing en vermaak’ bevat en alleen uit onderdelen bestaat die verband 
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Over de bevindingen ten aanzien van het programma in adviezen van de Codecommissie kan het 

volgende worden opgemerkt. Niet in alle adviezen valt de expliciete constatering van de 

Codecommissie terug te lezen dat sprake is van een evenwichtig programma. Over het algemeen is 

wel in vrijwel elk advies over gastvrijheid een beknopte beschrijving van het programma 

opgenomen.326 Deze beschrijvingen bevatten in het merendeel van de gevallen geen 

noemenswaardige bijzonderheden. Het is dan aannemelijk dat sprake is van een impliciete 

goedkeuring van het programma door de Codecommissie. Kennelijk is er geen aanleiding geweest tot 

het maken van opmerkingen of het onthouden van goedkeuring op dit punt.  

Uit de adviezen waarin de Codecommissie wel expliciet aandacht besteedt aan het programma van 

de bijeenkomst of manifestatie volgt dat er twee aspecten zijn waar de Codecommissie naar kijkt: 

1. Is de gastvrijheid ondergeschikt in die zin dat het programma evenwichtig is opgebouwd? 

2. Is de gastvrijheid ondergeschikt in die zin dat het programma geen sociale of recreatieve 

elementen bevat? 

De hoofdlijnen van de adviezen van de Codecommissie ten aanzien van deze twee aspecten worden 

hieronder besproken.  

Ad 1. Is het programma evenwichtig opgebouwd?  

In een aantal adviezen doet de Codecommissie deze vraag in zeer algemene bewoordingen af. Een 

veelvuldig voorkomende constatering van de Codecommissie luidt dat het programma geen 

aanwijzingen geeft dat de gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde 

doel.327 Iets specifieker, en eveneens veelvuldig voorkomend, is het oordeel dat het merendeel van 

de beschikbare tijd tijdens de verleende gastvrijheid aan het wetenschappelijke programma wordt 

besteed. In een enkel geval spreekt de Codecommissie haar aarzeling uit over het aantal uren dat aan 

het wetenschappelijke programma wordt besteed. Zo wordt het programma voor een bijeenkomst in 

Londen akkoord verklaard, ‘hoewel de Codecommissie het wetenschappelijk programma op 

maandag aan de magere kant vindt’.328 Een tweetal programma’s van bijeenkomsten uit 2006 wordt 

akkoord bevonden, ook al is ‘het aantal uren dat aan wetenschappelijke thema’s wordt besteed 

relatief gering’, dan wel ‘aan de beperkte kant’.329   

 

Een andere formulering die de Codecommissie met regelmaat hanteert, is de vaststelling dat het 

programma geen ongebruikelijke pauzes en/of onderbrekingen bevat.330 Een alternatieve 

                                                           
houden met het wetenschappelijke deel van het programma. Impliciet vloeit hieruit voort dat lunches, diner en 
borrel niet worden beschouwd als sociale en recreatieve programmaonderdelen.  
326 Uitzondering geldt voor adviezen met betrekking tot bijeenkomsten waarvoor de Codecommissie reeds bij 
een voorgaande editie haar goedkeuring heeft verleend. Bij dergelijke adviezen wordt vaak alleen in zeer 
algemene zin verwezen naar de eerdere adviesaanvraag.  
327 Zie bijv. A08.005 (Parma), A09.031 (Genève), A11.017 (Hull), A11.023 (Lissabon), A11.024 (Oxford), A12.022 
(Oxford), A12.055 (Mannheim), A12.088 (Parijs), A12.095 (Genk), A13.003 (Madrid), A13.058 (Parijs), A13.062 
(Wenen), A13.093 (Barcelona). Ook in A08.028 (Stockholm) zijn er geen concrete aanwijzingen voor de 
aanname dat de gastvrijheid niet ondergeschikt zou zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst, dit ondanks de 
constatering van de Codecommissie dat ‘de afsluiting van het dagprogramma soms op een vroeg tijdstip 
plaatsvindt en de Zweedse zomeravonden lang zijn’. 
328 A10.061 (Londen). 
329 A06.019 resp. A06.020. 
330 Zie bijv. A07.022 (Barcelona), A07.034 (Liverpool), A08.067 (Madrid), A08.068 (Barcelona), A09.014 
(Nederland), A09.017 (Brussel), A09.030 (Athene), A09.033 (Pittsburgh), A09.071 (Kaapstad), A09.074 



609 
 

formulering met gelijke strekking is de vaststelling dat het programma wordt afgewikkeld in op elkaar 

aansluitende dagdelen en slechts wordt onderbroken door gebruikelijke pauzes voor eten en drinken 

en nachtverblijf.331 De Codecommissie is alert op de vraag of het programma ‘gaten’ bevat, open 

tijdvakken die niet zijn ingevuld en dus mogelijk besteed zouden kunnen worden aan activiteiten die 

niet gerelateerd zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst. Deze ‘gaten’ betreffen niet alleen de 

periode tijdens het programma zelf, maar ook ‘de randen’ van het programma, dat wil zeggen, de 

avonden en de tijd die beschikbaar is voorafgaand aan en na afloop van het officiële programma.332  

In een serie adviezen over bijeenkomsten die plaatsvinden in Davos worstelt de Commissie zichtbaar 

met de beoordeling van het programma. Het uiteindelijke oordeel van de Codecommissie is in deze 

zaken relatief soepel. 

 

In A15.109 (Davos) constateert de Codecommissie dat de deelnemers op donderdag en vrijdag tussen 

het einde van het ochtendprogramma en het begin van het middagprogramma ongeveer 5 uur vrij 

zijn. Als reden hiervoor is aan gegeven dat de deelnemers in die tijd, voor eigen rekening, kunnen 

lunchen. Verder is reistijd nodig om heen en terug te reizen van de ene locatie naar de andere. Ook 

wordt gewezen op het belang van een ‘frisse neus’ en onderling contact tussen de deelnemers om 

collegiale bevindingen uit te wisselen. Hoewel de lange duur van de pauze, zeker in een 

wintersportplaats, enige vragen zou kunnen oproepen, acht de Codecommissie deze toelichting 

afdoende, ook omdat de workshops dagelijks ruim 7 uur in beslag nemen. Tot een vergelijkbare 

conclusie komt de Codecommissie in A14.001 (eveneens Davos). Ook in A14.007 (Davos) en A14.109 

(Davos) worden op enkele dagen ‘gaten’ in het dagprogramma vastgesteld. De Codecommissie 

volstaat met de constatering dat er op die momenten geen recreatief of sociaal programma wordt 

aangeboden, althans niet op kosten van de sponsor(en). Zie ook A08.025 (Davos). 

Ook zijn de tijden waarop de deelnemers aan- en afreizen een factor van belang. Als deelnemers 

aanmerkelijk eerder arriveren dan de daadwerkelijke start van de bijeenkomst, dan wel langer blijven 

dan noodzakelijk, kan dit ertoe leiden dat de aldus beschikbare tijd wordt ingevuld met activiteiten 

die geen verband houden met het hoofddoel van de bijeenkomst. De Codecommissie laat zich hier 

redelijk strikt over uit. Zo wordt in een aantal adviezen met goedkeuring kennisgenomen van het feit 

dat de deelnemers kort voor het begin van de bijeenkomst arriveren en kort na de afsluiting van het 

programma weer vertrekken.333 In een aantal andere adviezen merkt de Codecommissie op dat de 

data en tijden van de vluchten niet zijn aangegeven, maar dat zij ervan uitgaat dat deze nauw rond 

de bijeenkomst zijn gepland en dat, mocht dat niet geheel mogelijk zijn, daarmee geen ruimte vanuit 

de organisator wordt geboden tot recreatieve of sociale evenementen.334  

 

Er kan een rechtvaardiging zijn om niet direct na afloop van het programma naar huis af te reizen. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij een bijeenkomst in Riga. De Codecommissie vindt het geen bezwaar dat 

de terugvlucht uit die stad pas een dag na afloop van het programma plaatsvindt, nu bij navraag is 

                                                           
(Liverpool), A09.093 (Praag), A10.009 (Kopenhagen), A10.027 (Kopenhagen), A11.005 (Berlijn), A11.071 
(Marseille), A11.104 (Athene), A12.004 (Zürich), A12.011 (Berlijn), A12.018 (Zweden), A12.064 (Hamburg), 
A12.090 (België), A13.099 (Amsterdam), A14.091 (Parijs).  
331 Zie bijv. A08.007 (Brussel), A09.118 (Cambridge), A12.040 (Bologna), A12.042 (Praag), A12.056 (Los 
Angeles), A12.071 (Heidelberg), A12.073 (Krakau), A12.078 (Ancona), A12.080 (Londen). 
332 A12.101 (Madrid), A15.104 (Parijs), A15.114 (Boston). 
333 Zie bijv. A06.005 (nascholing buitenland), A07.006 (Barcelona), A07.009 (Wenen), A07.014 (Pisa), A07.025 
(Istanbul), A08.010 (Valencia), A08.026 (Manchester), A09.032 (Malta), A12.120 (Dublin).  
334 Zie onder meer A11.114 (Praag), A11.124 (Londen), A13.078 (Milaan), A16.036 (Bern).  
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gebleken dat een eerdere terugvlucht niet mogelijk is. Tevens is nadrukkelijk verklaard dat er geen 

sociaal programma zal plaatsvinden in de tijd dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst in 

Riga zullen verblijven. Een andere rechtvaardiging speelt bij een bijeenkomst in Berlijn. De 

deelnemers vliegen pas op zondagavond terug naar Nederland, terwijl zij ook al in de ochtend 

zouden kunnen vertrekken. Met de verklaring dat de avondvluchten op zondag aanzienlijk goedkoper 

zijn dan de vluchten in de ochtend, neemt de Codecommissie echter genoegen.335  

 

Vanuit min of meer dezelfde insteek toetst de Codecommissie in een aantal gevallen de noodzaak 

van een overnachting in een hotel. Soms is deze noodzaak er in verband met het aanvangstijdstip van 

het programma op de daaropvolgende dag.336 In A16.046 (Madrid) stelt de Codecommissie zich de 

vraag of bij een iets andere opzet de deelnemers niet slechts één nacht in een hotel zouden hoeven 

te worden ondergebracht (in plaats van twee), maar acht het programma wel toelaatbaar. Anders 

ligt dit bij A09.059 (Rome), waarin de Codecommissie het programma niet ondergeschikt acht aan 

het hoofddoel van de bijeenkomst. De deelnemers overnachten twee nachten in een hotel, terwijl de 

bijeenkomst de eerste dag pas om 13.00 uur start en de volgende dag al om 13.00 uur wordt 

afgesloten. Bij deze stand van zaken zou één nacht voldoende moeten zijn, aldus de Codecommissie. 

Evenmin akkoord acht de Codecommissie het programma van een nascholing in Antwerpen voor 

artsen uit de regio Zuidwest-Nederland. 

De Codecommissie constateert dat de nascholing wordt georganiseerd op een plaats die binnen 

betrekkelijk korte reistijd door de deelnemers kan worden bereikt. Het programma begint vrijdag pas 

na de middag, terwijl op zaterdag na 14.30 uur geen wetenschappelijk programma meer wordt 

aangeboden. De voordrachten die op zondag zijn gepland, zouden qua omvang heel goed op 

zaterdagmiddag kunnen worden gegeven, aldus de Codecommissie. Dit leidt tot de conclusie dat de 

bijeenkomst ook binnen twee dagen kan worden georganiseerd. Het verlenen van gastvrijheid is niet 

aanvaardbaar, nu het programma zich over drie dagen uitstrekt.337  

 

Soms hinkt de Codecommissie op twee gedachten. Bij de beoordeling van een programma in Davos 

(14.014) lijkt het dat de bijeenkomst op één dag zou kunnen plaatsvinden. Op de tweede dag wordt 

er tussen 12.00 en 16.00 uur namelijk niets georganiseerd, waardoor de deelnemers in de 

gelegenheid zijn ‘zich met andere zaken bezig te houden’. Daar staat tegenover dat als het hele 

programma in één dag zou worden gegoten, twee hotelovernachtingen nodig geweest zouden zijn, 

omdat de deelnemers niet op dezelfde dag heen- en weer zouden reizen. Het programma wordt 

goedgekeurd.338 Verder valt op een advies over een bijeenkomst in Amsterdam, waarin de 

Codecommissie de noodzaak van een overnachting tevens in het perspectief van de woonplaats van 

de deelnemers plaatst. De Codecommissie zet vraagtekens bij hotelovernachtingen voor deelnemers 

aan het congres die afkomstig zijn uit Amsterdam of uit de directe omgeving. Het eindoordeel luidt 

dat deelnemers die de congreslocatie binnen circa drie kwartier met het openbaar vervoer kunnen 

bereizen, geen vergoeding voor hotelkosten mogen ontvangen.339  

 

                                                           
335 A09.019 (Berlijn), A15.006 (Riga). 
336 A08.054 (Parijs), A12.118 (Manchester), A13.081 (Oslo), A14.047 (Londen). 
337 A08.061 (Antwerpen). 
338 A14.014 (Davos). Andere gevallen die het voordeel van de twijfel krijgen, zijn: A08.086 (Parijs), A09.021 

(Barcelona), A11.091 (Portugal), A12.063 (Boekarest) en A12.085 (Londen). 
339 A16.016 (Amsterdam). 
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Ad 2. Bevat het programma sociale of recreatieve elementen?  

 

De vraag of sprake is van een recreatief of sociaal programma wordt – voor zover de Codecommissie 

hier al expliciet een uitspraak over doet – in veel gevallen in korte bewoordingen beantwoord. Veelal 

wordt volstaan met de constatering dat de bijeenkomst geen recreatief en/of sociaal programma 

heeft.340 In de meer recente adviezen voegt de Codecommissie hieraan toe dat het inhoudelijke 

programma slechts wordt onderbroken door gebruikelijke en te rechtvaardigen diners en/of 

lunches.341 In een enkel geval besteedt de Codecommissie meer nadrukkelijk aandacht aan de 

rechtvaardiging voor een diner. Deze rechtvaardiging is er bijvoorbeeld wel in A16.014 en niet in 

A16.031.342 Een bijeenkomst in Praag die uitsluitend in een diner bestaat, acht de Codecommissie 

niet toelaatbaar.  

 

Een diner waaraan geen enkel programma is verbonden en dat ‘slechts’ wordt georganiseerd vanuit de 

behoefte van vergunninghouders om met beroepsbeoefenaren over een thema van gedachten te 

wisselen, kan niet worden beschouwd als een samenkomst als bedoeld in art. 6b Uitwerking Normen 

Gunstbetoon (oud). Uit het programma volgt dat er alleen wordt gedineerd en geborreld. Het is 

kennelijk de bedoeling van de vergunninghouder om op incidentele basis met beroepsbeoefenaren 

aan tafel of aan de bar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen een bepaald medisch 

specialisme. Dit is niet toelaatbaar.343  

 

Opvallend is verder de in meer recente adviezen gehanteerde formulering dat de Codecommissie 

ervan uitgaat dat er geen recreatief en sociaal programma wordt geboden, ‘althans niet op kosten 

van de organisator’.344 Een variant hierop is ‘althans niet op kosten van vergunninghouder’.345 Hieruit 

lijkt te volgen dat sociale en/of recreatieve onderdelen voorafgaand aan, gedurende of na afloop van 

een bijeenkomst wel zijn toegestaan voor zover deze niet financieel mede mogelijk worden gemaakt 

door een of meerdere vergunninghouders. Deze conclusie lijkt te worden ondersteund door de 

volgende adviezen, waarin sprake is van sponsoring van meerdaagse bijeenkomsten voor 

beroepsbeoefenaren in Nederland. 

  

Voor een bijeenkomst in Veldhoven worden door de organiserende wetenschappelijke vereniging 

sponsorpakketten aangeboden aan vergunninghouders. Op het programma van de meerdaagse 

bijeenkomst staan ook een diner en feestavond. De Codecommissie stelt hierover vast dat in de 

sponsorvoorwaarden is aangegeven dat deze onderdelen van het programma niet kunnen worden 

gesponsord door vergunninghouders. De diverse sponsorpakketten die worden aangeboden, zijn qua 

                                                           
340 Zie bijv. A06.005 (nascholing buitenland), A08.008 (Istanbul), A08.009 (Würzburg), A10.026 (Londen), 

A10.067 (Basinstoke), A10.095 (Paramaribo), A11.034 (Bologna), A11.060 (Salzburg), A12.013 (Barcelona), 
A12.038 (Santa Monica), A12.068 (Berlijn), A12.081 (Stockholm), A13.018 (Wenen), A13.021 (Madrid), A13.075 
(Utrecht), A13.079 (Skodsborg), A14.009 (Barcelona), A14.023 (Aalst), A14.082 (New York), A15.026 (Valencia), 
A15.031 (Genève), A15.058 (Barcelona), A15.103 (Heidelberg), A15.108 (Rome). In enkele andere adviezen 
volstaat de Codecommissie met de veronderstelling dat een dergelijk recreatief en sociaal programma niet 
geboden wordt of op enigerlei wijze wordt gefaciliteerd. Zie bijv. A13.085 (Rome), A13.109 (Barcelona), 
A14.025 (Wenen), A14.067 (Tübingen). 
341 Zie bijv. A13.048 (Milaan), A14.068 (Kopenhagen), A14.069 (Londen), A15.024 (Warschau). 
342 A16.014 (München), A16.031 (Amsterdam). 
343 A11.042 (Praag). 
344 A12.110 (Pisa), A13.012 (Amsterdam), A13.013 (Milaan), A13.014 (Leuven), A13.026 (Frankfurt), A13.055 
(Straatsburg), A13.056 (Oslo), A13.069 (Berlijn), A13.103 (Barcelona), A14.117 (Antwerpen). 
345 A13.005 (New York), A13.074 (Basingstoke), A13.097 (Spa), A15.046 (Utrecht/Amsterdam).  
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prijsstelling echter gelijk voor alle potentiële sponsoren, dus zowel voor farmaceutische bedrijven als 

voor andersoortige bedrijven. Verder blijkt dat de deelnemers aan het congres voor de feestavond en 

het diner aan beroepsbeoefenaren een bedrag van € 45 verschuldigd zijn. De Codecommissie 

constateert dat indien deze eigen bijdrage van de deelnemers kostendekkend zou zijn, er geen sprake 

is van sponsoring van dit programmaonderdeel. Indien dit niet zo zou zijn, wordt door de 

farmaceutische sponsoren indirect toch financiële steun verleend aan de feestavond en het diner, 

hetgeen krachtens de voor de farmaceutische sponsoren geldende regels voor door hen te verlenen 

gastvrijheid niet is toegestaan. Sponsoring door farmaceutische bedrijven mag namelijk geen 

betrekking hebben op ontspanning/vrijetijdsbesteding. De mededeling in de voorwaarden voor 

sponsoring dat farmaceutische bedrijven het sociale programma of delen daarvan niet mogen 

steunen, is een gratuite zolang niet duidelijk is dat of de betrokken kosten volledig door de 

deelnemers aan het congres zelf worden betaald of uit een aparte projectfinanciering worden gedekt, 

een projectfinanciering waaraan farmaceutische sponsoren vervolgens niet mogen deelnemen.346 

De Codecommissie is niet altijd consequent bij de beoordeling van het programma. Hieronder volgt 

een overzicht van programma’s die zijn goedgekeurd, ondanks het feit dat er sociale en/of 

recreatieve elementen in zijn opgenomen. Daarbij valt wel op dat het merendeel van deze adviezen 

van oudere datum is (2006-2007). In adviezen van meer recente datum komt dit nauwelijks meer 

voor. 

 A06.003 (buitenland): Tijdens het programma is tijd ingeruimd voor een stadswandeling en zowel op 

donderdag als op vrijdag wordt afgesloten met een diner. Toegestaan. 

 

 A06.034 (Paramaribo): Gedurende 4 dagen wordt circa 28 uur besteed aan de behandeling van 

wetenschappelijke thema’s. Het programma bevat 3 vrije middagen. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen 

door bijeenkomsten in de avonduren. Op de dag van vertrek is niet voorzien in een programma. 

Toelaatbaar. 

 

 A06.043 (Bratislava): Naast een bezoek aan een kliniek en een interactief programma maakt op 

vrijdagmiddag een stadswandeling onderdeel uit van het programma. Toelaatbaar.  

 

 A07.002 (Curaçao): De Codecommissie acht het programma akkoord, ook al zijn er ‘lege dagen’. Zo begint 

de bijeenkomst met een dag waarop geen voordrachten of bezoeken zijn georganiseerd. De tweede dag is 

na 13.00 uur ook niets geregeld. De overige dagen zijn voordrachten dan wel bezoeken opgenomen tussen 

de boven al genoemde uren. Desondanks meent de Codecommissie dat het hoofddoel van de bijeenkomst 

het wetenschappelijke gedeelte is.  

 

 A07.005 (Texel): Het programma bevat, naast workshops over vaardigheden, medische actualiteiten, 

updates over standaarden en ‘meta’-onderwerpen zoals ontwikkelingen van het zorgstelsel, 

praktijkorganisatie, consultvoering, intervisie, ook onderdelen gericht op persoonlijke ontwikkeling. 

Laatstgenoemde activiteiten gedijen volgens de organisatie het best in een veilige omgeving. Daarom 

wordt er ruimte gecreëerd voor vrije tijd, waarin collegae met elkaar wandelen op het strand om elkaar 

beter te leren kennen. Tevens wordt er een middag aan samenwerking op een ander terrein besteed, zoals 

sportieve activiteiten, samen koken of een speurtocht. Toelaatbaar.  

 

                                                           
346 A09.098 (Veldhoven). 
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 A07.062 (Ljubljana): Het programma bestaat grotendeels uit lezingen, een demonstratie, workshops en 

een bezoek aan de kliniek, maar er is ook gelegenheid deel te nemen aan een wandelexcursie, en op een 

andere dag is 1,5 uur ingeruimd ter vrije invulling. Toelaatbaar. 

 

 A08.030 (Sevilla): Op de laatste dag van het programma kan worden deelgenomen aan een rondleiding 

door Sevilla. Toelaatbaar. 

 

 A09.113 (Paterswolde): De deelnemers komen aan op maandagavond, waarna de cursus op dinsdag om 

8.30 uur start en op de daaropvolgende vrijdag om 13.30 uur wordt afgesloten. Afgezien van de 

gebruikelijke onderbrekingen is voorzien in vrije activiteiten op dinsdag tussen 17.30 en 20.00 uur, op 

woensdag tussen 16.30 en 19.00 uur, en op donderdag vanaf 13.00 tot 20.00 uur. Op het programma staan 

ook een bezoek aan de stad Groningen en het Groninger Museum, en een diner. Toelaatbaar. 

 

 A09.092 (Terschelling): Tijdens het programma van 3½ dag is elke dag tijd uitgetrokken voor een lange 

onderbreking voor de lunch en eventuele ontspannende activiteiten. Toelaatbaar. 

 

 A13.022 (Paleis Het Loo): Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen deelnemers desgewenst door het 

paleis wandelen (zonder rondleiding). Toelaatbaar.  

 

 A13.047 (Barcelona): Op de eerste dag is er een welkomstreceptie, op de tweede dag een ‘evening’ in El 

Pueblo Espanol en de derde dag zijn er tussen 15.30 uur en 19.00 uur excursies in Barcelona, gevolgd door 

het congresdiner. Toelaatbaar.  

Hieronder tot slot een aantal in het oog springende voorbeelden van adviezen waarin de 

Codecommissie het programma niet heeft goedgekeurd. 

 A06.002 (duikreis): De cursus gaat over duikgeneeskunde en aan de deelnemers wordt de gelegenheid 

geboden om praktijkervaring met duiken op te doen. De Codecommissie wil aannemen dat daartoe in de 

middag gelegenheid zal worden gegeven, maar heeft er moeite mee om aan te nemen dat deze 

praktijkervaringen wezenlijk van belang zijn voor het programma. ‘Niet goed valt immers vol te houden dat 

een arts ervaring met bepaalde activiteiten moet hebben om diegenen die daar de gevolgen van 

ondervinden adequaat te kunnen behandelen’, aldus de Codecommissie. Daarbij valt nog aan te tekenen 

dat het aantal uren dat aan de lezingen en het bezoek aan het ziekenhuis wordt besteed dagelijks vier 

bedraagt. Dit heeft tot gevolg dat een groter aantal uren aan andere zaken, zoals het duiken zelf, en 

andere vrijetijdsbestedingen kan worden besteed. Niet toelaatbaar. 

 

 A06.032 (Tanzania): Buiten de dagen van aankomst en vertrek staan op de eerste twee dagen cursussen en 

workshops gepland (totaal 12 uur). Op de 2 daaropvolgende dagen is een cursus gepland aan de voet van 

de Ngogrongoro Krater, die verder niet is omschreven en kennelijk in totaal 8 uur bedraagt, en op de 

laatste 2 dagen zijn geen cursussen gepland maar een sociaal programma (excursies). Verspreid over 6 

dagen betreft derhalve slechts een 20-tal uren het wetenschappelijke deel van de bijeenkomst en kent het 

overig deel van het programma een sociaal karakter. Niet toelaatbaar.   

 

 A07.011 (Praag): De bijeenkomst zelf duurt circa 4¼ uur, terwijl – met name gelet op de vrije 

zaterdagmiddag, de (deels) vrije zondagochtend en invulling van de avond van aankomst en de 

zaterdagavond – veel ruimte is gecreëerd voor andere, naar eigen wens in te vullen sociale activiteiten. 

Niet toelaatbaar. 

 

 A07.044 (Tanzania): Van de 7 aan scholing te besteden dagen (uitgaande van 8 uur per dag) wordt slechts 

29 uur (oftewel niet meer dan de helft) daadwerkelijk aan scholing besteed. Niet toelaatbaar. 
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 A12.117 (Bahama’s): Van een driedaags programma is slechts de helft van de beschikbare tijd voor het 

wetenschappelijke programma uitgetrokken. Op de eerste dag loopt het programma van 8.00 tot 13.00 

uur, op de tweede dag van 13.00 tot 18.00 uur en op de derde dag van 8.00 tot 13.00 uur. Niet 

toelaatbaar. 

 

 A11.046 (Aken): In totaal wordt ca. 11,5 uur aan wetenschappelijke onderdelen besteed. De bijeenkomst 

zou ook binnen 2 dagen kunnen worden georganiseerd. Niet toelaatbaar. 

 

 A14.010 (Juan-les-Pins): De Codecommissie kan op zich wel begrijpen dat de vergunninghouder met deze 

bijeenkomst wil aanhaken bij een ander groot congres, maar ziet geen rechtvaardiging voor het faciliteren 

van een heenvlucht naar Nice een dag voor aanvang van dat andere congres, twee hotelovernachtingen in 

Monaco, een welkomstbuffet en diner in Monaco en de nodige transfers van Nice naar Monaco en van 

Monaco naar Juan-les-Pins. Niet toelaatbaar.  

7.7.5.2 Passende locatie; geografische ligging  

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een passende locatie spelen twee factoren een rol: 

1. is er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de geografische ligging van de locatie waar de 

bijeenkomst of manifestatie wordt gehouden, en 

2. zijn de faciliteiten van de locatie waar de bijeenkomst of manifestatie wordt gehouden zodanig 

dat deze ondergeschikt geacht kunnen worden aan het hoofddoel.  

Het antwoord op de vraag of er een objectieve rechtvaardigingsgrond is voor de geografische ligging 

van de locatie valt uit vrijwel alle adviezen af te leiden. In veel gevallen beantwoordt de 

Codecommissie deze vraag expliciet. In andere gevallen blijkt het antwoord op deze vraag duidelijk 

uit de omschrijving van de bijeenkomst zoals weergegeven in het advies.  

De belangrijkste rechtvaardigingsgronden voor de geografische ligging van de locatie van een 

bijeenkomst of manifestatie kunnen als volgt worden samengevat. 

Verreweg de meest voorkomende rechtvaardigingsgrond betreft het feit dat de deelnemers aan de 

bijeenkomst afkomstig zijn uit meerdere landen. Het gaat om bijeenkomsten met een daadwerkelijk 

internationaal karakter, waaraan behalve door deelnemers uit Nederland ook wordt deelgenomen 

door beroepsbeoefenaren uit andere landen. De voorbeelden hiervan zijn legio.347 Er zijn echter ook 

een paar voorbeelden van bijeenkomsten waar, ondanks het feit dat de deelnemers afkomstig zijn 

uit meerdere landen, de locatie toch niet wordt goedgekeurd.  

 A07.027 (Stockholm): Hoewel de bijeenkomst openstaat voor deelnemers uit verschillende Europese 

landen is niet gebleken waarom Stockholm als locatie is gekozen. Niet toelaatbaar. 

 

 A09.059 (Rome): Als verklaring voor de keuze voor Rome is aangevoerd de omstandigheid dat deze stad 

vanuit alle landen goed te bereiken is en centraal in Europa ligt. De deelnemers zijn echter afkomstig uit 

                                                           
347 Zie bijv. A09.010 (Moshi), A09.026 (Parma), A09.028 (Florence), A09.083 (Philadelphia), A09.084 
(Barcelona), A10.019 (München), A10.087 (Leuven), A10.121 (Athene), A11.058 (Hamburg), A11.099 (Milaan), 
A12.004 (Zürich), A13.069 (Berlijn), A14.012 (Lissabon), A15.006 (Riga), A15.084 (Genève), A16.001 (Londen), 
A16.008 (Rome).  
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verschillende Noord-Europese landen. Het ligt meer voor de hand een locatie te kiezen die meer centraal 

op het continent ligt. Niet toelaatbaar.  

Een rechtvaardigingsgrond die eveneens veel voorkomt, ligt in het verlengde van het voorgaande en 

betreft de situatie waarin zowel de deelnemers aan als (een deel van) de sprekers op de bijeenkomst 

afkomstig zijn uit meerdere landen.348 Een met regelmaat terugkerende rechtvaardigingsgrond is 

verder dat de deelnemers al ter plekke zijn vanwege een andere bijeenkomst. Daarbij kan worden 

gedacht aan satellietsymposia of manifestaties die in de marge van een groot internationaal congres 

specifiek voor de Nederlandse deelnemers worden georganiseerd. In deze gevallen wordt de 

rechtvaardigingsgrond zonder uitzondering goedgekeurd.349 

Een vierde veelvuldig voorkomende rechtvaardigingsgrond is gelegen in de aanwezigheid van een 

expertisecentrum,350 kliniek of ziekenhuis,351 laboratorium352 of van onderzoeks- en 

productiefaciliteiten.353 Over het algemeen is de Codecommissie snel bereid de aanwezigheid van 

een dergelijke faciliteit als rechtvaardigingsgrond aan te nemen. Het moet echter wel zo zijn dat het 

bezoek ter plekke daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor de inhoud van het programma. 

In A08.028 (Stockholm) constateert de Codecommissie dat in die stad weliswaar enkele instellingen 

van gezondheidszorg worden bezocht, maar de hieraan te besteden tijd is uiterst beperkt. De 

deelnemers wonen – tijdens een programma van 2,5 dag – gedurende 45 minuten medische 

behandelingen bij en lopen gedurende 2 x 45 minuten mee met een Zweedse huisarts respectievelijk 

nurse practitioner. Niet te verwachten is dat dit zal bijdragen aan vermeerdering van kennis en 

inzicht in het systeem van de gezondheidszorg ter plaatse. Geen rechtvaardiging dus. Hetzelfde geldt 

voor A12.033 (Berlijn). Onvoldoende duidelijk is waarom het om wetenschappelijke redenen van 

belang zou zijn de bijeenkomst juist op de Berlijnse onderzoekslocatie te bezoeken en in welk opzicht 

die faciliteiten worden benut.  

De eerder genoemde bijeenkomsten in Davos vormen ook ten aanzien van de rechtvaardiging van de 

locatie een lastig onderwerp voor de Codecommissie. In A15.098 constateert de Codecommissie dat 

aan de bijeenkomst in Davos uitsluitend wordt deelgenomen door Nederlandse deelnemers en dat het 

bezoek aan de lokale behandelkliniek slechts zeer beperkt in tijd is. Aangezien de bijeenkomst wel 

geaccrediteerd is, acht de Codecommissie het niet aan haar om te oordelen dat dit cursusonderdeel 

niet van voldoende belang is voor de samenstelling van het cursusprogramma. Dit cursusonderdeel 

rechtvaardigt daarom dat de bijeenkomst in Zwitserland wordt gehouden. Ook in A15.109 wordt de 

locatie Davos gerechtvaardigd geacht. Het bezoek aan het behandelcentrum ter plaatse maakt – in 

verhouding tot de totale duur van de bijeenkomst – slechts een zeer beperkt deel van het programma 

uit. Echter, in het verleden is gebleken dat huisartsen pas ter plaatse door eigen waarneming de 

betekenis en het belang van de in het behandelcentrum geboden behandeling voor de patiënt in 

samenhang met de behandeling in Nederland op waarde leren schatten, aldus de Codecommissie. In 

A14.045 komt de Codecommissie tot een ander oordeel. Ondanks de begrijpelijke link met de stad 

                                                           
348 Zie bijv. A08.083 (Berlijn), A08.084 (Athene), A10.006 (Parijs), A11.060 (Salzburg), A12.081 (Stockholm), 
A15.007 (Wenen), A15.023 (Brussel), A15.024 (Warschau). 
349 Zie bijv. A09.033 (Pittsburgh), A09.058 (Berlijn), A11.032 (Chicago), A12.122(Texas), A13.035 (San Francisco), 
A13.063 (Barcelona), A14.058 (Wenen), A15.107 (San Antonio).  
350 Zie bijv. A06.025 (buitenland), A08.003 (Heidelberg), A08.038 (Bordeaux), A09.062 (Varese), A10.036 
(Uppsala), A10.053 (Londen), A10.060 (Mannheim), A10.104 (New York), A12.036 (Kopenhagen), A15.114 
(Boston).  
351 Zie bijv. A07.016 (Tomsk), A08.098 (Hull), A15.025 (Guildford). 
352 Zie bijv. A10.022 (Waterford). 
353 Zie bijv. A13.055 (Straatsburg), A14.059 (België). 
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Davos is dit geen passende locatie, omdat het werkbezoek aan het ter plaatse aanwezige 

behandelcentrum slechts één uur zal duren, zo luidt het oordeel. Hoe relevant dit centrum mogelijk 

ook is, dit rechtvaardigt niet het dagenlange verblijf in Davos ter afwikkeling van een programma dat 

immers, afgezien van dat bezoekje, ook in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor 

A14.114 (Davos). Het congres wordt geleid door Nederlandse artsen en alle deelnemers komen uit 

Nederland. Op de derde dag wordt een bezoek gebracht aan een zorginstelling. Niet aangegeven is 

evenwel waarom dit centrum bezocht wordt en wat de leerdoelen van dit bezoek zullen zijn.  

 

Een wederzijdse uitwisseling van kennis en expertise tussen beroepsbeoefenaren uit twee 

verschillende landen wordt ook als rechtvaardigingsgrond geaccepteerd.354 Voorts kan er een directe 

relatie zijn tussen de locatie en het ziektebeeld waarin de deelnemers aan de bijeenkomst 

gespecialiseerd zijn. Zo is een bijeenkomst in Malawi gerechtvaardigd vanwege het directe contact 

dat de artsen kunnen hebben met patiënten die lijden aan de tropische ziekte waar de bijeenkomst 

over gaat. In Nederland zouden de deelnemers niet dezelfde kennis en ervaring kunnen opdoen.355 

Anders ligt dit in A06.041. Waar de Codecommissie zich nog kan inleven in het nut van een bezoek 

aan een toonaangevend ziekenhuis in Zuid-Afrika, waar veel patiënten met hiv en tbc worden 

behandeld, wordt geen rechtvaardiging gezien in het belang van het bezoeken van meerdere 

klinieken in verschillende landen. Voor het wetenschappelijke niveau van de bijeenkomst volstaat 

een bezoek aan één (relevant) ziekenhuis in Zuid-Afrika.356 Zie ook A07.002 (Curaçao) en 07.024 

(Istanbul). 

 

Zeer kritisch is de Codecommissie ten aanzien van adviesaanvragen waarbij groepen Nederlandse 

artsen naar het buitenland afreizen voor een bijeenkomst die evenzeer in Nederland had kunnen 

plaatsvinden. Hieronder een aantal voorbeelden. 

 

 A06.002 (duikreis): Er is geen objectieve rechtvaardiging voor een duikreis naar een tropisch gebied voor 

Nederlandse artsen die zich specialiseren in duikgeneeskunde. De Codecommissie hecht geen waarde aan 

het argument dat het op die locatie ook mogelijk is om voor eigen rekening veilig te kunnen duiken en dat 

er lokale deskundigen op het gebied van duikgeneeskunde aanwezig zijn. Niet in te zien valt waarom alle 

deelnemers en het merendeel van de sprekers vanuit Nederland naar de in het buitenland gelegen plaats 

zouden moeten reizen om daar een cursus bij te wonen die ook in Nederland kan worden gegeven. Men 

kan dan inderdaad niet zelf duiken, maar dit onderdeel kan toch moeilijk als essentieel voor de 

bijeenkomst worden gezien. 

 

 A06.029 (Madrid): Er is geen objectieve rechtvaardiging voor een meerdaagse bijeenkomst in Madrid, 

aangezien de deelnemers Nederlandse artsen zijn en ook de meeste sprekers uit Nederland afkomstig zijn. 

Het ligt meer voor de hand om een aantal personen uit Spanje naar Nederland te laten komen dan om 30 

deelnemers en alle sprekers uit Nederland naar Spanje te laten reizen.  

 

 A07.042 (Bangkok): Er is geen objectieve rechtvaardiging voor een nascholing voor Nederlandse artsen in 

Bangkok. Het overgrote deel van het programma houdt geen verband met die locatie en wordt door 

Nederlandse wetenschappers ingeleid of gepresenteerd. Het is goedkoper om de weinige lokale sprekers 

naar Nederland te laten komen dan om met een groot gezelschap Nederlandse sprekers en deelnemers 

naar Thailand te gaan.  

                                                           
354 Zie bijv. A07.059 (Amman), A10.124 (Amsterdam/Londen), A13.009 (Suriname). 
355 A07.026 (Malawi). 
356 A06.041 (Zuid-Afrika). 
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 A08.032 (Hamburg): Weliswaar komen de sprekers voor het merendeel uit Hamburg, maar alle 

deelnemers komen uit Nederland. Als de sprekers naar Nederland komen, zijn de kosten lager dan 

wanneer alle deelnemers uit Nederland naar Hamburg reizen. 

De Codecommissie heeft een zekere achterdocht voor locaties die bekend staan om hun toeristische 

uitstraling. De locatie Bergamo, ‘hoewel zeer toeristisch’, is akkoord vanwege de deelname van 

artsen uit meerdere landen.357 Hetzelfde geldt voor Barcelona.358 Tot een ander oordeel komt de 

Codecommissie in A07.011 en A11.042 ten aanzien van Praag. Zonder een duidelijke rechtvaardiging 

geldt dat ‘een bezoek aan een stad als Praag – de laatste tijd zonder meer een toeristische 

trekpleister – een belangrijke(re) reden kan zijn dan de beroepsmatige inhoud van de 

bijeenkomst’.359 

Het vereiste van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de ligging van de locatie geldt ook voor 

bijeenkomsten die in Nederland plaatsvinden. Hoewel de ligging van Terschelling binnen Nederland 

excentrisch is, wordt deze locatie toch objectief gerechtvaardigd geacht mede omdat de keuze van 

een min of meer afgelegen plek voordelen kan opleveren en de absentie pleegt te verminderen.360 

Hetzelfde geldt voor Paterswolde. Weliswaar zou deze locatie kritiek kunnen ontmoeten omdat zij op 

grotere afstand is gelegen van de regio waaruit de deelnemers afkomstig zijn, maar de 

Codecommissie heeft begrip voor het feit dat elk jaar voor een andere plaats in Nederland wordt 

gekozen. Bovendien zullen de deelnemers op een plaats op een iets grotere afstand niet snel in de 

verleiding komen om zich met hun gewone werk in te laten en in verband daarmee gedeelten van de 

bijeenkomst te laten lopen.361 

Ook bijeenkomsten voor Nederlandse beroepsbeoefenaren die vlak over de Nederlandse grens 

plaatsvinden, worden vanuit dit perspectief beoordeeld. Zo wordt Aken goedgekeurd vanwege de 

beperkte afstand die de deelnemers vanuit het zuiden van Nederland naar de stad moeten 

afleggen.362 Voor Leuven en Antwerpen valt echter het doek. Niet in te zien valt waarom de enige 

Belgische spreker niet beter gevraagd kan worden naar Nederland te komen, waar alle deelnemers 

vandaan komen, mede gezien het feit dat voor de geplande rondleiding in een kliniek in Leuven die 

als ‘center of excellence’ geldt slechts 1½ uur wordt uitgetrokken op een totaal van anderhalve dag. 

Voor een bijeenkomst in Antwerpen, waaraan uitsluitend Nederlandse deelnemers en sprekers 

deelnemen, is geen objectieve rechtvaardiging.363 

7.7.5.3 Passende locatie; faciliteiten  

De vraag of de faciliteiten van de locatie waar de bijeenkomst of manifestatie wordt gehouden 

zodanig zijn dat deze ondergeschikt kunnen worden geacht aan het hoofddoel komt in adviezen 

opvallend weinig aan de orde. Als er al aandacht aan dit aspect wordt besteed, wordt meestal 

volstaan met de algemene constatering dat de locatie/faciliteit passend is of dat er geen redenen zijn 

om aan te nemen dat deze niet passend zou zijn.364 In enkele gevallen legt de Codecommissie een 

                                                           
357 A10.034 (Bergamo). 
358 A13.063 (Barcelona). 
359 A07.011 (Praag). 
360 A09.092 (Terschelling). 
361 A09.113 (Paterswolde). 
362 A11.046 (Aken). 
363 A06.037 (Antwerpen), A08.017 (Leuven). 
364 Zie bijv. A14.052 (Wenen), A14.060 (Londen), A15.019 (Hørsholm).  
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relatie tussen de faciliteiten en de kosten, om te constateren dat van exorbitante en niet te 

rechtvaardigen hotel- en/of overige kosten niet is gebleken.365 

In een beperkt aantal adviezen, vrijwel alle afkomstig van een en dezelfde voorzitter van de 

Codecommissie, wordt wel concreter stilgestaan bij de hotels waarin de deelnemers de gastvrijheid 

genieten. De meest voorkomende constatering is dat een 4-sterrenhotel passend is voor de 

doelgroep.366 In een enkel geval wordt daarbij ook ingegaan op de locatie van dat hotel. Gewezen 

wordt bijvoorbeeld op de ligging; deze is op loopafstand, gelegen nabij trein- en metrostations dan 

wel gunstig ten opzichte van de luchthaven.367 In een sporadisch geval wordt aandacht besteed aan 

de faciliteiten van het hotel. Zo constateert de Codecommissie dat het betreffende 4-sterrenhotel op 

de website ‘hoog opgeeft over (Olympische) 50-meter bad, goede keuken en centrale ligging in de 

stad’ of dat het hotel blijkens zijn website niet meer faciliteiten biedt ‘dan van een hotel voor deze 

doelgroep als passend mag worden aangemerkt’.368 In beide gevallen geen reden om aan te nemen 

dat deelnemers uitsluitend daardoor worden geprikkeld tot deelname. 

In drie adviezen geeft de Codecommissie expliciet goedkeuring aan overnachtingen in een 5-

sterrenhotel. Dit wordt passend voor de doelgroep geacht, ‘mede gelet op de gunstige ligging ten 

opzichte van het vliegveld, de uitgebreide vergaderaccommodatie en het beschikbare aantal 

kamers’,369 dan wel omdat dit hotel ‘blijkens zijn website niet meer faciliteiten heeft dan van een 

hotel voor deze doelgroep als passend mag worden aangemerkt’.370 Ook een 5-sterrenhotel met 

groot wellnesscentrum ‘springt er in zijn soort blijkens booking.com niet uit’ en is dus passend voor 

de doelgroep.371  

Tot slot aandacht voor een advies waarin de toelaatbaarheid van vergaderfaciliteiten in Nederland 

ter toetsing worden voorgelegd. Het betreft Paleis Soestdijk, inmiddels verlaten door de 

oorspronkelijke bewoners. De Codecommissie oordeelt dat het paleis als passende locatie kan 

worden aangemerkt en zeker niet de hoofdreden voor deelname aan de bijeenkomst zal zijn, ‘(…) nu 

geïnteresseerden het paleis ook buiten dat kader tijdens rondleidingen kunnen bezichtigen, en dat 

nog tegen minder kosten dan bij deelname aan het congres. Het is bovendien algemeen bekend dat 

het interieur van Paleis Soestdijk is ontdaan van koninklijke pracht en in de huidige toestand niet als 

een bijzonder luxe ressort kan gelden, terwijl voorts de bijeenkomst zelf wordt gehouden in slechts 

twee paleisruimten. De geboden mogelijkheid om desgewenst vooraf een kijkje te nemen in andere 

ruimten, leidt niet tot een ander oordeel.’372 In het licht van het voorgaande zal het niet verbazen dat 

de Codecommissie het opvolgende jaar ook de faciliteiten van Paleis Het Loo passend acht.373  

  

                                                           
365 Zie bijv. A12.049 (Madrid), A12.115 (Parijs), A13.018 (Wenen), A13.034 (Rome). 
366 Zie bijv. A13.005 (New York), A13.055 (Straatsburg), A13.074 (Basingstoke), A13.085 (Rome), A13.103 
(Barcelona), A14.007 (Davos), A14.034 (Ierland), A14.081 (Madrid). 
367 A12.005 (Milaan).  
368 A14.071 (Londen). 
369 A14.094 (Wenen). 
370 A13.061 (Praag). 
371 A13.026 (Frankfurt). 
372 A12.008 (Paleis Soestdijk). 
373 A13.022 (Paleis Het Loo). 
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7.7.5.4 Interpretatie van het begrip ‘bijeenkomst’ 

Gastvrijheid dient binnen redelijke perken te blijven. Wat verstaan wordt onder ‘binnen redelijke 

perken’ hangt af van het soort samenkomst waar de gastvrijheid betrekking op heeft. De CGR Code 

onderscheidt twee soorten samenkomsten: bijeenkomsten en manifestaties. De maximaal 

toegestane bijdrage die een vergunninghouder aan een beroepsbeoefenaar mag verstrekken, 

verschilt.374 Een essentiële vraag bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van gastvrijheid is dus of 

deze gastvrijheid plaatsvindt in het kader van een bijeenkomst of van een manifestatie.  

De definities van de begrippen bijeenkomst en manifestatie zijn opgenomen in art. 6.4.5 

respectievelijk art. 6.4.8 CGR Code. Over de toepassing van deze begrippen in de praktijk is de nodige 

jurisprudentie (met name in de vorm van adviezen) beschikbaar. Hieronder zal eerst de 

jurisprudentie over het begrip bijeenkomst worden besproken en daarna die over het begrip 

manifestatie.  

Op grond van de CGR Code zijn er drie mogelijkheden om als ‘bijeenkomst’ in de zin van art. 6.4.5 

CGR Code (art. 7 Uitwerking Normen Gunstbetoon (oud)) te (kunnen) worden gekwalificeerd: 

1. De inhoud van de bijeenkomst is door een wetenschappelijke vereniging of een van de 

farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie 

als wetenschappelijk aangemerkt.  

 

2. De organisatie is in handen van een van de farmaceutische industrie onafhankelijk 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, een wetenschappelijke organisatie of andere 

groepering of instantie en er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de organisator bepaalt, geheel onafhankelijk van de betrokken vergunninghouder 

 de inhoud van het programma; 

 de keuze van de sprekers tijdens de bijeenkomst; 

 de keuze van de locatie; 

 de duur van de bijeenkomst; 

 voor wie de bijeenkomst openstaat, en 

b. in het geval dat een spreker banden heeft met de vergunninghouder of een derde partij, 

dient de objectiviteit van de presentatie te worden getoetst door de betreffende 

(wetenschappelijke) vereniging van beroepsbeoefenaren.  

 

3. De organisatie is in handen of vindt plaats in opdracht van een vergunninghouder en de 

bijeenkomst is door de CGR preventief beoordeeld op: 

a. art. 6.4.1, en  

b. inhoud, waarbij geldt dat: 

                                                           
374 Een vergunninghouder mag niet meer dan € 500 per bijeenkomst voor zijn rekening nemen (waarbij voor de 

beroepsbeoefenaar een maximum per jaar per ATC-klasse geldt), dan wel maximaal 50% van de kosten als de 

beroepsbeoefenaar het overige deel voor eigen rekening neemt. In het geval van een manifestatie mag een 

vergunninghouder € 75 (tot 1 februari 2012 bedroeg dit maximum € 50) aan kosten van gastvrijheid per 

beroepsbeoefenaar voor zijn rekening nemen, waarbij eveneens per beroepsbeoefenaar een maximum per 

ATC-klasse op jaarbasis geldt. Voor zowel bijeenkomsten als manifestaties geldt dat de kosten van gastvrijheid 

niet meer mogen bedragen dan strikt noodzakelijk is. Zie ook par. 7.4.6.4. 
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 de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd dient te zijn, en 

 het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van 

beroepsbeoefenaren. 

Uit de jurisprudentie over de indeling in deze categorieën blijkt het volgende.  

Ad 1. Inhoud bijeenkomst als wetenschappelijk aangemerkt (art. 6.4.5 lid 1 CGR Code) 

Bij de beoordeling van de vraag of de inhoud van een bijeenkomst als wetenschappelijk is 

aangemerkt door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie 

onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie laat de Codecommissie zich in 

overwegende mate leiden door het feit dat de bijeenkomst geaccrediteerd is. Daarbij maakt het niet 

uit wie de feitelijke organisator van de bijeenkomst is. In vrijwel alle adviezen waarin op het moment 

van de aanvraag al accreditatie is verleend door een van de industrie onafhankelijke instantie, neemt 

de Codecommissie aan dat sprake is van een bijeenkomst in de zin van art. 6.4.5 lid 1 CGR Code.375 

Iets ingewikkelder ligt het als de accreditatie voor een bijeenkomst op het moment van de 

adviesaanvraag wel al is aangevraagd, maar nog niet is verleend.376 Uit een grote stroom van 

adviezen volgt dat de Codecommissie deze situatie niet consequent benadert. In een incidenteel 

geval constateert de Codecommissie dat accreditatie is aangevraagd (en kennelijk dus nog niet is 

verleend) zonder hier verder enige opmerking over te maken of consequenties aan te verbinden.377 

Ook komt het voor dat de Codecommissie aangeeft dat de aangevraagde accreditatie nog niet is 

verleend, maar dat zij er – vrij vertaald – alle vertrouwen in heeft dat dit zal geschieden.378 Bij een 

deel van deze adviezen speelt mee dat de betreffende bijeenkomst in een vergelijkbare opzet reeds 

eerder aan de Codecommissie ter toetsing is voorgelegd.  

Een andere benadering is dat de Codecommissie constateert dat accreditatie is aangevraagd en 

mede op basis daarvan een positief advies afgeeft, maar dit positieve advies ‘voorwaardelijk’ maakt. 

De formulering van deze voorwaarde is niet consequent en in alle gevallen even stellig geformuleerd. 

                                                           
375 Er is één advies uit 2008 (dus relatief aan het begin van de adviezenstroom over gastvrijheid bij 
bijeenkomsten) waarin door de Codecommissie ondanks het feit dat accreditatie is verleend toch wordt 
betwijfeld of voldaan is aan de voorwaarde dat de inhoud onafhankelijk van de organisator wordt bepaald en 
het niet in wezen dan wel verdekt om promotie van een door de vergunninghouder of daarmee verbonden 
farmaceut gedistribueerd/geproduceerd geneesmiddel gaat, waarmee de onafhankelijkheid en objectiviteit 
van de presentaties, die borg moeten staan voor het wetenschappelijke aspect, in het geding zijn (A08.032, 
(Hamburg)). Een van de redenen voor deze twijfel is gelegen in het feit dat ‘(…) van de negen sprekers/inleiders 
zes personen verbonden zijn aan [de vergunninghouder], van de andere drie personen zijn er twee niet aan de 
organisator verbonden en van de derde zijn in dit kader geen gegevens overgelegd.’ De Codecommissie komt 
uiteindelijk tot een negatief advies, maar baseert dat primair op het feit dat er geen objectieve 
rechtvaardigingsgrond is voor de locatie Hamburg.  
376 De wisselwerking, en soms ook het spanningsveld, in de volgorde tussen het aanvragen van accreditatie en 
toetsing door de CGR blijkt ook uit A06.015. In dit advies maakt de Codecommissie melding van het fenomeen 
dat accrediterende instanties eerst het oordeel van de CGR willen afwachten alvorens een besluit over een 
accreditatieaanvraag te nemen. ‘De vraag rijst of hierdoor niet een patstelling kan ontstaan. Accrediterende 
instanties beoordelen bijeenkomsten op hun bijdrage aan de gewenste/noodzakelijke kennisvermeerdering 
van de deelnemende beroepsbeoefenaren. Is accreditatie verleend, dan is het wetenschappelijk karakter van 
een dergelijke bijeenkomst voor de CGR verder geen punt van discussie meer’, aldus de Codecommissie. 
377 Zie bijv. A12.030 (Bologna). 
378 Zie bijv. A07.059 (Amman), A09.015 (Madrid), A09.032 (Pittsburgh), A09.058 (Berlijn), A10.009 
(Kopenhagen), A10.027 (Kopenhagen), A11.005 (Berlijn), A12.011 (Berlijn), A12.018 (Zweden), A12.050 
(Wenen), A13.053 (Londen), A13.060 (Wenen), A13.065 (Veldhoven), A13.109 (Barcelona), A16.032 (Chicago).  
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De volgende varianten komen voor. De Codecommissie geeft een positief advies en verzoekt de 

aanvrager, al dan niet in de vorm van een hard geformuleerde voorwaarde, het bewijs van de 

accreditatie na te sturen aan de CGR.379 Ook komt het voor dat de Codecommissie een positief advies 

geeft, dat omgezet zal worden in een negatief advies op het moment dat geen accreditatie wordt 

verkregen.380 De laatste variant is dat de Codecommissie een positief advies afgeeft, maar de 

aanvrager verplicht een nieuwe aanvraag in te dienen indien de accreditatie uiteindelijk niet wordt 

verleend.381 Met regelmaat terugkomend is ook de benadering waarbij de Codecommissie 

constateert dat er accreditatie is aangevraagd maar dat deze nog niet is verleend en in plaats van dit 

traject af te wachten de bijeenkomst zelf beoordeelt aan de hand van art. 6.4.5 lid 3 CGR Code. Dat 

wil zeggen dat de Codecommissie naast het reeds bij een wetenschappelijke vereniging of 

accrediterende instantie lopend accreditatietraject zelfstandig onderzoekt of de objectiviteit van de 

presentaties voldoende gewaarborgd is en het programma voorziet in een onafhankelijke 

informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.382 

De grote mate van variatie in de benaderingen wordt niet verklaard en lijkt vooral op willekeur te zijn 

gebaseerd. De kans dat er bijeenkomsten op grond van art. 6.4.5 lid 1 CGR Code worden 

goedgekeurd waarvan de inhoud niet als ‘wetenschappelijk’ in de zin van deze bepaling kan worden 

aangemerkt, is echter zeer klein. Het verschil in benadering is echter wel verwarrend en 

onoverzichtelijk en doet in een aantal gevallen ook afbreuk aan de helderheid van het betreffende 

advies als zodanig.  

Ad B. Organisatie volledig onafhankelijk van vergunninghouder (art. 6.4.5 lid 2 CGR Code) 

De jurisprudentie over samenkomsten die op grond van art. 6.4.5 lid 2 als bijeenkomst worden 

aangemerkt, bevat weinig bijzonderheden. In het overgrote deel van de gevallen constateert de 

Codecommissie slechts in algemene en wisselende bewoordingen dat de organisatie in handen is van 

een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of een wetenschappelijke organisatie of 

andere groepering of instantie die volledig onafhankelijk is van de vergunninghouder.383 

Slechts in een zeer enkel geval besteedt de Codecommissie iets meer aandacht aan haar 

overwegingen. Zo wordt ten aanzien van een bijeenkomst in Bologna een ‘magere argumentatie’ 

vastgesteld. De Codecommissie constateert dat uit de stukken niet kan worden afgeleid bij welk 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren de organisatie daadwerkelijk in handen ligt. Wel 

staat vast dat de farmaceutische industrie geen invloed heeft op de organisatie van de bijeenkomst 

                                                           
379 Zie bijv. A09.019 (Berlijn), A10.038 (Berlijn), A11.025 (Malmö), A12.003 (New York ), A12.004 (Zürich), 
A12.006 (Kopenhagen), A12.010 (Wenen), A12.058 (Kopenhagen), A12.064 (Hamburg), A12.125 (Barcelona), 
A13.052 (Brussel). 
380 Zie bijv. A08.050 (Parijs), A09.088 (Brussel), A09.100 (Wenen), A12.105 (Milaan), A13.056 (Oslo), A13.066 
(Wenen). 
381 Zie bijv.A10.015 (Athene), A12.024 (Leuven), A12.043 (Leuven). Er is één voorbeeld van een bijeenkomst 
waarbij de accreditatie uiteindelijk is geweigerd, terwijl de bijeenkomst al heeft plaatsgevonden (A10.122  
(Berlijn)). De Codecommissie spreekt de aanvrager aan op het nalaten van het tijdig, voorafgaand aan de 
bijeenkomst aanvragen van accreditatie dan wel preventieve toetsing door de CGR, maar legt geen sanctie op.
  
382 Zie bijv. A10.006 (Parijs), A11.013 (Leuven), A11.095 (Kopenhagen), A12.049 (Madrid), A12.067 (Barcelona), 
A13.070 (Antwerpen), A13.075 (Utrecht), A13.103 (Barcelona).  
383 Zie bijv. A08.017 (Leuven), A08.054 (Parijs), A08.083 (Berlijn), A09.011 (Londen), A09.031 (Berlijn), A10.024 
(Rome), A11.054 (Leiden), A12.020 (Parma), A12.056 (Los Angeles), A12.122 (Texas), A12.114 (München), 
A13.047 (Barcelona), A14.067 (Tübingen), A15.113 (Barcelona), A16.038 (Barcelona), A16.052 München). 
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en ook niet betrokken is bij de inhoud van het programma, de keuze van de sprekers, de keuze van 

de plaats van de bijeenkomst, de duur daarvan en wie daarvoor kunnen worden uitgenodigd. De 

Codecommissie acht dit voldoende om aan te nemen dat sprake is van een bijeenkomst in de zin van 

art. 6.4.5 lid 2.  

Ad C. Organisatie door vergunninghouder en preventief beoordeeld door CGR (art. 6.4.5 lid 3 CGR 

Code) 

Tot slot de derde categorie bijeenkomsten. Het gaat om door vergunninghouders georganiseerde 

bijeenkomsten die niet zijn geaccrediteerd door een onafhankelijke beroepsvereniging of 

accrediterende instelling. Om te voldoen aan de voorwaarde van art. 6.4.5 lid 3 dienen deze 

bijeenkomsten preventief door de Codecommissie te worden beoordeeld op zowel de geboden 

gastvrijheid als de inhoud. De objectiviteit van de presentaties moet voldoende gewaarborgd zijn en 

het programma moet voorzien in een onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. 

Ook bij de toetsing van deze categorie bijeenkomsten is een grote variatie aan benaderingen 

zichtbaar en is de aanpak van de Codecommissie niet consistent, in elk geval niet wat betreft de 

motivering in de adviezen. Ook wordt lang niet in alle gevallen aan beide criteria (objectiviteit 

presentaties en onafhankelijke informatiebehoefte) getoetst. Aan het eerste criterium, waarmee 

hieronder wordt gestart, wordt veel meer aandacht besteed dan aan het tweede criterium.   

Bij de beantwoording van de vraag of de objectiviteit van de presentaties gewaarborgd is, valt een 

aantal lijnen te onderscheiden. In sommige adviezen constateert de Codecommissie alleen in zeer 

algemene bewoordingen dat de objectiviteit van de presentaties gewaarborgd is, gelet op de inhoud 

van het programma en het wetenschappelijk gezag van de sprekers.384 In enkele gevallen wordt 

daarbij verwezen naar de cv’s van de sprekers of de betrokkenheid bij het programma van een 

‘scientific steering committee’.385 Zonder enige nadere motivering geeft de Codecommissie in deze 

zaken tevens aan dat het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte. 

Uit de adviezen waarin de Codecommissie wel gemotiveerd aangeeft dat de objectiviteit voldoende 

gewaarborgd is, blijkt dat meerdere factoren relevant kunnen zijn. Zo kan de waarborg gelegen zijn in 

het feit dat de sprekers geen banden hebben met de organiserende vergunninghouder.386 Het 

spiegelbeeld van deze situatie doet zich ook voor. De objectiviteit is onvoldoende gewaarborgd als 

alle inleidingen worden verzorgd door werknemers van de vergunninghouder.387 Lastiger ligt het 

indien slechts één of enkele van de sprekers een band hebben met de vergunninghouder. In een 

aantal gevallen concludeert de Codecommissie dat de objectiviteit van de presentaties desondanks 

voldoende gewaarborgd is, waarbij onder meer wordt gekeken naar de verhouding tussen de inbreng 

van sprekers die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de vergunninghouder en die van de overige sprekers. 

Als de inbreng van de eerstgenoemde spreker(s) in de tijd beperkt en/of functioneel is, acht de 

                                                           
384 Zie bijv. A10.026 (Londen), A10.053 (Londen), A12.036 (Kopenhagen), A12.115 (Parijs), A13.018 (Wenen), 
A13.062 (Praag), A13.099 (Amsterdam), A13.103 (Barcelona), A13.105 (Madrid). Het belang van het gezag van 
de sprekers komt in A10.015 (Athene) aldus naar voren dat de Codecommissie aanneemt ‘dat deze sprekers 
hun reputatie niet tekort zullen willen doen door hun onafhankelijkheid ten behoeve van [de 
vergunninghouder] te grabbel te gooien’. 
385 A09.082 (Lissabon), A11.032 (Chicago), A11.034 (Bologna), A12.048 (Annecy), A12.049 (Madrid), A13.076 
(Barcelona), A13.093 (Barcelona). 
386 A07.053 (Genève), A13.069 (Berlijn), A14.088 (Praag). Ook wordt wel verwezen naar het feit dat de sprekers 
een verklaring hebben afgelegd dat er geen ‘conflict of interest’ is (A13.066 (Wenen)). 
387 A14.056 (Ierland). 
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Codecommissie de objectiviteit voldoende gewaarborgd.388 Waar de grens precies ligt en of deze 

consequent wordt toegepast, is onduidelijk. Hieronder een overzicht van adviezen waarin de 

Codecommissie constateert dat er banden zijn tussen sprekers en vergunninghouder en de 

objectiviteit onvoldoende gewaarborgd is: 

 A06.001 (Verenigde Staten): Twee van de sprekers zijn verbonden aan de vergunninghouder en geven een 

presentatie over diens geneesmiddel, waardoor het risico dat de presentaties een subjectief en 

promotioneel karakter dragen in ruime mate aanwezig. Het feit dat de sprekers internationale opinion 

leaders zijn en alle presentaties volgens de zogenoemde SOPs zijn goedgekeurd, doet hier niet aan af.389  

 

 A06.021 (Monte Carlo): Op het programma staat een presentatie door een medewerker van het bedrijf 

over een door dat bedrijf ontwikkeld product. Onvoldoende waarborgen objectiviteit.  

 

 A09.003 (Praag): Een van de twee leidende wetenschappers en organisatoren is naast haar functie aan de 

universiteit kennelijk ook medewerker van de vergunninghouder en een aanzienlijk deel van de 

deelnemers is ook verbonden aan lokale organisaties van de vergunninghouder. Onvoldoende waarborgen 

objectiviteit.  

 

 A10.014 (Turijn): Een aantal sprekers is afkomstig uit de farmaceutische industrie en ook overigens is 

onduidelijk wat de banden tussen de sprekers en de vergunninghouder zijn. Onvoldoende waarborgen 

objectiviteit.  

 

 A10.020 (Barcelona): Alle sprekers zijn ook als consultant voor de farmaceutische industrie werkzaam, 

twee van hen zelfs als consultant van de vergunninghouder. Er zullen ook vertegenwoordigers van de 

vergunninghouder aan de bijeenkomst deelnemen. Onvoldoende waarborgen objectiviteit.  

 

 A10.022 (Waterford): Op twee presentaties na (die slechts 2½ uur van het programma van 1½ dag in 

beslag nemen) worden alle voordrachten verzorgd door medewerkers van de vergunninghouder. 

Onvoldoende waarborgen objectiviteit.  

 

 A12.069 (Antwerpen): Een substantieel deel van het totale programma wordt verzorgd door sprekers die 

verbonden zijn aan de vergunninghouder. Onvoldoende waarborgen objectiviteit.  

 

 A12.124 (Kopenhagen): Alle inleidingen worden verzorgd door werknemers van de vergunninghouder, er 

zijn geen externe sprekers. Onvoldoende waarborgen objectiviteit.  

Een andere factor die een rol kan spelen, is de vraag of in de presentaties aandacht wordt besteed 

aan specifieke geneesmiddelen. Zo wordt de objectiviteit van de presentaties onvoldoende 

gewaarborgd geacht in de volgende gevallen:  

 A12.009 (bijeenkomst Nederland): De bijeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het voorschrijven en het 

gebruik van een geneesmiddel van de vergunninghouder. 

 

 A12.077 (Berlijn): Het overgrote deel van het programma heeft betrekking op de productlijnen van de 

vergunninghouder en ongeveer één op de vijf deelnemers is in dienst van de vergunninghouder. 

                                                           
388 A10.032 (Barcelona), A13.055 (Straatsburg), A13.085 (Rome), A14.034 (Ierland), A14.094 (Wenen), A15.023 
(Brussel). 
389 Zie verder ook A10.101 (Barcelona), A11.055 (Wenen). 
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 A11.088 (Berlijn): Medewerkers van de vergunninghouder organiseren de openings- en welkomstsessie en 

een sessie over de achtergrond van bepaalde producten bij de ontwikkeling waarvan zij betrokken zijn 

geweest. Het risico is zeer wel aanwezig dat de bijeenkomst mede in het licht staat van de promotie van de 

eigen producten.  

 

 A10.016 (Nice): In de meeste presentaties wordt aandacht besteed aan een door de vergunninghouder 

ontwikkeld geneesmiddel. Het risico op promotie van dit product wordt niet opgeheven doordat de 

overige sprekers internationale opinion leaders zijn en de agenda en de invulling van de presentaties zijn 

bepaald door een onafhankelijke internationale stuurgroep bestaande uit vooraanstaande artsen.390  

In een aantal gevallen is de kans op belangenverstrengeling reden voor de Codecommissie om te 

oordelen dat de objectiviteit onvoldoende is gewaarborgd.391 In een beperkt aantal adviezen wordt 

de objectiviteit wel voldoende gewaarborgd geacht, omdat de presentaties door de sprekers zelf – 

volledig onafhankelijk van de vergunninghouder – zijn opgesteld en geen betrekking hebben op of 

reclame bevatten voor geneesmiddelen.392 Het valt op dat de Codecommissie in diverse adviezen 

concludeert dat er op grond van de aangeleverde informatie geen aanleiding is om te 

veronderstellen dat de objectiviteit van de presentaties niet voldoende gewaarborgd is, ook al is die 

informatie soms summier,393 terwijl er ook adviezen zijn waarin wordt geoordeeld dat de 

aangeleverde documentatie onvoldoende aanknopingspunten bevat om vast te stellen of de 

objectiviteit van de presentaties gewaarborgd is.394 

Op de vraag of de bijeenkomst voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte wordt in veel 

adviezen niet expliciet ingegaan395 en in de gevallen waarin deze vraag wel wordt beantwoord, 

gebeurt dat veelal in zeer summiere bewoordingen. De meest voorkomende legitimering is het grote 

aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst en/of het gegeven dat de deelnemers uit meerdere landen 

afkomstig zijn.396 Daarmee lijkt de Codecommissie er simpelweg van uit te gaan dat als er 

aanmeldingen zijn, er dus sprake is van een informatiebehoefte. In een paar adviezen wordt gewezen 

op een combinatie van factoren, waaronder de inhoud van het programma, het kaliber van de 

sprekers en het internationale karakter van het deelnemersveld.397 Ook wordt gewezen op het feit 

dat de bijeenkomst voorziet in inhoudelijke vaktechnische kennis- of vaardigheidstrainingen.398 Het 

beperkte aantal gevallen waarin de Codecommissie tot de conclusie komt dat er geen onafhankelijke 

informatiebehoefte is, valt eigenlijk allemaal terug te voeren op dezelfde grondslag: in de 

adviesaanvraag en bijbehorende documentatie is hierover onvoldoende informatie beschikbaar.399 

 

                                                           
390 Zie verder ook A07.008 (Praag). 
391 Zie bijv. A11.019 (Beerse), A12.004 (Zürich). 
392 A13.050 (Barcelona), A14.032 (Amsterdam), A14.095 (Barcelona). 
393 A08.030 (Sevilla), A12.026 (Barcelona), A13.034 (Rome), A13.036 (Galway), A14.010 (Juan-les-Pins), A14.068 
(Kopenhagen), A14.069 (Londen), A15.062 (Londen), A15.103 (Heidelberg), A16.010 (Frankfurt). 
394 A09.064 (Berlijn), A09.076 (Brussel), A12.037 (Madrid), A12.045 (Szombathely), A15.061 (Parijs).  
395 A07.053 (Genève), A10.032 (Barcelona), A12.026 (Barcelona), A13.055 (Straatsburg), A14.032 (Amsterdam), 
A14.034 (Ierland), A14.069 (Londen), A14.088 (Praag), A15.023 (Brussel). 
396 A08.030 (Sevilla), A13.036 (Galway), A13.050 (Barcelona), A13.066 (Wenen), A13.069 (Berlijn), A13.085 
(Rome). 
397 A14.068 (Kopenhagen), A14.094 (Wenen). 
398 A13.034 (Rome), A14.095 (Barcelona). 
399 A09.059 (Rome), A09.064 (Berlijn), A09.076 (Brussel), A11.098 (Londen), A15.091 (Praag). 
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7.7.5.5 Interpretatie van het begrip ‘manifestatie’ 

Over de vraag wanneer sprake is van een manifestatie heeft lange tijd geen onduidelijkheid bestaan. 

Op grond van art. 6.b Uitwerking Normen Gunstbetoon (oud) vielen immers alle samenkomsten die 

niet konden worden gekwalificeerd als (een van de drie categorieën van) een bijeenkomst 

automatisch onder de definitie van manifestatie. Vanaf 2010 wordt hier in de adviezen van de 

Codecommissie een aantal nuanceringen in aangebracht.  

In A10.128 wordt de algemene vraag aan de Codecommissie voorgelegd of het toegestaan is 

beroepsbeoefenaren uit te nodigen om (promotionele en wetenschappelijke) projecten te bespreken 

buiten het kader van een wetenschappelijke bijeenkomst, manifestatie of dienstverlening. Als 

voorbeeld wordt genoemd een werkbespreking op een rustige locatie buiten de werkplek (een 

restaurant), waarbij de locatie niet dermate aantrekkelijk is dat deze op zichzelf het hoofddoel zou 

kunnen vormen voor de beroepsbeoefenaar om aan de werkbespreking deel te nemen. De 

Codecommissie laat hierop weten dat er maar twee opties zijn; er is ofwel sprake van een 

bijeenkomst ofwel van een manifestatie. Meer varianten kent de CGR Code niet. De Codecommissie 

vervolgt met het benoemen van de eisen die aan een manifestatie worden gesteld: de gastvrijheid 

wordt geacht binnen redelijke perken te blijven en ondergeschikt te zijn aan het hoofddoel wanneer 

de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per 

beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 50 per keer en € 150 per 

jaar. Daarbij dienen ‘[d]e vergunninghouders en beroepsbeoefenaren (…) zorg te dragen voor een 

verantwoord gedrag in hun onderlinge verkeer. Die zorg betreft in het bijzonder de verplichting om 

dat gedrag in overeenstemming te doen zijn met de belangen van de eindgebruiker en van de 

volksgezondheid.’400  

Dit op zichzelf niet veelzeggende advies van de Codecommissie lijkt de opmaat naar een nieuw 

vereiste met betrekking tot manifestaties. In A11.042 (Praag) oordeelt de Codecommissie dat een 

diner waaraan geen enkel programma is verbonden en dat slechts wordt georganiseerd vanuit de 

behoefte van vergunninghouders om met beroepsbeoefenaren over een thema van gedachten te 

wisselen niet kan worden beschouwd als een samenkomst als bedoeld in art. 6b Uitwerking Normen 

Gunstbetoon (oud). De Codecommissie:  

‘Weliswaar lijkt uit de definitie van art. 6b voort te vloeien dat iedere bijeenkomst die niet een 

wetenschappelijke bijeenkomst is “een overige bijeenkomst” (manifestatie is), maar een zo ruime 

uitleg van die bepaling komt niet overeen met de strekking van de in de gedragscode opgenomen 

spelregels. Voor enige vorm van gunstbetoon is slechts plaats indien de verlening daarvan in het 

belang is van de volksgezondheid. Niet kan worden gezegd dat het enkele feit dat een aantal 

beroepsbeoefenaren bij elkaar komt per definitie dienstbaar is aan de volksgezondheid. Er zal dus een 

doel van die bijeenkomst moeten zijn waaruit het belang voor de volksgezondheid blijkt. Nu aan de 

thans te beoordelen bijeenkomst geen programma is verbonden en er alleen wordt gedineerd en 

geborreld, is de wens van de vergunninghouders om, kennelijk op incidentele basis, met deze of gene 

beroepsbeoefenaar die daar aan tafel of aan de bar voor openstaat van gedachten te wisselen over de 

ontwikkelingen binnen de B-geneeskunde onvoldoende om te kunnen spreken van een bijeenkomst 

als bedoeld in art. 6b en 9 Normen uitwerking gunstbetoon [oud].’ 

Met deze redenering wordt het uitgangspunt losgelaten dat elke samenkomst die niet voldoet aan de 

definitie van bijeenkomst in de CGR Code automatisch wordt aangemerkt als een manifestatie. Als 

                                                           
400 A10.128 (gastvrijheid bij werkbesprekingen), punt 2.4. 
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extra vereiste voor een manifestatie wordt ingevoerd dat gastvrijheid slechts is toegestaan als de 

manifestatie een doel heeft dat in het belang is van de volksgezondheid. Hoe dit begrip ‘in het belang 

is van de volksgezondheid’ dient te worden geduid, volgt niet rechtstreeks uit het advies. Evenmin 

wordt duidelijk of de Codecommissie hiermee heeft willen beogen dat ook verkoopbevorderende 

manifestaties, die tot dusverre uitdrukkelijk zijn toegestaan binnen de voorwaarden die aan 

manifestaties worden gesteld, aan banden worden gelegd. Duidelijk is evenwel dat een samenkomst 

waarbij alleen maar wordt gedineerd en geborreld zonder dat er een inhoudelijk programma is, niet 

voldoet aan de definitie van manifestatie. Het verlenen van gastvrijheid bij een dergelijke 

samenkomst is niet toegestaan.  

Dat de consequenties van de zienswijze van de Codecommissie niet in alle gevallen helder zijn, wordt 

duidelijk uit de twee volgende adviezen. 

 A13.063 heeft betrekking op een 2½ uur durende bijeenkomst in de marge van een groot internationaal 

congres in Barcelona, bedoeld om exclusief voor Nederlandse beroepsbeoefenaren een samenvatting te 

geven van het congres en om nieuwe inzichten en behandeltrends in een Nederlands perspectief te 

plaatsen. Vrij overbodig stelt de Codecommissie vast dat niet valt uit te sluiten dat op het ‘hoofdcongres’ 

marketing/verkoopbevordering plaatsvindt, om vervolgens te constateren dat daarmee niet zonder meer 

is gezegd dat ook de door de vergunninghouder georganiseerde bijeenkomst voor Nederlandse 

beroepsbeoefenaren een dergelijk karakter heeft. Of de Codecommissie hiermee bedoelt te zeggen dat in 

het geval dat de ‘Nederlandse’ bijeenkomst enig element van marketing of verkoopbevordering zou 

bevatten, deze niet meer gekwalificeerd zou kunnen worden als manifestatie, is niet helder. De 

Codecommissie constateert dat hierover geen afdoende informatie aanwezig is, om er vervolgens op te 

wijzen dat niet iedere bijeenkomst die niet een wetenschappelijke bijeenkomst betreft zonder meer als 

een manifestatie kan worden beschouwd. De Codecommissie wil in dit geval, mede gezien het doel om een 

samenvatting van het grotere congres te geven en bij kennelijke afwezigheid van een diner of andere 

vermakelijkheden, echter wel aannemen dat sprake is van een manifestatie.  

 

 A16.010 (Frankfurt): Verpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid zullen tijdens een tweedaags bezoek 

aan Frankfurt een fabriek bezoeken waar een bepaald hormoon wordt geproduceerd. De aanvrager van 

het advies geeft aan dat het voor deze verpleegkundigen, die dagelijks het grootste deel van hun tijd 

doorbrengen met het optimaliseren van de betreffende hormoonbehandelingen bij patiënten, interessant 

is te weten hoe het productieproces van het hormoon in elkaar steekt. Tevens zijn er twee sprekers, van 

wie er één hoogleraar is, die een voordracht houden over de farmacokinetiek en dynamiek van het 

betreffende hormoon. De Codecommissie constateert dat geen sprake is van een van de drie categorieën 

bijeenkomst in de zin van art. 6.4.5 CGR Code. Zij vervolgt met de conclusie dat ook geen sprake is van een 

manifestatie in de zin van art. 6.4.7 CGR Code, nu gesteld noch gebleken is dat de bijeenkomst mede het 

element van volksgezondheid als doel heeft. 

Zie verder ook A11.042, A13.063, A13.068, A15.073. 

7.7.5.6 Gastvrijheid binnen redelijke perken; kosten 

Op grond van art. 6.4.6 en art. 6.4.8 CGR Code worden maxima gesteld aan de kosten van door 

vergunninghouders geboden gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties. Uit art. 6.4.3 CGR Code 

volgt dat onder het verlenen van gastvrijheid wordt verstaan ‘de vergoeding of het voor rekening 

nemen van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten’. De geboden gastvrijheid mag geen ontspanning 

(sport, vrijetijdsbesteding en dergelijke) omvatten. Bij de berekening van de hoogte van de kosten 

van gastvrijheid hoeven de kosten die kunnen worden beschouwd als algemene kosten van de 
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organisatie van de bijeenkomst of manifestatie niet te worden meegenomen. Dit is door de 

Codecommissie bevestigd in K07.015. 

 

De stichting KOEL is een ideële stichting die zich richt op het organiseren van scholing en 

ondersteuning van eerstelijnsdisciplines in de gezondheidszorg. De stichting maakt bezwaar tegen een 

geaccrediteerde nascholingsavond voor huisartsen over COPD in Kasteel Ammersroyen. Stichting KOEL 

voert onder meer aan dat artsen zonder enige financiële bijdrage aan deze nascholing kunnen 

deelnemen vanwege een ‘unrestricted grant’ van Boehringer Ingelheim en Pfizer. Gelet op onder meer 

de locatie van de bijeenkomst en het feit dat er een Engelse hoogleraar als spreker optreedt, kan het 

volgens de klager niet anders dan dat de maximaal toegestane kosten voor gastvrijheid worden 

overschreden.  

 

De Codecommissie geeft aan dat indien de gastvrijheid bij een samenkomst aan alle regels voldoet, 

de algemene kosten voor de organisatie van de samenkomst geen discussiepunt vormen en in 

beginsel niet worden aangemerkt als kosten voor gastvrijheid. De algemene kosten van de 

organisatie hangen nauw samen met de inhoud en kwaliteit van de samenkomst. Met het optreden 

van een vooraanstaand spreker en/of onderzoeker uit het buitenland kunnen aanzienlijke kosten 

gemoeid zijn. Wanneer dergelijke kosten tot de kosten voor gastvrijheid worden gerekend, zal men 

minder geneigd zijn dergelijke vooraanstaande sprekers te betrekken bij een samenkomst. De regels 

voor gunstbetoon moeten de gastvrijheid aan banden leggen, maar geen nadelige invloed hebben op 

de inhoud en kwaliteit van de samenkomst, aldus de Codecommissie.401 

Het uitgangspunt dat algemene organisatiekosten niet onder de kosten van gastvrijheid vallen als 

aan alle overige voorwaarden wordt voldaan, is herhaald in een bestendige reeks adviezen.402 Tot de 

algemene organisatiekosten worden onder meer gerekend de kosten van zaalhuur, 

sprekersvergoedingen, wervingskosten en de kosten verbonden aan logistiek, zoals het opstellen van 

de uitnodiging, het drukken en verspreiden van de uitnodigingen, het in ontvangst nemen van 

inschrijfformulieren, het regelen van de reis en het verblijf, het maken van afspraken met hotels, 

logistieke ondersteuning ter plekke, het organiseren van vervoer, enz. Dergelijke kosten kunnen 

zonder begrenzing door een vergunninghouder worden gefinancierd, op voorwaarde dat aan alle 

overige voorwaarden voor gastvrijheid wordt voldaan. 

Uit de adviezen volgt dat de Codecommissie de begroting van een bijeenkomst of manifestatie 

kritisch bestudeert en zich met name ook richt op het aandeel van de voor rekening van de 

vergunninghouder komende posten. De Codecommissie kijkt daarbij zowel naar de gespecificeerde 

posten van de begroting als naar het te verwachten aantal deelnemers. Door de begrote uitgaven te 

delen door het te verwachten aantal deelnemers berekent de Codecommissie de bijdrage aan 

                                                           
401 K07.015, 7 december 2007, r.o. 5.4 (Stichting KOEL/Boehringer Ingelheim en Pfizer). In casu blijkt dat de 
geboden gastvrijheid ver beneden het maximum van € 500 is gebleven. Van bijzondere omstandigheden, zoals 
excessief hoge zaalhuur of andere buitensporige uitgaven die als verkapt gunstbetoon zouden kunnen worden 
beschouwd, is niet gebleken. De Codecommissie verwerpt tevens het standpunt van stichting KOEL dat, indien 
deelnemers kosteloos een nascholingsbijeenkomst kunnen bijwonen, reeds om die reden sprake zou zijn van 
onevenredig gunstbetoon. Dit standpunt vindt geen steun in de CGR Code en/of de Uitwerking Normen 
Gunstbetoon (r.o. 5.6). 
402 Zie bijv. A10.104 (New York), A13.005 (New York), A13.061 (Praag), A13.097 (Spa), A14.016 (Utrecht), 
A15.109 (Davos). Anders oordeelt de Codecommissie overigens nog in A06.011 (Duitsland). 



628 
 

gastvrijheid per beroepsbeoefenaar. Adviesaanvragen waarbij de kosten onvoldoende gespecificeerd 

zijn, dienen te worden aangevuld, dan wel worden afgewezen.403  

De opgevoerde reis-, verblijf- en inschrijvingskosten worden op redelijkheid beoordeeld. Daarbij 

wordt getoetst aan de vraag of deze strikt noodzakelijk zijn. Zo constateert de Codecommissie 

bijvoorbeeld ten aanzien van een bijeenkomst die jaarlijks wordt herhaald dat de kosten voor de 

overnachting, het diner/eten en drinken in de loop der jaren aanzienlijk zijn gestegen, te weten van £ 

280 (ofwel € 336) in 2010 naar € 425 voor overnachtingen, exclusief lunch en drankjes ad € 225 in 

2015. Ook stelt de Codecommissie na raadpleging van de website van het hotel waar de deelnemers 

verblijven vast dat de thans begrote kosten voor twee overnachtingen beduidend hoger zijn dan 

aangegeven op de website.404 Ten aanzien van de begrote kosten voor de bijeenkomst in 2016 

constateert de Codecommissie dat deze niet veel afwijken van de begroting van voorgaande jaren. 

Desalniettemin wordt benadrukt dat hiermee wel de grens is bereikt en het de organisatie van de 

bijeenkomst ten goede zou komen indien hier enige soberheid/versobering wordt betracht.405 

Ten aanzien van een overnachting tijdens een bijeenkomst in Bern merkt de Codecommissie op dat 

de hiermee samenhangende kosten begroot zijn op tweemaal 280 Zwitserse frank (ofwel € 515). 

Volgens de website van het hotel zijn op de betreffende data kamers beschikbaar vanaf 174 

Zwitserse frank. Ook wordt groepskorting verleend. Enigszins aarzelend gaat de Codecommissie 

akkoord met de verklaring dat de organisator snel hotelkamers heeft moeten reserveren omdat 

gelijktijdig ook een aantal beurzen plaatsvinden, hetgeen de kosten hoger doet uitvallen. De 

Codecommissie benadrukt dat bij een tijdige reservering de kosten wellicht lager waren uitgevallen. 

De organisator dient hier bij een volgende gelegenheid rekening mee te houden.406  

Uit een enkel advies blijkt dat de Codecommissie rekening houdt met lokale omstandigheden. In 

A14.060 acht de Codecommissie de prijs per overnachting van € 140 binnen de grenzen van het 

redelijke, gelet op het feit van algemene bekendheid dat logies in Londen kostbaar is.407 Ook valt 

waardering van de Codecommissie te lezen voor het feit dat een vergunninghouder minder vergoedt 

dan het toegestane bedrag van 50% vanwege het feit dat de in Scandinavië in het algemeen 

bijzonder hoge kosten voor dranken en voeding naar zijn eigen budgettaire maatstaven aan 

doorberekening aan de deelnemers in de weg staan.408  

Het vereiste dat de gastvrijheid beperkt dient te blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is, komt ook 

tot uiting in A16.031.409 Het betreft een bijeenkomst in Amsterdam, waarbij de Codecommissie ervan  

uitgaat dat de gastvrijheid zich niet zal uitstrekken tot de vergoeding van de hotelkosten voor de  

deelnemers die in de directe omgeving van Amsterdam wonen. Onder ‘directe omgeving’ verstaat de 

Codecommissie, rekening houdend met het aanvangstijdstip van de bijeenkomst op de beide dagen, 

                                                           
403 Zie bijv. A06.036 (Stockholm), A07.027 (Stockholm), A07.034 (Liverpool), A08.067 (Madrid), A09.014 
(Nederland), A11.054 (Leiden). 
404 A15.116 (Basingstoke); zie ook A10.967, A13.074 en A14.108 (alle positief). Zie voorts A16.035 (New York), 
waarin wordt geconstateerd dat de kosten in de opeenvolgende jaren hoger worden (€ 3.200 in het verleden 
en thans € 3.565). Deze kostenstijging van 10% is echter geen aanleiding voor een negatief oordeel, mede gelet 
op de gegeven toelichting. 
405 A16.019 (Basingstoke). 
406 A16.036 (Bern). 
407 A14.060 (Londen). 
408 A12.059 (Stockholm). 
409 A16.031 (Amsterdam). 
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de omgeving waarbinnen de congreslocatie binnen drie kwartier met het openbaar vervoer te 

bereizen is. Voor deelnemers die binnen deze ‘directe omgeving’ hun eigen slaapgelegenheid 

hebben, is gastvrijheid in de vorm van een hotelovernachting niet noodzakelijk. Het is overigens de 

eerste keer dat de Codecommissie dit criterium op deze wijze toepast.   

Ook over de vergoeding van reiskosten heeft de Codecommissie zich een aantal keren uitgelaten. Zo 

bepaalt de Codecommissie in 2011 dat reizen per businessclass aanzienlijk duurder is dan economy 

class. De Codecommissie acht het ongebruikelijk om de kosten van businessclasstickets door een 

vergunninghouder te laten betalen en beschouwt deze vorm van gastvrijheid als ‘onnodige luxe die 

deelnemers zelf moeten betalen als ze daar behoefte aan hebben’.410 Een enigszins atypische zaak 

betreft A14.003. Op de heenvlucht naar Atlanta is vertraging ontstaan als gevolg van een technisch 

mankement aan het vliegtuig. De KLM biedt de reizigers, onder wie deelnemers aan het congres in 

Atlanta, compensatie aan voor de vertraging, bestaande uit een bedrag van € 600 of een voucher ter 

waarde van € 800. De Codecommissie oordeelt dat dit geen gastvrijheid is. Hoogstens kan worden 

gezegd dat de deelnemers door de bedoelde compensatie meer vergoed hebben gekregen voor de 

deelname aan het congres dan de toegestane 50% van de kosten van gastvrijheid. Het gaat echter te 

ver hier het gevolg aan te verbinden dat de deelnemers de compensatie niet mogen behouden. De 

compensatie is een vergoeding voor de vertraging en het ongemak dat daar het gevolg van is 

geweest, aldus de Codecommissie. 

In algemene zin is de Codecommissie er kritisch op dat op een begroting geen posten zijn 

opgenomen die een verkapte vorm van gastvrijheid zouden kunnen betekenen. In dit licht worden 

met regelmaat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de post ‘onvoorziene kosten’. 

 A13.046 (Kopenhagen): Een tegemoetkoming in onvoorziene kosten (begroot op € 70) is niet toegestaan, 

omdat de vergunninghouder in dat geval meer zou vergoeden dan 50%.  

 

 A12.050 (Wenen): Het is niet toegestaan dat de vergunninghouder een hoger bedrag voor zijn rekening 

neemt in geval van onvoorziene uitgaven voor gastvrijheid (zoals in de begroting zijn opgenomen). 

  

 A12.058 (Kopenhagen): In de begroting is een bedrag van € 70 opgenomen ter zake van kosten 

‘onvoorzien’. Hoewel het hier een betrekkelijk geringe post betreft, komt het vooralsnog niet juist voor 

daarvan uit te gaan, aldus de Codecommissie. 

 

 A12.064 (Hamburg): De post ‘congres package’ is niet nader geduid. Deze post kan, evenals de post 

‘onvoorzien’, een verkapte bijdrage van de vergunninghouder inhouden, hetgeen niet is toegestaan.

   

 A11.091 (Portugal): Uit de nadere uitleg blijkt dat bij de post ‘onvoorzien’ geen sprake is van een verkapte 

vorm of bedoeling om in die zin gelden aan te wenden ter mitigatie van de eigen bijdrage van de 

deelnemer.     

 

 A12.116 (Wenen): De Codecommissie gaat ervan uit dat in de (summiere en geschatte) opgave van kosten 

geen verkapte kosten van gastvrijheid verwerkt zijn.411  

                                                           
410 A11.113 (San Diego). Niet te verwarren overigens met de regels voor het vergoeden van vliegtickets in het 
kader van dienstverlening. In dat geval is de vergoeding van business-class-tickets voor intercontinentale 
vluchten wel toegestaan (zie toelichting bij art. 6.3.2 CGR Code). 
411 Zie ook A09.064 (Berlijn), A12.004 ( Zürich), A12.025 (Mannheim), A13.052 (Brussel), A14.077 (Barcelona).  
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In het merendeel van de gevallen waarin de Codecommissie een negatief advies afgeeft omdat de 

kosten van de gastvrijheid niet binnen redelijke perken blijven, is de oorzaak gelegen in het feit dat 

de hoogte van de gastvrijheid is afgestemd op een bijeenkomst (max. € 500), terwijl de 

Codecommissie van oordeel is dat sprake is van een manifestatie en de gastvrijheid derhalve dus 

maar maximaal € 75 mag bedragen (tot 1 februari 2012: € 50).412  

Slechts incidenteel doet zich de situatie voor dat sprake is van een bijeenkomst in de zin van art. 

6.4.5 CGR Code en de kosten te hoog zijn. Het betreft gevallen waarin de vergunninghouder 

voornemens is hogere kosten te vergoeden dan het maximale bedrag van € 500.413 Geconstateerd 

kan worden dat de aanvragers van het advies niet goed op de hoogte waren van de regels. Uit de 

casuïstiek blijkt op voorhand al dat de Codecommissie tot geen andere conclusie zal kunnen komen 

dan dat de gastvrijheid niet binnen redelijke perken is.  

Een complicatie doet zich verder voor met de toepassing van de zogenoemde 50%-regel. Uit een 

serie adviezen rond 2008 volgt dat van deze regel geen gebruikgemaakt kan worden indien de 

bijeenkomst door de vergunninghouder zelf wordt georganiseerd. De Codecommissie formuleert dit 

aldus: ‘Vermoedelijk verkeert de vergunninghouder in de veronderstelling dat zij in 

overeenstemming met de gedragscode handelt indien zij maximaal 50% van de kosten van 

gastvrijheid voor haar rekening neemt. Dit is onjuist omdat de 50% regel niet van toepassing is voor 

die gevallen waarin (zoals in dit geval) de vergunninghouder de bijeenkomst zelf organiseert.’414 

Overigens wordt dit uitgangspunt vrij snel hierna weer verlaten door aanpassing van de CGR Code.415  

Uit de adviezen van de Codecommissie volgt verder dat de deelnemers de kosten die boven het 

vastgestelde maximum liggen daadwerkelijk zelf moeten dragen. Constructies waarbij deelnemers in 

de gelegenheid worden gesteld het deel van hun eigen bijdrage ‘terug te verdienen’, worden zonder 

uitzondering ontoelaatbaar geacht. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onder meer A08.049, 

A08.053, A08.059 en A11.084.416 In deze zaken wordt aan beroepsbeoefenaren de gelegenheid 

geboden om direct voorafgaand aan, gedurende of na afloop van een bijeenkomst deel te nemen 

aan een adviesraad. Voor deze deelname ontvangen zij een honorering, die vrijwel gelijk is aan de 

verschuldigde eigen bijdrage voor deelname aan de bijeenkomst. De Codecommissie steekt hier een 

stokje voor. Een overeenkomst tot dienstverlening die er in feite alleen op gericht is om de 

                                                           
412 Zie A06.001 (Verenigde Staten), A07.008 (Praag), A07.011 (Praag), A08.032 (Hamburg), A09.003 (Praag), 
A09.028 (Florence), A09.059 (Rome), A09.064 (Berlijn), A09.076 (Brussel), A10.020 (Barcelona), A10.022 
(Waterford), A10.045 (Parijs), A10.101 (Barcelona), A10.014 (Turijn), A11.055 (Wenen), A11.075 (Mechelen, 
tenzij deelnemers een eigen bijdrage van € 40 betalen), A11.088 (Berlijn), A12.037 (Madrid), A12.045 
(Szombathely), A12.077 (Berlijn), A12.124 (Kopenhagen), A13.068 (München), A14.010 (Juan-les-Pins), A14.056 
(Ierland), A15.061 (Parijs), A15.062 (Londen), A15.091 (Praag), A15.103 (Heidelberg), A16.010 (Frankfurt). 
413 A8.049 (Berlijn), A09.016 (Nice), A12.033 (Berlijn), A14.072 (Berlijn). 
414 A8.013 (München); zie ook A08.011 (Leuven), A08.012 (Stoke on Trent), A08.037 (Santiago de Compostella), 
A08.049 (Berlijn). In A07.051 (Kopenhagen) geeft de Codecommissie nog wel een positief advies af, ondanks 
het feit dat de vergunninghouder 50% van de kosten vergoedt bij een door hemzelf georganiseerde 
bijeenkomst. De Codecommissie maakt hierover geen enkele opmerking.  
415 Zie CGR Nieuwsbrief 2009/3, waarin wordt aangekondigd dat de 50%-regeling per 1 januari 2010 geldt voor 
wetenschappelijke bijeenkomsten die door een vergunninghouder worden georganiseerd. Doordat deze 
bijeenkomsten vooraf verplicht door de CGR op inhoud en gastvrijheid moeten worden beoordeeld en op een 
passende locatie moeten plaatsvinden, acht het CGR-bestuur voldoende gewaarborgd dat de inhoud van de 
bijeenkomst objectief is en het voorschrijf- en aflevergedrag van de beroepsbeoefenaar niet op onoorbare 
wijze wordt beïnvloed.  
416 A08.049 (Berlijn), A08.053 (Berlijn), A08.059 (Wenen), A11.084 (Hongarije). 
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deelnemers (een deel van) hun eigen bijdrage in verband met het bijwonen van het wetenschappelijk 

congres in het buitenland te laten terugverdienen, is niet toelaatbaar. 

Naast de feitelijke controle of de hoogte van de vergoeding van de kosten van gastvrijheid voor de 

specifieke bijeenkomst of manifestatie binnen de gestelde maxima blijft, attendeert de 

Codecommissie in adviezen met regelmaat op het feit dat er ook een maximum geldt voor het totale 

bedrag dat een beroepsbeoefenaar op jaarbasis aan gastvrijheid mag ontvangen. De Codecommissie 

doet dit onder meer door de vergunninghouder erop te wijzen dat hij bij iedere deelnemer moet 

navragen of deze het afgelopen jaar ook andere bijdragen voor dezelfde therapeutische klasse heeft 

ontvangen en daarbij dan het gestelde maximum per jaar in acht moeten nemen.417 Een ander aspect 

waar de Codecommissie in de adviezen met grote regelmaat aandacht voor vraagt, is de verplichting 

op grond van art. 7.1.2 CGR Code dat banden tussen sprekers en de vergunninghouder voorafgaand 

aan de presentaties bekend moeten worden gemaakt.418 Aan het feit dat de gastvrijheid zich alleen 

mag uitstrekken tot de deelnemers aan het inhoudelijke deel van de bijeenkomst of manifestatie 

wordt in de adviesaanvragen nauwelijks aandacht besteed. In een enkel geval constateert de 

Codecommissie expliciet dat er geen partnerprogramma is.419  

7.7.5.7 Sponsoring van bijeenkomsten en standhuur  

Sinds 2005 geldt onder de zelfregulering expliciet dat de eisen die aan gastvrijheid bij bijeenkomsten 

en manifestaties worden gesteld, van toepassing zijn zowel in het geval dat gastvrijheid wordt 

geboden aan individuele beroepsbeoefenaren (directe gastvrijheid) als in het geval van sponsoring 

door een vergunninghouder van de organisatie van de bijeenkomst (indirecte gastvrijheid). Voor de 

toepassing van de vereisten ten aanzien van het programma en de locatie van een bijeenkomst 

maakt het onderscheid tussen directe of indirecte gastvrijheid geen verschil. In beide gevallen zal op 

eenzelfde wijze kunnen worden vastgesteld of het programma evenwichtig is en de locatie passend. 

Bij de beoordeling van de vraag of de kosten binnen redelijke perken blijven, doet zich wel een 

verschil voor. De maximale kosten aan gastvrijheid zijn in de CGR Code immers uitgedrukt in kosten 

per beroepsbeoefenaar (€ 500 of minimaal 50% eigen betaling). Bij directe gastvrijheid is dat 

eenvoudig vast te stellen. Bij indirecte gastvrijheid zal de totale sponsorbijdrage die een 

vergunninghouder ten behoeve van een bijeenkomst ter beschikking wil stellen op enigerlei wijze 

moeten worden ‘vertaald’ naar een bijdrage in gastvrijheid per beroepsbeoefenaar.  

De gedragscode zelf bevat geen concrete aanknopingspunten voor de wijze waarop deze berekening 

van een algemene sponsorbijdrage naar een bedrag aan gastvrijheid per beroepsbeoefenaar moet 

plaatsvinden.420 Hoewel een groot aantal adviezen van de CGR betrekking heeft op sponsoring van 

bijeenkomsten, valt hieruit geen standaardbenadering of -aanpak van de Codecommissie af te leiden. 

                                                           
417 Zie bijv. A12.073 (Krakau), A13.003 (Madrid), A14.090 (München). 
418 Zie bijv. A10.127 (Pula), A14.023 (Aalst), A14.041 (Dresden). 
419 A10.060 (Mannheim), A10.067 (Basingstoke), A10.095 (Paramaribo). In twee oudere adviezen staat de 
Codecommissie de aanwezigheid van partners toe. In A07.037 ziet de Codecommissie geen bezwaar in de 
enkele omstandigheid dat het mogelijk zal zijn partners mee te nemen; er is niet in een sociaal programma 
voorzien en er blijkt evenmin dat de deelnemers om andere dan beroepsmatige redenen aan de nascholing 
zullen willen deelnemen. Een vergelijkbare redenering is terug te vinden in A06.023. De deelnemers worden in 
de gelegenheid gesteld hun partner mee te nemen, maar voor partners worden geen extra activiteiten 
georganiseerd. 
420 In 2016 zijn in de toelichting bij art. 6.4.4 CGR Code wel nadere aanknopingspunten voor dit vraagstuk 
toegevoegd. 
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Ook lang niet alle adviezen zijn op dit punt even helder en duidelijk gemotiveerd. Daarom zal 

hieronder worden volstaan met het bespreken van een aantal hoofdlijnen en een paar specifieke 

adviezen ter illustratie van deze hoofdlijnen. 

In algemene zin volgt uit de meeste adviezen over indirecte gastvrijheid dat de Codecommissie 

inzicht vraagt in de hoogte van de sponsorbijdragen van farmaceutische bedrijven die de bijeenkomst 

sponsoren en de overige inkomsten uit onder meer de eigen bijdragen van de deelnemers en het 

aantal deelnemers. In A06.002 doet zich de situatie voor waarbij het sponsorende bedrijf € 500 voor 

zijn rekening wil nemen in de vorm van directe gastvrijheid per individuele beroepsbeoefenaar en 

daarnaast een sponsorbedrag van € 11.000 ter beschikking wil stellen aan de organisator van de 

bijeenkomst. De Codecommissie rekent de algemene sponsorbijdrage van € 11.000 terug naar een 

bedrag van € 550 per deelnemer. Dit bedrag, vermeerderd met de eveneens ter beschikking gestelde 

directe bijdrage aan gastvrijheid, overschrijdt de maximaal toelaatbare grens.421 

De aanpak en de wijze van redeneren van de Codecommissie zijn niet altijd even makkelijk te volgen. 

Ter illustratie A10.014.  

De Codecommissie destilleert uit de begroting van het congres de volgende kostenposten: 

 reis- en vervoerkosten van deelnemers: € 6.500 

 een hotelovernachting voor 185 deelnemers: € 36.815 

 maaltijden en dranken: € 40.000 

De totale begrote kosten aan gastvrijheid bedragen daarmee € 83.315. Vervolgens stelt de Codecommissie 

op grond van mededelingen van de aanvrager van het advies vast dat enkele honderden 

congresdeelnemers worden verwacht – heel ruw geschat en afgerond 100 beroepsbeoefenaren, de 

meesten met overnachting, en 200 niet-beroepsbeoefenaren, van wie 100 gebruik zullen maken van een 

hotelovernachting in Amsterdam. De Codecommissie relateert de schattingen van de bezoekersaantallen 

aan de geraamde kosten en gaat op basis hiervan uit van kosten van gastvrijheid van € 40.165 voor de 

deelnemende beroepsbeoefenaren en € 43.150 voor de overige deelnemers. Na aftrek van de eigen 

bijdragen zou hiervan voor rekening van de vergunninghouders komen: € 17.665 voor de ca. 100 

beroepsbeoefenaren (van wie 85 met overnachting) en € 15.650 voor de overige 200 deelnemers, van wie 

100 met overnachting. Deze bedragen blijven – omgerekend per deelnemer – in elk geval ruimschoots 

onder de in de Uitwerking Normen Gunstbetoon (oud) gestelde maxima, met name beneden de grens van 

€ 500 per deelnemer per keer, aldus de Codecommissie.  

Ook bij indirecte gastvrijheid kan de 50%-regeling worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is onder 

meer terug te vinden in A14.007.422 

 

Uit de adviesaanvraag volgt dat de totale kosten van het symposium begroot zijn op ruim € 50.000, 

verdeeld over de posten voorbereiding symposium (€ 8.550), (reis)kosten sprekers (€ 14.585), 

hotel/catering (€ 20.603), studiemateriaal/accreditatie (€ 900), presentaties (€ 1.500) en 

publiciteit/uitnodigingen (€ 4.500). Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 895 per 

persoon gevraagd. De resterende kosten worden betaald uit sponsorgelden afkomstig van 

farmaceutische bedrijven. Zonder aan te geven hoe hoog die bijdrage van sponsoren is, dan wel 

hoeveel deelnemers worden verwacht, neemt de Codecommissie aan dat de eigen bijdrage van € 895 

                                                           
421 A06.002 (duikreis). 
422 A14.007 (Davos). 
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per beroepsbeoefenaar meer bedraagt dan de sponsorbijdrage per beroepsbeoefenaar, waarmee 

wordt voldaan aan de 50%-regeling.  

Een bijzondere situatie doet zich voor indien de financiële bijdrage van vergunninghouders aan een 

bijeenkomst wordt verkregen via het betalen van huur voor een stand tijdens een bijeenkomst. Deze 

in de praktijk veelvuldig voorkomende situatie heeft in 2006 geleid tot een advies van de 

Codecommissie dat voor de nodige commotie heeft gezorgd.423  

Het betreft een adviesaanvraag voor een tweedaagse bijeenkomst van de KNMP, bestaande uit een 

wetenschappelijke dag, een feestavond met livemuziek en cabaret, maaltijden en drank, een 

afterparty en een verenigingsdag. Aan farmaceutische bedrijven is de mogelijkheid geboden tijdens de 

dagen standruimte in het congresgebouw te huren en te gebruiken, zodat zij zich kunnen presenteren 

aan congresdeelnemers. De totale inkomsten aan standhuur door vergunninghouders (27 van 54 

exposanten) bedragen € 347.120. 

De Codecommissie kwalificeert de samenkomst aanvankelijk als een manifestatie en acht de 

geboden gastvrijheid niet toelaatbaar. Daar voegt zij wel aan toe dat daar waar sprake is van ‘dienst 

en wederdienst’, de regels voor gunstbetoon niet steeds noodzakelijk van toepassing behoeven te 

zijn. Aannemende bijvoorbeeld dat marktconforme tarieven worden gehanteerd voor standhuur en 

advertenties, zullen deze onder omstandigheden als betaalde reclame-uitingen in de gebruikelijke zin 

en niet als gunstbetoon kunnen worden aangemerkt, aldus de Codecommissie. In een tweede, 

aanvullend advies constateert de Codecommissie dat toch sprake is van een bijeenkomst, en dus ook 

de gastvrijheid toelaatbaar is, met dien verstande dat vergunninghouders niet mogen bijdragen aan 

de kosten die te maken hebben met ontspanning en vrijetijdsbesteding, e.d. De feestavond zal 

derhalve uit andere bronnen moeten worden gefinancierd. 

Deze twee adviezen hebben geleid tot een aanpassing in het beleid van de CGR. De CGR Nieuwsbrief 

van september 2007 bevat de mededeling dat het bestuur van de CGR het volgende heeft bepaald. 

‘Sponsoring dan wel andere reclame-uitingen die niet zijn aan te merken als gunstbetoon dan wel 

waarop de gedragsregels sponsoring uitdrukkelijk niet van toepassing zijn (zoals standhuur tegen 

marktconforme tarieven), vallen niet onder het toepassingsbereik van de CGR Code door het enkele 

feit dat deze plaatsvinden bij wetenschappelijke bijeenkomsten waaraan overige (sociale) activiteiten 

zijn gekoppeld.’424 De Codecommissie bevestigt deze lijn onder meer in A07.038, waarin wordt 

opgemerkt dat het vergoeden van de huren van stands tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst of 

een wetenschappelijk gedeelte van een bijeenkomst waarbij marktconforme tarieven worden 

betaald niet als gunstbetoon in de zin van art. 12 CGR Code (oud) hoeft te worden aangemerkt. Het 

aldus huren van stands leidt ook niet tot betrokkenheid van vergunninghouders bij de samenkomst. 

Indien echter andere dan marktconforme tarieven worden betaald of de bijdrage tevens op andere 

onderdelen van het programma dan het wetenschappelijke gedeelte ziet, zal een beoordeling 

moeten plaatsvinden op basis van de gedragscode, zo stelt de Codecommissie in dit advies. 

De ratio is dat een hogere bijdrage voor het huren van een stand dan de marktconforme prijs ertoe 

leidt dat tevens een bijdrage van andere aard aan de samenkomst wordt geleverd. Indien dat 

                                                           
423 A06.031 (sponsoring congres), A06.033 (sponsoring congres). 
424 CGR Nieuwsbrief 2007/4. Standhuur tegen marktconforme tarieven tijdens wetenschappelijke 
bijeenkomsten die worden georganiseerd door een wetenschappelijke vereniging of erkende 
beroepsvereniging is op grond van art. 2.2 onder e Gedragsregels sponsoring expliciet uitgezonderd van deze 
gedragsregels.  
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aanvaard zou worden, zou sluipenderwijs kunnen worden bereikt dat dergelijke bijdragen zich aan 

beoordeling op grond van de CGR Code zouden onttrekken.425 Een en ander betekent dus ook dat de 

Codecommissie zich in voorkomende gevallen moet uitspreken over de hoogte van de tarieven voor 

standhuur. Meestal geschiedt dit in zeer algemene bewoordingen, zoals bijvoorbeeld in A09.098  

De Codecommissie is van oordeel dat aan de eis van marktconformiteit is voldaan. De tarieven voor 

standhuur, inclusief de daaraan gekoppelde advertentiemogelijkheden in het programmaboek, zijn 

voor alle exposanten, farmaceutische en niet-farmaceutische bedrijven (de laatste in de meerderheid), 

gelijk, zij het met enige variatie afhankelijk van het aantal gehuurde m2 standruimte. De tarieven zijn 

bovendien te beschouwen als redelijk en niet bovenmatig ten opzichte van de aan exposanten 

geboden faciliteiten. De Codecommissie is daarom van oordeel dat hier sprake is van een geoorloofde 

wijze van sponsoring. 

De kwestie waar de van de vergunninghouders afkomstige inkomsten aan besteed worden, keert 

meerdere keren terug. Eveneens in A09.098 constateert de Codecommissie het volgende. 

‘(…) In de voorwaarden [die met farmaceutische bedrijven worden overeengekomen] staat weliswaar 

dat [het diner en de feestavond] niet gesponsord kunnen worden door 

vergunninghouders/farmaceutische bedrijven, maar de diverse sponsorpakketten zijn qua prijsstelling 

voor alle sponsoren – farmaceutische en overige ondernemingen – gelijk. Uit de voor de 

congresgangers gehanteerde toegangstarieven blijkt dat voor de feestavond en het diner aan 

beroepsbeoefenaren een bedrag van € 45 in rekening wordt gebracht. Indien dit bedrag 

kostendekkend zou zijn, is er op dit punt geen sprake van sponsoring. Indien dit niet zo zou zijn, wordt 

door de farmaceutische sponsoren indirect toch financiële steun verleend aan de feestavond en het 

diner, hetgeen krachtens de voor de (…) farmaceutische sponsoren geldende regels voor door hen te 

verlenen gastvrijheid niet is toegestaan. Sponsoring door farmaceutische bedrijven mag namelijk geen 

betrekking hebben op ontspanning/vrije tijdsbesteding. De mededeling in de voorwaarden voor 

sponsoring dat farmaceutische bedrijven/sponsoren het sociale programma of delen daarvan niet 

mogen steunen, is een gratuite zolang niet duidelijk is dat óf de betrokken kosten volledig door de 

deelnemers aan het congres zelf worden betaald óf uit een aparte projectfinanciering worden gedekt, 

een projectfinanciering waaraan farmaceutische sponsoren vervolgens niet mogen deelnemen.’426 

Voor zover sprake is van standhuur op bijeenkomsten waaraan wordt deelgenomen door zowel 

beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren speelt ook het verbod op het maken van reclame 

voor receptplichtige geneesmiddelen een rol.427 

7.7.6 Jurisprudentie over algemene sponsoring van projecten en activiteiten 

In 2008 heeft de CGR voorschriften ingevoerd met betrekking tot algemene vormen van sponsoring. 

De jurisprudentie van de Codecommissie over deze voorschriften heeft zich geruime tijd beperkt tot 

adviezen.428 Pas in 2015 is de eerste, en tot dusverre enige, klachtenprocedure over sponsoring 

                                                           
425 A07.038 (jubileumcongres Maastricht); zie ook A10.043. 
426 A09.098 (Veldhoven); zie voor een meer tweeslachtige benadering van de Codecommissie ook A10.014.  
427 Zie par. 5.6.6.5. 
428 Een eerste advies van de Codecommissie over sponsoring dateert van vóór de inwerkingtreding van de 

Gedragsregels sponsoring. In A06.042 legt een maatschap van medisch specialisten de vraag voor of twee 
vergunninghouders de aanschaf respectievelijk lease van echoapparatuur mogen sponsoren met bedragen van 
€ 55.000 respectievelijk € 40.000. De maatschap is op deze sponsoring aangewezen, omdat de ziekenhuizen 
waarin de specialisten werken, bezuinigen en voorlopig niet in (verbeterde) echoapparaten zullen investeren. 
Op grond van de dan geldende versie van de CGR Code oordeelt de Codecommissie dat een en ander niet 
voldoet aan de regels voor geschenken. Het daarin gestelde maximum van € 50 per geschenk wordt immers 
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gevoerd. In deze zaak doen de Codecommissie en Commissie van Beroep een aantal principiële 

uitspraken over de toelaatbaarheid van de sponsoring door een vergunninghouder van een COPD-

zorgproject in huisartsenpraktijken. Vanwege het belang en het principiële karakter van deze 

uitspraken volgt in paragraaf 7.7.6.1 een omschrijving van de casuïstiek en de beoordeling daarvan 

door de Commissie van Beroep in het licht van de integriteitsvereisten (art. 6.5.4 CGR Code) en het 

voorschrift dat sponsoring geen rechtstreeks commercieel doel mag hebben (art. 6.5.5, tweede 

volzin, CGR Code). 

De jurisprudentie van de Codecommissie over de overige voorwaarden die in de CGR Code aan 

sponsoring worden gesteld, is als volgt ingedeeld:  

– eisen met betrekking tot het te sponsoren project (par. 7.7.6.2); 

– eisen met betrekking tot (de afwezigheid van) reguliere financiering (par. 7.7.6.3); 

– overige eisen met betrekking tot sponsoring (par. 7.7.6.4). 

7.7.6.1 Integriteitsvereisten en het verbod op rechtstreeks commerciële doeleinden  

In het kader van de uitspraken van de Codecommissie en Commissie van Beroep uit 2015/2016 over 

de sponsoring door een vergunninghouder van een COPD-zorgproject in huisartsenpraktijken zijn de 

volgende feiten relevant. 

In 2008 legt Boehringer Ingelheim in een adviesaanvraag preventief een drietal vormen van 

sponsoring ter beoordeling voor aan de Codecommissie, waaronder de terbeschikkingstelling van 

tijdelijke praktijkondersteuning aan huisartsen in het kader van COPD-zorg (A08.065). Deze 

adviesaanvraag speelt tegen de achtergrond van het in die periode breed in de belangstelling 

staande streven om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening op meer structurele 

wijze en in een multidisciplinaire setting te organiseren. In de adviesaanvraag wordt aangegeven dat 

veel huisartsen in de praktijk belemmeringen ondervinden bij het invoeren van deze meer 

structurele aanpak bij de behandeling van COPD-patiënten. Voor het opzetten van een geïntegreerd 

COPD-spreekuur is een inventarisatie van het patiëntenbestand nodig en moeten de conditie en het 

medicijngebruik van reeds bekende COPD-patiënten worden geëvalueerd, om vervolgens 

overeenkomstig de behandelrichtlijnen te kunnen starten met de behandeling dan wel het 

optimaliseren daarvan. Deze inventarisatie en evaluatie kosten huisartsen en praktijkondersteuners 

extra tijd. Tijd die er, mede vanwege de toenemende werkdruk, vaak niet is. 

In het licht van het voorgaande wil Boehringer Ingelheim huisartsen financieel ondersteunen door 

hen voor de uitvoering van deze werkzaamheden tijdelijk gebruik te laten maken van een 

verpleegkundige. Deze verpleegkundige is in dienst van een onafhankelijke derde partij. Haar 

taakomschrijving is op beknopte wijze vastgelegd. Tussen Boehringer Ingelheim en de deelnemende 

huisartsen wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten. De totale kosten van dit project worden 

                                                           
ruim overschreden. De Codecommissie geeft aan dat binnen afzienbare tijd nieuwe gedragsregels voor 
sponsoring in werking zullen treden. Toetsing aan deze nieuwe regels zal mogelijk tot een andere uitkomst 
leiden. Om te voorkomen dat op korte termijn een herhaalde adviesaanvraag moet worden ingediend, besluit 
de Codecommissie op de nieuwe gedragsregels vooruit te lopen. In die context is de sponsoring toelaatbaar 
‘(…) nu deze blijk [geeft] van een integere benadering, betrekking heeft op een activiteit welke leidt tot 
kwaliteitsverbetering van de medische zorg aan patiënten en mede door de schriftelijke vastlegging voldoende 
transparant is.’ 
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geraamd op € 5.500 per praktijk, bestaande uit het uurtarief en de kosten van de verpleegkundige en 

het gebruik van de computer en software in de praktijk.  

De Codecommissie geeft een positief advies af en overweegt daarbij dat: 

 de ondersteuning bijdraagt aan betere kwaliteit van de medische praktijk en van de zorg aan 

patiënten; 

 de ondersteuning in het algemeen niet door een huisarts(enpraktijk) kan en zal worden 

gefinancierd; 

 de ondersteuning plaatsvindt door van de vergunninghouder onafhankelijke verpleegkundigen 

die zich zullen onthouden van elke vorm van directe of indirecte aanprijzing van geneesmiddelen, 

en dat ook anderszins van die personen geen ongewenste beïnvloeding in de richting van 

beroepsbeoefenaren zal uitgaan; 

 een schriftelijke sponsorovereenkomst wordt gesloten, waarin onder meer is vastgelegd dat de 

huisartsen volledig autonoom zijn in hun handelen en op geen enkele wijze gebonden zijn aan 

geneesmiddelen van Boehringer Ingelheim; 

 de verpleegkundigen die worden ingezet contractueel verplicht zijn alle in de praktijk verkregen 

informatie geheim te houden en geen promotionele uitingen te doen over geneesmiddelen.  

Als het COPD-zorgproject zeven jaar later in een klachtenprocedure aan de Codecommissie en in 

tweede instantie aan de Commissie van Beroep wordt voorgelegd, blijkt dat de interpretatie van de 

regels voor sponsoring aanzienlijk is aangescherpt en de sponsoring van het COPD-zorgproject door 

Boehringer Ingelheim op een aantal punten niet voldoet.429 De Commissie van Beroep stelt de 

strekking van de regels voor sponsoring centraal en benadrukt dat sponsoring niet mag leiden tot 

ongewenste beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van de gesponsorde. Daartoe moet worden 

voorkomen dat vergunninghouders en beroepsbeoefenaren bij hun onderlinge verkeer zich op 

onoorbare wijze jegens elkaar verplicht zouden voelen. Elke schijn van ongewenste beïnvloeding 

moet worden vermeden. Sponsoring is in beginsel toelaatbaar indien aan de voorwaarden van art. 

6.5.4-6.5.8 CGR Code wordt voldaan, waarbij het totaalbeeld van de sponsoring in ogenschouw moet 

worden genomen, aldus de Commissie van Beroep.430 Aan de hand van een analyse van de opzet en 

de uitvoering van het COPD-zorgproject constateert de Commissie van Beroep dat de door 

Boehringer Ingelheim gesponsorde praktijkondersteuning een rechtstreeks commercieel doel heeft, 

namelijk het vergroten van het afzetgebied van COPD-medicatie van Boehringer Ingelheim als 

marktleider. De volgende feiten en overwegingen spelen daarbij een rol:431 

 het is de buitendienst van Boehringer Ingelheim die de eerste selectie verricht van 

huisartsenpraktijken die voor deelname aan het COPD-zorgproject in aanmerking komen; 

                                                           
429 Dit is overigens de eerste keer dat een casus, die door de Codecommissie in een advies is beoordeeld, 
naderhand ook in een klachtenprocedure door de Codecommissie wordt behandeld. Op grond van art. 63 
Reglement bindt een advies de Codecommissie niet, indien over het in de adviesaanvraag voorgelegde 
handelen of nalaten een klacht wordt ingediend. In K15.004 voegt de Codecommissie hieraan toe dat het 
eerdere advies niet aan een integrale toetsing van het sponsorproject in de weg staat. Tevens wijst de 
Commissie erop dat een advies ‘in een bepaalde tijd en onder dan geldende regelingen en voorwaarden wordt 
afgegeven. Een advies heeft geen eeuwigheidswaarde en de gebruiker dient zich steeds ervan te vergewissen 
of bij gewijzigde regelgeving het advies zijn betekenis kan hebben behouden’ (K15.004, 12 oktober 2015, r.o. 
6.3 (Novartis/Boehringer Ingelheim)). 
430 B15.004/B15.03/15.04, 22 februari 2016, r.o. 4.9 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
431 B15.004/B15.03/15.04, 22 februari 2016, r.o. 4.9.1-4.9.2 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
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 de daarbij gehanteerde selectiecriteria zijn niet schriftelijk vastgelegd en/of nader door 

Boehringer Ingelheim inzichtelijk gemaakt; 

 de buitendienst biedt de door haar geselecteerde huisartsenpraktijken hulp bij het formuleren 

van een formeel aan Boehringer Ingelheim gericht sponsorverzoek; 

 de aard, het doel en de inhoud van de financiële relatie tussen Boehringer Ingelheim en de 

gesponsorde praktijken zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt, daarom houdt de Commissie van 

Beroep het erop dat de selectie van huisartsen door de buitendienst plaatsvindt op basis van 

commerciële overwegingen;432 

 het geheel van de activiteiten van de gesponsorde verpleegkundige is erop gericht ‘om patiënten 

in het patiëntenbestand van de betreffende huisartsen op te sporen, patiënten te selecteren 

voor mogelijke COPD-zorg, patiënten te diagnosticeren met de indicatie COPD en (ook) patiënten 

te behandelen met COPD-medicatie, zodat meer COPD-medicatie wordt voorgeschreven’ en 

maakt daarmee deel uit van de reguliere huisartsgeneeskundige zorg.433 De facto betekent dit 

dat de verpleegkundige de huisarts werk uit handen neemt waardoor deze een voordeel geniet 

in de vorm van tijdbesparing. De waarde van dit voordeel wordt geschat op minimaal € 5.000 per 

huisartsenpraktijk.434 

Het complex van deze factoren leidt tot de conclusie van de Commissie van Beroep dat het 

Boehringer Ingelheim erom te doen is COPD-patiënten te selecteren en te behouden binnen de 

COPD-zorg met (ook) het kennelijke doel om het afzetgebied van COPD-medicatie te vergroten. Aldus 

is sprake van een rechtstreeks commercieel doel in de zin van de tweede alinea van art. 6.5.5 CGR 

                                                           
432 Uit deze zaak blijkt welke spanningsvelden zich in een klachtenprocedure rond gunstbetoon kunnen 

voordoen. De door Novartis ingediende klacht is gebaseerd op een beperkt aantal pagina’s van een door 
Boehringer Ingelheim gesloten sponsorovereenkomst. Boehringer Ingelheim ontkent het bestaan van de 
overeenkomsten niet, maar beroept zich op het uitgangspunt van het burgerlijk procesrecht dat wie stelt, moet 
bewijzen. Van een omkering van de bewijslast zou volgens Boehringer Ingelheim alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden sprake kunnen zijn. Boehringer Ingelheim verzet zich ertegen dat zij, om aan te tonen dat zij 
niet in strijd met de gedragscode handelt, concurrentiegevoelige informatie, zoals contracten, klantgegevens 
en brieven, moet overleggen waarvan Novartis dan zou kunnen kennisnemen. Aangeboden wordt de relevante 
stukken strikt vertrouwelijk over te leggen. De Codecommissie maakt geen punt van de opstelling van 
Boehringer Ingelheim en gaat – hoewel zij geen inzage heeft gehad in de gebruikte contracten – uit van de 
juistheid van de stelling van Boehringer Ingelheim dat die contracten afspraken bevatten zoals door Boehringer 
Ingelheim gesteld (K15.004, r.o. 6.17). De Commissie van Beroep volgt deze lijn niet en oordeelt dat het op de 
weg van Boehringer Ingelheim had gelegen om stukken over te leggen waaruit kan worden opgemaakt hoe de 
samenwerkingsverbanden van huisartsen zijn geselecteerd en welke afspraken er over en weer in het kader 
van de sponsoring zijn gemaakt. Transparantie en redelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten bij sponsoring; 
het ligt daarom op de weg van een vergunninghouder die een sponsorrelatie met beroepsbeoefenaren aangaat 
om zich transparant en toetsbaar op te stellen (B15.004/B15.03/15.04, r.o. 4.9.1). 
433 Door Boehringer Ingelheim is betoogd dat de activiteiten van de verpleegkundige geen behandelingen zijn 
van de patiënt en uitsluitend tot doel hebben de huisartsen te ondersteunen bij het analyseren van het totale 
patiëntenbestand, teneinde te komen tot een zorgvuldige en optimale selectie van patiënten met COPD die in 
aanmerking komen voor opname in het ketenzorgprogramma COPD.  
434 In eerste aanleg is door de Codecommissie geen belang gehecht aan het feit dat de 
samenwerkingsverbanden van huisartsen die deelnemen aan het COPD-zorgproject – en daarmee ook de 
individuele huisartsen die deelnemen aan het samenwerkingsverband – een financieel voordeel ontvangen. 
Volgens de Codecommissie is dit inherent aan sponsoring; sponsoring levert de gesponsorde namelijk altijd een 
financieel voordeel op. Dat bij deelname aan het COPD-zorgproject niet alleen het samenwerkingsverband als 
zodanig daarvan financieel voordeel geniet, maar uiteindelijk ook de daarin deelnemende individuele 
huisartsen maakt de sponsoring op zichzelf naar het oordeel van de Codecommissie niet ontoelaatbaar (zie 
K15.004, r.o. 6.14). De Commissie van Beroep ziet dit dus anders. 
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Code. De Commissie van Beroep concludeert tevens dat de sponsoring leidt tot ongewenste 

beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van huisartsen. Dit volgt onder meer uit het feit dat de artsen 

zich bij wijze van tegenprestatie verplichten om Boehringer Ingelheim in de gelegenheid te stellen 

nascholing te verzorgen en toezeggen Boehringer Ingelheim op de hoogte te houden van het COPD-

zorgproject door dit (na) te bespreken tijdens afspraken met medewerkers van de buitendienst. Ook 

het feit dat de verpleegkundige directe patiëntencontacten heeft en met huisartsen bespreekt welke 

patiënten voor een vervolggesprek dienen te worden uitgenodigd, draagt bij aan deze conclusie.435 

Doordat de sponsoring van het COPD-zorgproject een rechtstreeks commercieel doel heeft en tot 

ongewenste beïnvloeding van de zijde van Boehringer Ingelheim op het voorschrijfgedrag van de 

huisarts leidt, worden ook de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de 

gesponsorde en sponsor aangetast. De sponsoring is daarmee tevens in strijd met art. 6.5.4 CGR 

Code.436 Boehringer Ingelheim wordt bevolen het COPD-zorgproject met onmiddellijke ingang te 

staken en de aan het project deelnemende beroepsbeoefenaren hierover te informeren. 

Het is de eerste keer dat een sponsorproject zo integraal wordt getoetst aan de vereisten dat 

sponsoring geen rechtstreeks commercieel doel mag hebben en niet mag leiden tot ongewenste 

beïnvloeding van voorschrijfgedrag. In het merendeel van de tot dan toe uitgebrachte adviezen komt 

een afweging ten aanzien van de integriteitsvereisten van art. 6.5.4 CGR Code niet met zoveel 

woorden terug. Alleen in A06.042,437 A08.051,438 A14.074439 en A14.103440 bevestigt de 

Codecommissie expliciet dat aan art. 6.5.4 CGR Code is voldaan. In twee adviezen staat art. 6.5.4 aan 

de goedkeuring van een sponsorproject door de Codecommissie in de weg: 

– A15.117 (sponsoring van een prijsvraag): Een van de juryleden bij een prijsvraag heeft een zekere mate van 

betrokkenheid bij een van de ingediende projecten. De integriteitsvereisten brengen mee dat de bij 

sponsoring betrokken partijen elkaar met wederzijds respect moeten benaderen en bejegenen, en dat de 

sponsoring op integere, eerlijke en transparante wijze dient plaats te vinden. Hoewel er geen enkele 

indicatie of aanwijzing is dat het betreffende jurylid niet integer zou handelen, kan de geconstateerde 

betrokkenheid afbreuk doen aan de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van 

sponsor, gesponsorde en alle betrokken partijen en/of sector. De Codecommissie kan de sponsoring om 

deze (en andere) redenen niet goedkeuren. 

 

                                                           
435 B15.004, r.o. 4.9.2. In eerste aanleg komt de Codecommissie tot een milder standpunt. De Codecommissie 
wijst erop dat het risico van beïnvloeding bij iedere vorm van sponsoring aanwezig is en juist daarom regels zijn 
gesteld waar sponsoring aan moet voldoen. Die regels dienen ertoe om zoveel mogelijk te waarborgen dat die 
beïnvloeding niet plaatsvindt. Van ongewenste beïnvloeding is bij het COPD-zorgproject naar het oordeel van 
de Codecommissie geen sprake. Evenmin is volgens de Codecommissie gebleken dat de onafhankelijkheid, 
integriteit en geloofwaardigheid van partijen door de sponsoring worden aangetast (K15.004, r.o. 6.17) of dat 
de sponsoring van Boehringer Ingelheim een rechtstreeks commercieel doel zou hebben. Iedere sponsoring 
door een vergunninghouder heeft in meer of mindere mate een positieve spin-off. Uiteraard wordt de 
sponsoring mede met het oog daarop gegeven, aldus de Codecommissie (K15.004, r.o. 6.19). 
436 B15.004/B15.03/15.04, 22 februari 2015, r.o. 4.10 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
437 A06.042 (sponsoring aanschaf/lease echoapparatuur). 
438 A08.051 (tijdelijke bruikleen om niet van medisch hulpmiddel/meter). 
439 A14.074 (prijsvraag); dat met het uitloven van de prijsvraag ook het creëren van goodwill en het initiëren 
van langetermijnrelaties met beroepsbeoefenaren wordt beoogd, is niet strijdig met de integriteitsbepaling van 
art. 6.5.4 CGR Code.  
440 A14.103 (prijsvraag); de Codecommissie constateert dat noch uit de algemene voorwaarden van de 
prijsvraag, noch uit de beide inzendingen blijkt dat de bij de sponsoring betrokken partijen, zijnde de 
‘vergunninghouder, winnaar en, indirect, de jury’, niet hebben voldaan aan de integriteitseisen.  
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– A10.007 (sponsoring van de ontwikkeling en de bouw van een webapplicatie voor 

keteninformatiesysteem): De Codecommissie vraagt zich in deze casus af in hoeverre de sponsoring kan 

leiden tot ‘aantasting van de onafhankelijkheid van de betrokken apotheken, nu zij in de uitoefening van 

hun “core business” afhankelijk zullen zijn van een door een vergunninghouder ontwikkeld en gefinancierd 

systeem en daarbij als tegenprestatie tevens de verplichting op zich nemen de vergunninghouder 

periodiek van daarmee verkregen gegevens te voorzien’. De omstandigheid dat deze gegevens vooraf 

worden geanonimiseerd – een minimaal noodzakelijke voorwaarde – maakt het oordeel van de 

Codecommissie niet anders. De sponsoring is niet toelaatbaar.  

Ook de bepaling in art. 6.5.5 CGR Code dat sponsoring geen rechtstreeks commercieel doel mag 

hebben, heeft in de vóór 2016 uitgebrachte adviezen vrijwel steeds een ondergeschikte rol gespeeld. 

Alleen uit A13.039,441 A14.024442 en A14.074443 volgt uitdrukkelijk dat aan deze voorwaarde is 

voldaan. A08.051 bevat een impliciet, in zeer algemene bewoordingen geformuleerd akkoord.444 

Voorbeelden van positieve adviezen waarin niet wordt ingegaan op de voorwaarde dat sponsoring 

geen rechtstreeks commercieel doel mag hebben, zijn onder meer A06.042,445 A08.099,446 

A09.095.447 

Naast de toetsing aan art. 6.5.4 en/of art. 6.5.5 CGR Code beoordeelt de Codecommissie sponsoring 

in enkele gevallen ook in het licht van art. 6.5.8 CGR Code, waarin is bepaald dat in geval van 

sponsoring een eventuele tegenprestatie niet mag leiden tot ongewenste beïnvloeding van het 

voorschrijf-, inkoop- en aflevergedrag van de gesponsorde. In de navolgende zaken leidt deze 

bepaling tot een negatief advies: 

– A13.039: De sponsoring bestaat in het bieden van ondersteuning door verpleegkundigen gericht op de 

optimalisering van de behandeling van specifieke patiëntengroepen door huisartsen. Aan de positie van de 

verpleegkundigen wordt in de adviesaanvraag echter nauwelijks aandacht besteed. Zo is onduidelijk of de 

verpleegkundige in dienst is bij de vergunninghouder of op andere wijze aan hem is gelieerd. De 

contractuele verplichtingen (op basis van formeel of materieel werkgeverschap, overeenkomst van 

opdracht of anderszins) van de verpleegkundige ten opzichte van de vergunninghouder zijn niet bekend. 

Omdat niet kan worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, de verpleegkundige vanuit de 

rechtsverhouding tot de vergunninghouder weerstand kan bieden aan een eventuele wens tot het direct 

of indirect aanprijzen van de geneesmiddelen of het anderszins ongewenst beïnvloeden van 

beroepsbeoefenaren, komt de Codecommissie tot een negatief oordeel.448 

 

– A14.110: De sponsoring heeft betrekking op het inzetten van consulenten die groepspraktijken van 

huisartsen en ziekenhuizen op tijdelijke basis helpen met het opzetten, optimaliseren en begeleiden van 

specifieke zorg. Deze consulenten zijn in dienst van de vergunninghouder. Vanuit deze rechtsverhouding is 

                                                           
441 A13.093 (praktijkondersteuning huisartsen). 
442 A14.074 (sponsoring prijsvraag). 
443 A14.024 (ter beschikking stellen apparatuur). 
444 A08.051 (tijdelijke bruikleen om niet van medisch hulpmiddel/meter). 
445 A06.042 (sponsoring aanschaf/lease echoapparatuur). 
446 A08.099 (sponsoring wetenschappelijke vereniging medisch specialisten). 
447 A09.095 (berichtenservice en communicatieplatform). 
448 A13.039 (sponsoring huisartsenpraktijken). Deze casus verschilt dus van A08.065, waarin door de 
Codecommissie in het kader van de adviesaanvraag is vastgesteld dat de verpleegkundigen die de 
praktijkondersteuning verzorgen, van de vergunninghouder onafhankelijke personen zijn, die contractueel 
verplicht zijn zich te zullen onthouden van elke vorm van directe of indirecte aanprijzing van geneesmiddelen, 
en dat ook anderszins van die personen geen ongewenste beïnvloeding in de richting van de 
beroepsbeoefenaar zal uitgaan. 
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niet gewaarborgd dat voldoende weerstand kan worden geboden aan een eventuele richting de consulent 

geuite wens van de vergunninghouder tot het aanprijzen van geneesmiddelen of het anderszins 

ongewenst beïnvloeden van beroepsbeoefenaren.  

 

– A13.038: Een vergunninghouder wil een informatiebijeenkomst van een ziekenhuis voor een bepaalde 

patiëntengroep sponsoren. Naast financiële ondersteuning bestaat deze sponsoring ook uit ondersteuning 

‘in kind’; het bedrijf stelt medewerkers van de sales- en/of marketingafdeling ter beschikking, die het 

ziekenhuis ondersteunen bij de voorbereiding van de informatiebijeenkomst. In dat kader wordt de vraag 

voorgelegd of deze sales- en marketingmedewerkers ook voor ondersteunende werkzaamheden op de 

informatiebijeenkomst zelf aanwezig mogen zijn, op voorwaarde dat zij geen contact zullen hebben met 

patiënten. De Codecommissie acht dit ontoelaatbaar. De aanwezigheid van de sales- en 

marketingmedewerkers bij een bijeenkomst voor patiënten brengt volgens de Codecommissie het 

evidente risico op ongewenste beïnvloeding mee, nu deze medewerkers er juist voor zijn opgeleid om 

reclame te maken voor de producten van de sponsor. De algemene instructie dat de medewerkers geen 

contact mogen hebben met patiënten biedt onvoldoende garantie, terwijl de aanwezigheid van sales- en 

marketingmedewerkers ook anderszins niet gerechtvaardigd wordt. 

7.7.6.2 Doel van te sponsoren projecten en activiteiten 

In art. 6.5.5 CGR Code onder a en b worden als (cumulatieve) vereisten gesteld dat sponsoring 

betrekking moet hebben op 1. innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten, die 2. directe of 

indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel 

hebben. 

Uit de adviezen volgt dat deze twee vereisten in nauw onderling verband worden gezien. Als 

vastgesteld wordt dat de sponsoring betrekking heeft op innovatieve en kwaliteitsverbeterende 

activiteiten, wordt vrijwel steeds aangenomen dat ook sprake is van verbetering van zorg aan 

patiënten of bevordering van de medische wetenschap, en omgekeerd. Deze vereisten vormen over 

het algemeen nauwelijks problemen, zo blijkt uit de navolgende voorbeelden: 

– A08.065: Het gedurende een beperkte periode in bruikleen geven van diagnostische apparatuur die kan 

worden gebruikt voor het diagnosticeren van een chronische aandoening en voor de verbetering van de 

behandeling. De Codecommissie oordeelt dat dit bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de 

huisartsenpraktijk en de patiëntenzorg. 

 

– A08.065: Het aanbieden van een opleidingstraject voor praktijkondersteuners dat specifiek gericht is op 

het opzetten van een speciaal spreekuur voor patiënten met een bepaalde chronische aandoening, het 

verrichten van bepaalde diagnostische handelingen (spirometriebepaling) en het vergroten van kennis van 

diseasemanagement (behandelplan, therapietrouw, inspanningstolerantie, enz.) draagt bij tot betere 

kwaliteit van de medische praktijk en van de zorg voor patiënten. Hetzelfde geldt voor het in paragraaf 

7.7.6.1 reeds besproken COPD-zorgproject, dat bestaat in de tijdelijke ondersteuning van de praktijk door 

een onafhankelijke verpleegkundige, die huisartsen en praktijkondersteuners helpt bij het opzetten van 

een in de praktijk geïntegreerd, categoraal spreekuur voor COPD-patiënten. De Codecommissie gaat ervan 

uit dat deze ondersteuning eveneens bijdraagt aan een betere kwaliteit van de medische praktijk en 

patiëntenzorg.449 

                                                           
449 In K15.004 en B15.004/B15.03/15.04 wordt deze constatering onderschreven. Zowel in eerste als in tweede 
aanleg wordt bevestigd dat de door Boehringer Ingelheim verleende sponsoring voldoet aan het in art. 6.5.5 
onder a gestelde vereiste dat de ondersteuning een kwaliteitsverbeterende activiteit betreft. ‘De kwaliteit van 
de COPD-zorg in de betreffende praktijken wordt er immers door verbeterd. Tevens wordt de zorg aan de 
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– A09.095: De sponsoring betreft een berichtenservice/communicatieplatform voor herhaalmedicatie, dat 

communicatie tussen de behandelend arts, de apotheker en de patiënt mogelijk maakt en gericht is op de 

bevordering van therapietrouw, therapiepersistentie en verantwoord medicijngebruik. Zie voor een 

vergelijkbaar (positief) advies A10.119. 

 

– A08.099: Een beroepsvereniging van artsen vraagt sponsoring voor initiatieven als het geven van 

voorlichting aan patiënten over hoofdpijn en de behandeling daarvan, onder meer door middel van de 

website, een (voor bezoekers kosteloos) interactief online spreekuur en het organiseren van een 

symposium voor beroepsbeoefenaren. Dit leidt tot een kwalitatieve verbetering van de zorg aan patiënten 

en draagt bij aan de verbetering van de kennis en vaardigheden van de deelnemers.  

 

– A14.110: De Codecommissie acht het aannemelijk dat de tijdelijke inzet van een consulente die 

ziekenhuizen en groepspraktijken van huisartsen ondersteunt bij het opzetten, optimaliseren en 

begeleiden van bepaalde zorg een kwaliteitsverbeterende activiteit is. Kennelijk is het de bedoeling deze 

ondersteuning alleen aan te bieden aan huisartsenpraktijken die zelf onvoldoende tijd, budget en 

capaciteit voor deze specifieke zorg hebben. Deze aanname brengt wel mee dat bij iedere voorgenomen 

sluiting van een sponsorovereenkomst steeds zal moeten worden vastgesteld dat dit daadwerkelijk het 

geval is. Sponsoring is alleen toegestaan voor activiteiten die zonder de ondersteuning van de sponsor niet 

of slechts moeizaam in de betreffende praktijk of het betreffende ziekenhuis van de grond komen.  

 

– A14.024: Het gedurende de periode van een jaar kosteloos in bruikleen geven van een non-invasief 

apparaat dat direct een uitslag oplevert, draagt bij aan de verbetering van de zorg aan patiënten, mede 

omdat de behandeling minder belastend is. Bovendien kan het ziekenhuis gedurende deze periode 

ervaring met het apparaat opdoen. 

Expliciet akkoord met art. 6.5.5 onder a CGR Code is de Codecommissie tevens in A06.042,450 

A08.042,451 A08.051,452 A14.074,453 A15.056.454  

In A16.037 acht de Codecommissie het onvoldoende duidelijk of sprake is van directe of indirecte 

verbetering van de zorg aan patiënten of van de bevordering van de medische wetenschap. De 

Codecommissie wijst erop dat het moet gaan om activiteiten die zonder sponsoring niet of moeizaam 

van de grond zouden komen. Daarbij kan het voorkomen dat een bepaalde activiteit op een gegeven 

moment voor sponsoring in aanmerking komt, maar dat enige tijd later sprake is van een ‘best 

practice’. Of dit in de betreffende casus het geval is, kan zonder nadere toelichting niet worden 

beoordeeld. 

7.7.6.3 Reguliere financiering  

Art. 6.5.5 onder c, het derde cumulatieve vereiste van art. 6.5.5, luidt dat sponsoring alleen is 

toegestaan als er geen of onvoldoende reguliere financiering is.  

                                                           
betreffende individuele COPD-patiënten geoptimaliseerd’, aldus de Codecommissie (r.o. 6.23). Zie ook 
Commissie van Beroep, r.o. 4.10. 
450 A06.042 (sponsoring aanschaf/lease echoapparatuur). 
451 A08.042 (toegang database wetenschappelijke publicaties). 
452 A08.051 (tijdelijke bruikleen om niet van medisch hulpmiddel/meter). 
453 A14.074 (prijsvraag). 
454 A15.056 (prijsvraag). 
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Uit de uitspraak in eerste aanleg in de zaak Novartis/Boehringer Ingelheim volgt dat het voor de 

beoordeling van de vraag of aan dit vereiste is voldaan, niet relevant is of daadwerkelijk andere 

reguliere financiering wordt verkregen – en er dus sprake is van dubbele financiering – maar of 

reguliere financiering kán worden verkregen.455 Bij haar overwegingen over de toelaatbaarheid van 

de sponsoring van het COPD-zorgproject staat de Codecommissie uitvoerig stil bij het nieuwe 

systeem van huisartsenbekostiging, dat per 2015 is ingevoerd. Dit systeem bestaat uit drie 

segmenten. De Codecommissie toetst per segment of de bekostiging voor COPD-zorg mogelijk is.456  

De Codecommissie constateert dat COPD-zorg in het bekostigingsmodel 2015 wordt vergoed in zowel 

segment 1 (basis COPD/Astma-zorg) als in segment 2 (multidisciplinaire zorg COPD/Astma). Ook 

segment 3, dat ziet op ketenzorg, biedt volgens de Codecommissie een vergoedingsmogelijkheid. In 

het kader van segment 3 kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders onderling afspraken maken over 

het belonen van uitkomsten van zorg en zorgvernieuwing op lokaal niveau. Volgens de Codecommissie 

geldt dit met name ook voor multidisciplinaire zorg COPD/Astma. Het gaat dan om één tarief voor de 

gehele ketenzorg op dit gebied.  

De Codecommissie concludeert dat huisartsenpraktijken in het kader van het nieuwe 

bekostigingssysteem vanaf 1 januari 2015 in alle segmenten een reguliere vergoeding voor 

COPD/Astma-zorg kunnen krijgen. Dit betekent dat de door Boehringer Ingelheim gesponsorde 

activiteiten onder de normale praktijk- of bedrijfsvoering vallen die huisartsen moeten financieren uit 

de reguliere vergoedingen. Indien een huisartsenpraktijk ondanks de beschikbaarheid van middelen 

volgens het bekostigingsstelsel niet aan die eisen voldoet, is het aan de zorgverzekeraar om passende 

maatregelen te nemen. De zorgverzekeraar heeft immers een regiefunctie in het zorgstelsel. Voor 

aanvullende financiering door derden in de vorm van sponsoring is op grond van art. 6.5.5 onder c 

CGR Code geen plaats, aldus de Codecommissie. Niet relevant is of een huisartsenpraktijk de 

reguliere financiering daadwerkelijk ontvangt, maar of reguliere financiering verkregen kán 

worden.457  

Deze uitspraak vormt een breuk met de tot dan toe door de Codecommissie gehanteerde lijn. Dit 

blijkt uit het navolgende overzicht van adviezen, waarin de afwezigheid van reguliere financiering 

over het algemeen zeer snel werd aangenomen.  

Zo acht de Codecommissie het aannemelijk dat de aanschaf van een meter die wordt gebruikt om de 

kwaliteit van de diagnose en behandeling van een bepaalde aandoening te verbeteren ‘in veel 

gevallen – met name in kleine praktijken – niet op andere wijze kan worden gefinancierd, althans 

gelet op andere prioriteiten niet door die praktijken pleegt te worden gefinancierd’.458 Met 

betrekking tot het tijdelijk en kosteloos in bruikleen verstrekken van diagnostische apparatuur ter 

waarde van € 1.390 plus bijkomende kosten à € 750 constateert de Codecommissie dat huisartsen 

‘(…) naar mag worden aangenomen, (...) in het algemeen niet in staat zijn de aangeboden vormen 

van ondersteuning zelf te financieren, althans zich niet kunnen veroorloven daaraan ten koste van 

                                                           
455 Door Boehringer Ingelheim is beroep aangetekend tegen deze conclusie van de Codecommissie. Omdat de 
Commissie van Beroep op andere gronden reeds tot de conclusie komt dat de sponsoring niet toelaatbaar is, 
worden de grieven van Boehringer Ingelheim niet meer behandeld en blijft het door de Codecommissie in 
eerste instantie gegeven oordeel op dit punt overeind, zie B15.004, r.o. 4.12).  
456 Gedoeld wordt op het sedert 1 januari 2015 geldende bekostigingssysteem dat is vastgelegd in Beleidsregel 
BR/CU-7105, Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, van de NZa. 
457 K15.004, 12 oktober 2015, r.o. 6.28 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
458 A08.051 (tijdelijke bruikleen om niet van medisch hulpmiddel/meter). 
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andere belangen prioriteit te geven.’459 Ten aanzien van de sponsoring van een beroepsvereniging 

van medisch specialisten (in totaal € 37.500, afkomstig van meerdere bedrijven) voor het uitvoeren 

van activiteiten als het opzetten van een website met onder meer informatie voor patiënten, een 

interactief artsenspreekuur, een tweewekelijks magazine en een tweejaarlijks symposium, 

constateert de Codecommissie dat deze activiteiten alleen dankzij sponsoring mogelijk zijn. De 

contributie-inkomsten van de vereniging, afkomstig van enkele tientallen leden, zijn hiervoor niet 

toereikend, terwijl evenmin aannemelijk is dat andere reguliere vormen van financiering voorhanden 

zijn, aldus de Codecommissie.460 

– A09.095 betreft de sponsoring van een apotheekserviceprogramma, bestaande uit een berichtenservice en 

communicatieplatform. De kosten bestaan uit eenmalige ontwikkelingskosten ICT-infrastructuur (€ 

12.000), jaarlijkse kosten voor systeemonderhoud (€ 6.000) en jaarlijkse licentiekosten (afhankelijk van 

aantal deelnemende apotheken tussen de € 30.000 en € 88.000). De Codecommissie constateert dat een 

activiteit als deze niet op andere reguliere wijze wordt gefinancierd. Zie voor een vergelijkbaar advies met 

dezelfde uitkomst ook A10.119.  

 

– In A14.026 oordeelt de Codecommissie over het kosteloos ter beschikking stellen van een medisch 

apparaat met een kostprijs van ongeveer € 30.000 dat ‘het gebruik van het apparaat nog geen deel 

uitmaakt van de reguliere zorg, terwijl voor de aanschaf daarvan voorts in de ziekenhuisbudgetten op dit 

moment nog geen ruimte is’. Het gedurende een jaar kosteloos in bruikleen ter beschikking stellen van het 

apparaat wordt toelaatbaar geacht. 

De Codecommissie is eerder wel al kritisch geweest ten aanzien van de sponsoring van zaken die tot 

de normale praktijk- of bedrijfsvoering behoren. In A10.007 acht de Codecommissie het niet 

toelaatbaar dat activiteiten die onderdeel uitmaken van de ‘core business’ van de betreffende 

beroepsbeoefenaren, dan wel onderdeel uitmaken van de zorgplicht van de zorgaanbieder, worden 

gesponsord. 

A10.007 betreft de voorgenomen sponsoring van de ontwikkeling en bouw van een webapplicatie 

bedoeld voor poliklinische apotheken. Het doel van de webapplicatie is zaken als zorgprotocollering, 

medicatieveiligheid, therapietrouw en optimalisatie van het contact tussen de patiënt, specialist, 

apotheker en eerstelijnszorgverlener op een overzichtelijke manier te registreren, ordenen en 

integreren. De applicatie is onder meer bedoeld om de informatie die met deze 

begeleidingsprogramma’s voor bepaalde patiëntgroepen beschikbaar is, te bundelen en het gebruik 

ervan te faciliteren. De ontwikkelings- en licentiekosten van het project zijn tezamen begroot op € 

162.000 (eenmalig) en jaarlijkse onderhoudskosten à € 28.200. De beoogde sponsor wil de 

eerstgenoemde kosten en de onderhoudskosten voor de eerste twee jaar voor zijn rekening nemen. 

De Codecommissie wijst erop dat een informatiesysteem voor het registreren van gegevens inzake 

het veilig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen de essentie van een apotheek raakt, het gaat 

in feite om ‘core business’. Poliklinische apothekers zouden uit hoofde van hun ondernemerschap in 

                                                           
459 A08.065. Tot eenzelfde constatering komt de Codecommissie in dit advies ten aanzien van het 
opleidingstraject voor praktijkondersteuners, gericht op het opzetten van een speciaal spreekuur voor 
chronische patiënten (gemiddelde kostprijs van de training incl. algemene kosten is geschat op € 800 à 1.000 
per deelnemer) en de tijdelijke praktijkondersteuning voor het opzetten van een COPD-spreekuur (totale 
kosten per praktijk € 5.500, bestaande uit het uurtarief en de kosten van de verpleegkundige alsmede gebruik 
van computer en software in de praktijk). De Codecommissie gaat ervan uit dat deze kosten in het algemeen 
niet door een huisarts(enpraktijk) kunnen en zullen worden gefinancierd.  
460 A08.099 (sponsoring wetenschappelijke vereniging medisch specialisten). 
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beginsel dan ook over voldoende financiële middelen moeten beschikken om deze doelstellingen zelf 

te realiseren, ook waar het webapplicaties betreft. Dit alles geldt te meer nu poliklinische apotheken 

‘zich in het algemeen bewegen in een segment van de markt – zoals door klinisch specialisten voor te 

schrijven farmaceutische spécialités – waar een niet onaanzienlijk rendement mag worden 

verondersteld’. In dat licht vindt de Codecommissie het in de rede liggen dat apothekers zelf zorg 

dragen voor de financiering van de webapplicatie. Bovendien zijn de investeringen van zodanige 

beperkte omvang zijn dat deze gemiddeld per apotheek eenmalig slechts op enkele duizenden euro’s 

en voor onderhoud op enkele honderden euro’s per jaar zouden uitkomen. 

Ook in een aanvullende adviesaanvraag blijft de Codecommissie bij dit standpunt.461 Het feit dat alle 

betrokken zorgverleners en patiënten gebruikmaken van de webapplicatie doet er niet aan af dat de 

apotheker hierbij een centrale rol vervult. Hij is bij uitstek degene die zicht heeft op de 

beschikbaarheid van een geneesmiddel voor de patiënt en diens ervaringen daarmee. Deze 

regiefunctie is een kerntaak van de apotheker en daarom is het onjuist indien deze zich juist op dit 

terrein zouden laten faciliteren door sponsoring van vergunninghouders. De apotheker moet geacht 

worden zelf in staat te zijn de uitoefening van deze taak uit de exploitatie van zijn bedrijf te 

financieren.  

– In A11.122 acht de Codecommissie de vergoeding van de kosten die een ziekenhuisapotheek maakt voor 

het thuis toedienen van een weesgeneesmiddel door de fabrikant van het geneesmiddel volgens de 

sponsorregels niet toegestaan. De thuistoedienservice behoort in beginsel tot de zorgplicht van het 

ziekenhuis bij de verstrekking van het betrokken geneesmiddel.462 

 

– In A16.037 wordt de adviesaanvraag op het punt van de beschikbare reguliere financiering onvoldoende 

duidelijk geacht. Er is niet toegelicht in welke mate kosten al dan niet in een NZa-tarief zijn opgenomen. 

Ook is niet aangegeven of er andere financiering is en of het gaat om zaken die tot de normale praktijk- of 

bedrijfsvoering behoren. 

De sponsoring van de toegang tot een medische database wordt wel toelaatbaar geacht. De 

Codecommissie acht het aannemelijk dat de aangeboden dienst zo veelomvattend en bijzonder is dat 

niet kan worden gezegd dat het op deze wijze beschikbaar hebben van vakliteratuur voor de 

beroepsbeoefenaar tot de normale praktijkvoering behoort.463  

Enigszins gecompliceerd is het voor de Codecommissie om te beoordelen of aan het vereiste van art. 

6.5.5 onder c CGR Code wordt voldaan in het geval van prijsvragen. Ook als dit uitdrukkelijk in de 

algemene voorwaarden van de prijsvraag is opgenomen, valt voor de Codecommissie in een concreet 

geval niet altijd op te maken of de ingediende projecten daadwerkelijk niet op (deels) andere wijze 

worden gefinancierd. Met enige voorzichtigheid wil de Codecommissie in A14.103 echter wel 

aannemen dat met de uitkering van het prijs/sponsorbedrag geen sprake is van ongewenste 

additionele financiering. Mocht dat bij het winnende project uiteindelijk toch anders blijken te zijn, 

dan dient de Codecommissie daar alsnog over te worden geïnformeerd.  

                                                           
461 A10.076. 
462 De Codecommissie acht het wel toelaatbaar dat de kosten voor de thuistoediening door de 
vergunninghouder worden vergoed in de vorm van een korting in verband met de levering van 
geneesmiddelen, op voorwaarde dat dit transparant wordt gemaakt. Zie par. 7.7.3. 
463 A08.042 (toegang database wetenschappelijke publicaties). 
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In A15.056 maakt de Codecommissie op dit punt geen voorbehoud meer. De overgelegde 

begrotingen geven geen aanleiding te veronderstellen dat er voor de ingediende projecten al andere 

financiering beschikbaar is, terwijl de projecten kennelijk niet behoren tot de normale praktijk- of 

bedrijfsvoering. Er blijkt vooralsnog niet dat de sponsoring leidt tot bevoordeling van de winnaars, 

bijvoorbeeld in de vorm van een besparing op de kosten van reguliere arbeidsplaatsen. In A15.117 

komt de Codecommissie tot een negatief oordeel. Er dingen drie projectvoorstellen mee naar een 

door een vergunninghouder ingestelde geldprijs. Bij alle drie de projecten is sprake van een 

gedeeltelijke financiering uit andere bron en voor alle drie de projecten geldt dat ze niet behoren tot 

de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de instellingen. Ten aanzien van een van de projecten 

kan echter niet worden uitgesloten dat de financiering door middel van de inkomsten uit de 

prijsvraag niet tot een voordeel dan wel een besparing voor de gesponsorde leidt.  

7.7.6.4 Overige voorwaarden aan sponsoring  

De CGR Code stelt één voorwaarde aan de begunstigde van de sponsoring: op grond van art. 6.5.3 

CGR Code is het – met uitzondering van het sponsoren van een proefschrift – niet toegestaan om 

individuele beroepsbeoefenaren te sponsoren. Dit vereiste heeft een paar keren aan goedkeuring 

door de Codecommissie in het kader van een adviesaanvraag in de weg gestaan. 

– A08.042: Om toegang te verkrijgen tot een elektronische databank met medisch-wetenschappelijke 

publicaties afkomstig uit de belangrijkste vaktijdschriften ter wereld, hebben beroepsbeoefenaren een 

gebruikersnaam en een password nodig. Per opgehaald artikel en per ‘e-book chapter’ is de gebruiker een 

vaste prijs verschuldigd. Vergunninghouders kunnen de toegang tot deze database sponsoren door de 

kosten van het gebruik ervan door beroepsbeoefenaren voor hun rekening te nemen. De exploitant van de 

database sluit daartoe een sponsorovereenkomst met farmaceutische bedrijven; een sponsor dient 

minimaal 100 beroepsbeoefenaren te sponsoren. Een beroepsbeoefenaar kan een onderneming als 

sponsor aandragen bij de exploitant, maar een sponsor kan ook zelf beroepsbeoefenaren aanmelden als 

gebruiker. De sponsor betaalt de vergoeding voor het gebruik van de databank rechtstreeks aan de 

exploitant en ontvangt de namen van de gesponsorde beroepsbeoefenaren. De Codecommissie acht dit 

niet toelaatbaar. Weliswaar betaalt de sponsor aan de exploitant van de database en wordt de vergoeding 

groepsgewijs berekend (per 100 beroepsbeoefenaren gelijktijdig), maar de sponsor krijgt wel de 

beschikking over de namen van de beroepsbeoefenaren die hij sponsort en kan zelf bepalen wie hij wel of 

niet sponsort. Hierdoor is sprake van het verlenen van een op geld waardeerbare ondersteuning aan 

individuele beroepsbeoefenaren.464  

 

– A16.037: Een huisartsengroep verzoekt een vergunninghouder de aanschaf van een bepaald diagnosticum 

te sponsoren. Het apparaat is nodig om een aandoening vast te stellen die bij relatief weinig patiënten is 

gediagnosticeerd. Volgens de huisartsengroep is sprake van onderdiagnose. Een van de huisartsen vervult 

een voorbeeldfunctie in de regio en wil de betreffende zorg vanuit zijn praktijk kunnen aanbieden. Deze 

huisarts ziet bovengemiddeld veel patiënten, maar door het ontbreken van de diagnostische apparatuur 

zijn de mogelijkheden om optimale zorg aan deze groep patiënten te bieden beperkt. De Codecommissie 

constateert op grond van deze informatie dat de apparatuur slechts dient ten gunste van één arts en acht 

de sponsoring niet toelaatbaar. 

Er is discussie geweest over de vraag wanneer sprake is van een samenwerkingsverband. In A08.065 

bepaalt de Codecommissie dat sponsoring alleen is toegestaan in de richting van ‘formele’ 

samenwerkingsverbanden. Hieronder worden volgens de Codecommissie onder andere verstaan 

                                                           
464 A08.042 (toegang database wetenschappelijke publicaties). 
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maatschappen of andere rechtsvormen waarin beroepsbeoefenaren actief zijn, zoals door artsen 

opgerichte stichtingen ter bevordering van nascholingsactiviteiten. Sponsoring van een informeel 

samenwerkingsverband acht de Codecommissie niet toelaatbaar. Het kan niet zo zijn dat individuele 

artsen een ‘informeel verband’ aangaan met het oogmerk van sponsoring te kunnen profiteren. Dit 

zou als onaanvaardbaar gevolg hebben dat een enkele afspraak tussen beroepsbeoefenaren – al dan 

niet schriftelijk vastgelegd – aan de werking van de regels voor sponsoring in de weg zou kunnen 

staan.  

Uit de sponsorovereenkomst moet ook blijken welk formeel samenwerkingsverband de 

overeenkomst aangaat.465 Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die door de Codecommissie 

zijn aangemerkt als ‘formeel’ samenwerkingsverband zijn: een maatschap van medisch 

specialisten,466 een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren,467 een vereniging van 

beroepsbeoefenaren,468 GGZ-instellingen469 en huisartsenpraktijken.470 Als vergunninghouders een 

prijs sponsoren, dient de prijs ook te worden toegekend aan een samenwerkingsverband van 

beroepsbeoefenaren en dus niet aan een individuele beroepsbeoefenaar.471  

Art. 6.5.6 CGR Code schrijft voor dat de afspraken over sponsoring vooraf moeten worden vastgelegd 

in een schriftelijke overeenkomst. De Codecommissie besteedt hier in vrijwel alle positieve adviezen 

aandacht aan. Bij negatieve adviezen is de sponsoring vaak al op andere gronden afgewezen en komt 

de Codecommissie niet meer aan toetsing aan deze voorwaarde toe. Voorbeelden van adviezen 

waarin is vastgesteld dat de sponsorovereenkomst aanwezig is, zijn onder meer A06.042, A08.051, 

A08.065, A08.099 en A09.095. In A14.074 stelt de Codecommissie vast dat met de uiteindelijke 

winnaar van de prijsvraag een overeenkomst zal worden gesloten en dus voldaan wordt aan het 

vereiste van art. 6.5.6 CGR Code. In A14.024 maakt de Codecommissie een voorbehoud, omdat er 

geen voorbeeld van de sponsorovereenkomst is meegestuurd bij de adviesaanvraag. A16.037 betreft 

een negatief advies, onder meer vanwege het ontbreken van een schriftelijke sponsorovereenkomst. 

7.7.7 Jurisprudentie over financiële relaties met andere partijen dan 
vergunninghouders en beroepsbeoefenaren  

De CGR Code verbiedt het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld 

waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of 

gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, tenzij dit op grond van hoofdstuk 6 CGR Code is 

toegestaan. Dat dit verbod van toepassing is in de relatie tussen vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren staat buiten kijf. Over de toepasselijkheid van het verbod op andere partijen is 

beperkte jurisprudentie van de Codecommissie voorhanden. 

De vraag of het verbod op het aanbieden van gunstbetoon ook geldt voor andere partijen dan 

vergunninghouders is bij de CGR twee keer aan de orde geweest en raakt in beide gevallen de positie 

van zorgverzekeraars. De ene zaak betreft een advies uit 2005 (A05.027), de andere zaak een advies 

                                                           
465 A09.095 (berichtenservice en communicatieplatform); zie ook A09.053. 
466 A06.042 (sponsoring aanschaf/lease echoapparatuur). 
467 A08.051 (tijdelijke bruikleen om niet van medisch hulpmiddel/meter). 
468 A08.099, A10.007. 
469 A10.119 (webapplicatie therapietrouw). 
470 A13.093 (praktijkondersteuning huisartsen).  
471 Dit volgt uit A14.074 en A14.103. 
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(A13.030) en een uitspraak van de Codecommissie in een klachtenprocedure (K13.001)472 uit 2013, 

die beide betrekking hebben op dezelfde casus. Deze zaken zijn in paragraaf 4.4.4.6 reeds uitvoerig 

behandeld. Voor een omschrijving van de casuïstiek en de uitgebreide overwegingen van de 

Codecommissie wordt dan ook verwezen naar die paragraaf. Op deze plek wordt volstaan met een 

samenvatting van de belangrijkste conclusies. 

A05.027 gaat, kort samengevat, over de vraag of het in het kader van de regels voor gunstbetoon is 

toegestaan dat zorgverzekeraars in de overeenkomsten die zij met artsen sluiten financiële 

stimulansen mogen inbouwen om het voorschrijven van generieke geneesmiddelen te bevorderen. 

De Codecommissie benadrukt in het advies dat uit de doelstellingen van de wetgeving inzake 

geneesmiddelenreclame valt af te leiden dat een voorschrijver zich moet laten leiden door een 

rationeel voorschrijfgedrag. Commerciële belangen van derden mogen daarbij nooit zwaarder wegen 

dan het belang van de patiënt om, gegeven diens specifieke situatie, het beste middel 

voorgeschreven te krijgen. Het hebben van een eigen financieel belang bij dat voorschrijfgedrag is uit 

den boze, aldus de Codecommissie. 

Het vastleggen van een bepaald voorschrijfgedrag door zorgverzekeraars in overeenkomsten met 

voorschrijvers moet worden aangemerkt als reclame, zeker als het voorschrijfgedrag van artsen 

wordt gekoppeld aan een financiële beloning of een sanctie. Er is dan sprake van een stimulering, 

bedoeld om het afleveren, voorschrijven of het verbruik van geneesmiddelen te bevorderen. Het feit 

dat de stimulans wordt gegeven door een zorgverzekeraar (en niet door een vergunninghouder) is 

naar het oordeel van de Codecommissie niet relevant. Het vastleggen van prescriptieverplichtingen 

in samenhang met daaraan gekoppelde incentives (dan wel sancties) is in strijd met zowel het (toen 

nog geldende) Reclamebesluit als de CGR Code. Huisartsen die overeenkomsten aanvaarden waar 

dergelijke verplichtingen in opgenomen zijn, handelen in strijd met het Reclamebesluit en de CGR 

Code. Zorgverzekeraars die dergelijke contracten aanbieden, handelen in strijd met het 

Reclamebesluit, aldus de Codecommissie. 

De impact van dit niet-onomstreden advies is voor de praktijk gering geweest.473  

Het advies en de uitspraak uit 2013 betreffen de overeenkomsten die Achmea aan ziekenhuizen en 

medisch specialisten aanbiedt voor de levering van medisch-specialistische zorg. Om zorg voor de 

aandoening natte maculadegeneratie aan verzekerden te mogen verlenen, stelt Achmea als 

voorwaarde dat artsen nieuwe patiënten zullen behandelen met het UR-geneesmiddel Avastin. Voor 

de behandeling met Lucentis is in het geval van medische noodzaak een machtiging vereist. 

De klacht die de vergunninghouder van Lucentis bij de Codecommissie tegen Achmea indient, leidt 

niet tot een inhoudelijke beoordeling door de Codecommissie vanwege het feit dat Achmea geen 

vergunninghouder of beroepsbeoefenaar in de zin van de CGR Code is en ook geen lid is van een van 

de bij de CGR aangesloten beroeps- en brancheorganisaties. Aangezien Achmea zich niet aan de 

rechtsmacht van de Codecommissie heeft geconformeerd en dit ook niet vrijwillig wenst te doen, 

verklaart de Codecommissie zich onbevoegd. 

                                                           
472 K13.001, 4 april 2013 (Novartis/Achmea). 
473 Verschillende partijen, waaronder de Minister van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Menzis, hebben 
kritiek op de wijze van totstandkoming en/of de inhoud van dit advies geleverd. IGZ heeft in een brief aan de 
CGR laten weten dat afspraken tussen zorgverzekeraars niet als reclame voor geneesmiddelen kunnen worden 
beschouwd, indien aan een drietal voorwaarden wordt voldaan.  
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In de vervolgens door een individuele medisch specialist ingediende adviesaanvraag haakt de 

Codecommissie aan bij het ABPI-arrest van het Europese Hof van Justitie.474 Kern van deze uitspraak 

is volgens de Codecommissie dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor een goede 

gezondheidszorg geen reclame maken in de zin van Richtlijn 2001/83, indien zij op grond van kosten 

voor de staatskas ten behoeve van een goede aanwending van de voor de gezondheidszorg beperkt 

beschikbare financiële middelen maatregelen treffen die tot gevolg hebben dat een bepaald 

geneesmiddel – waarvan is gebleken dat het effectief en veilig is voor de behandeling van een 

bepaalde aandoening – vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit en doelmatige besteding van 

beschikbare middelen de voorkeur krijgt boven een duurder middel, voor zover het gebruik uit 

algemene middelen wordt vergoed.  

De Codecommissie wijst er daarbij op dat het systeem van bekostiging van de gezondheidszorg en de 

vergoeding daarvan in alle Europese lidstaten anders geregeld is en dat de kern van de beslissing van 

het Hof daarom in ieder zorgstelsel een wat andere uitwerking kan hebben. Een parallel tussen de 

casus in het ABPI-arrest, waarin sprake is van stimulering door de overheid van het voorschrijven van 

een goedkoper middel door het verstrekken van een bonus aan artsen, en de door Achmea gestelde 

voorwaarden is aanwezig. De Codecommissie omschrijft de voorwaarden van Achmea als 

voorwaarden van een zorgverzekeraar in een overeenkomst met een zorginstelling die erop gericht 

zijn om uit kostenoverwegingen een bepaald, goedkoper middel te laten voorschrijven in plaats van 

een duurder middel, in de veronderstelling dat het goedkopere middel even effectief en veilig is als 

dat duurdere middel. Beide maatregelen zijn gericht op de besparing van onnodige kosten in de 

gezondheidszorg, met inachtneming van de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van een 

bepaald middel boven een ander, zodat op grond van zorgvuldig gezondheidsbeleid beperkt 

beschikbare middelen voor die zorg elders (optimaal) kunnen worden gebruikt, aldus de 

Codecommissie.  

De Codecommissie acht het in dit kader niet relevant dat zorgverzekeraars als Achmea geen 

overheidsinstanties zijn, maar privaatrechtelijke verzekeringsmaatschappijen, die binnen 

publiekrechtelijke waarborgen geacht worden met elkaar te concurreren en als zodanig ook als 

onderneming in de zin van de Mededingingswet worden beschouwd. Doorslaggevend voor de 

Codecommissie is dat zorgverzekeraars, voor zover zij basiszorg verzekeren, (indirect) volledig 

gefinancierd worden uit algemene middelen, aangezien iedere ingezetene op grond van de wet voor 

die zorg verplicht verzekerd is. De Codecommissie wijst erop dat zowel van zorgverzekeraars als van 

zorginstellingen en beroepsbeoefenaren mag worden verlangd dat zij oog hebben voor de noodzaak 

om zo doelmatig mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen.  

Een ander aspect van de reikwijdte van de regels voor gunstbetoon betreft de vraag onder welke 

omstandigheden een financiële relatie tussen een vergunninghouder en een partij die niet als 

beroepsbeoefenaar wordt beschouwd, is toegestaan. Cruciaal daarbij is of de betreffende financiële 

relatie het kennelijke doel heeft het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel 

te bevorderen. Indien een dergelijk verkoopbevorderend doel ontbreekt, zijn financiële relaties 

tussen vergunninghouders en niet-beroepsbeoefenaren toegestaan. Art. 6.1.2 CGR Code biedt een 

aantal criteria om vast te stellen wanneer sprake is van een verkoopbevorderend doel. Deze komen, 

kort samengevat, op het volgende neer: 

                                                           
474 HvJ EU 22 april 2010, C-62/09, ECLI:EU:C:2010:219 (ABPI); zie ook par. 7.5. 
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1. heeft de begunstigde betrokkenheid bij/invloed op het voorschrijven, ter hand stellen of 

gebruiken van een bepaald geneesmiddel of bij de toelating van geneesmiddelen; 

2. is het onderwerp van de financiële relatie de verbetering van zorg aan patiënten of de 

bevordering van de medische wetenschap, en  

3. staat de op geld waardeerbare vergoeding aan de begunstigde in redelijke verhouding tot het 

doel van de financiële relatie. 

Deze criteria zijn, in elk geval voor een deel, ontleend aan een tweetal adviezen uit 2012, waarin de 

Codecommissie het verlenen van gastvrijheid aan (een beperkte groep) deelnemers aan een congres 

die geen beroepsbeoefenaar zijn, wegens bijzondere omstandigheden toelaatbaar acht. 

A12.021 betreft een bijeenkomst in Kopenhagen over een ziektebeeld dat wereldwijd een snelgroeiend 

probleem vormt. In het kader van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie vindt een groot 

internationaal congres plaats voor vertegenwoordigers van regeringen, nationale organisaties die 

betrokken zijn bij het gezondheidszorgbeleid, medisch-wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars 

en anderen om aandacht te vragen voor de noodzaak van investeringen in preventie, vroegdiagnostiek en 

verbetering van de zorg en overeenstemming te bereiken over benaderingen en oplossingen. Het 

programma is bepaald door een wetenschappelijk comité en de sprekers bekleden vooraanstaande 

functies in nationale en internationale politieke organen en in internationale organisaties, zoals 

bijvoorbeeld de WHO. De bijeenkomst wordt gesponsord door het moederbedrijf van de Nederlandse 

vergunninghouder. De Nederlandse vergunninghouder wil enkele gezaghebbende Nederlanders 

uitnodigen voor deelname aan de bijeenkomst. Het gaat dan om leden van de SER, vooraanstaande 

internisten, een bestuurslid van een patiëntenvereniging, een fondsenwerver en afgevaardigden van twee 

zorgverzekeraars. Op de internisten na zijn dit geen van allen beroepsbeoefenaren in de zin van de 

gedragscode. 

De Codecommissie acht gastvrijheid in de richting van deze niet-beroepsbeoefenaren toelaatbaar op 

grond van het volgende. In de eerste plaats staat vast dat op de bijeenkomst in Kopenhagen niet over 

geneesmiddelen zal worden gesproken, laat staan dat er reclame wordt gemaakt. In de tweede 

plaats behoren de niet-beroepsbeoefenaren niet tot de groep van personen die nu dan wel in de 

nabije toekomst betrokken zullen zijn bij het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van 

geneesmiddelen. Evenmin zijn zij betrokken bij de toelating van geneesmiddelen op de Nederlandse 

markt. Gelet op het bijzondere karakter van de bijeenkomst in Kopenhagen en het belang van 

deelname door een grote diversiteit aan deskundigen op meerdere gebieden van de 

gezondheidszorg acht de Codecommissie ‘de relatie tussen de gastvrijheid aan niet-

beroepsbeoefenaren en bevordering van voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een 

(bepaald) geneesmiddel zo ver van elkaar verwijderd’ dat naar haar oordeel de bepalingen en de 

strekking van de Geneesmiddelenwet en de gedragscode in dit geval niet aan de voorgenomen 

gastvrijheid aan niet-beroepsbeoefenaren in de weg staan.  

Een vergelijkbare casus doet zich voor in A12.034. 

Het betreft een bijeenkomst in Zweden over het bevorderen van een sterke eerstelijnszorg met als doel 

beroepsbeoefenaren, bestuurders, beleidsmakers, politici en onderzoekers uit verschillende landen kennis 

en ervaringen te laten delen ten aanzien van de veranderingen en verschuivingen die zich in de 

(eerstelijns)gezondheidszorg voordoen en die samenwerking tussen betrokken partijen vereisen, ook over 

de grenzen heen. Er zijn diverse internationale sprekers, werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg 

en ouderenzorg, en er vinden workshops plaats. Een Nederlandse vergunninghouder wil gastvrijheid 

verlenen aan een groep Nederlandse deelnemers, bestaande uit zorggroep-managers die tevens 
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praktiserend arts zijn, personen met een medische achtergrond die uitsluitend managementtaken 

uitoefenen en niet meer als medicus actief zijn, en enkele personen met een niet-medische achtergrond, 

zoals een bedrijfseconoom en een jurist. 

Ook hier neemt de Codecommissie in haar overwegingen mee dat tijdens de bijeenkomst niet over 

geneesmiddelen zal worden gesproken. De bijeenkomst is specifiek gericht op verbetering van de 

volksgezondheid door het bevorderen van een sterke eerstelijnsketen-zorg en structurering van die 

zorg; zorgbeoefenaren, bestuurders en beleidsmakers worden daartoe bij elkaar gebracht. Daarmee 

staat de bijeenkomst op geen enkele wijze in het teken van (een) geneesmiddel(en). De Nederlandse 

deelnemers zijn niet (binnen afzienbare tijd) betrokken bij het voorschrijven, ter hand stellen of 

gebruiken van geneesmiddelen. Evenmin verkeren zij in een positie van waaruit zij voorschrijf- en/of 

aflevergedrag kunnen beïnvloeden. Er is dan noch in de Geneesmiddelenwet, noch in de 

gedragscode een beletsel gelegen tegen de voorgenomen gastvrijheid. 

De overwegingen en lijn van redeneren van de Codecommissie in deze beide adviezen zijn helder. De 

bijeenkomsten gaan in het geheel niet over geneesmiddelen en de niet-beroepsbeoefenaren 

bekleden een functie waarbij zij geen invloed op het voorschrijven, afleveren en verkopen van 

geneesmiddelen kunnen uitoefenen. Er is een te ver verwijderd verband tussen het feit dat een 

vergunninghouder kosten voor deelname van deze niet-beroepsbeoefenaren voor zijn rekening 

neemt en het risico op ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag.  

Zo helder als deze lijn is, zo lastig blijkt toch de toepassing van het hierop gebaseerde toetsingskader 

van art. 6.1.3 jo. art. 6.1.2 CGR Code. Een paar voorbeelden.  

A14.046 heeft betrekking op een door een vergunninghouder in te stellen award voor verpleegkundig 

specialisten (beroepsbeoefenaren) en gespecialiseerde verpleegkundigen (geen beroepsbeoefenaren), 

bestaande uit een eretitel, een trofee en een vrij te besteden waardecheque van € 5.000. De award 

wordt toegekend door een jury bestaande uit een arts, een verpleegkundig specialist en een 

afgevaardigde van een patiëntenvereniging.  

De Codecommissie toetst deze casus merkwaardig genoeg zowel voor de verpleegkundig 

specialisten, die beroepsbeoefenaar zijn en uit dien hoofde dus gewoon gunstbetoon mogen 

ontvangen, als voor de gespecialiseerde verpleegkundigen aan de criteria van art. 6.1.2 CGR Code. 

Ten aanzien van het eerste criterium van art. 6.1.2 CGR Code constateert de Codecommissie in 

algemene zin dat verpleegkundig specialisten een grotere mate van betrokkenheid hebben bij het 

voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een bepaald geneesmiddel dan de gespecialiseerde 

verpleegkundigen zonder voorschrijfbevoegdheid, ‘zodat bij eerst genoemden in algemene zin 

sneller sprake zal kunnen zijn van gunstbetoon’. Deze opmerking is nodeloos en onlogisch.  

Aan het tweede criterium wordt voldaan. De inspanningen van de kandidaten voor de award worden 

geacht gericht te zijn op directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten. In voldoende mate is 

gewaarborgd dat de vergunninghouder geen invloed heeft op de nominaties en op de uiteindelijke 

aanwijzing van de winnaar, en dat de directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten 

inderdaad centraal staat. 

De Codecommissie struikelt in dit geval vooral over criterium drie. Het bedrag van de waardecheque 

doet een verkoopbevorderend motief vermoeden en brengt de award daarmee binnen het bereik 

van het gunstbetoon. De Codecommissie overweegt als volgt: 
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‘(…) Gelet op de ruime formulering van de nominatievoorwaarden is goed denkbaar, dat in tijd en geld 

gemeten de inspanningen van de winnaar niet zeer substantieel zullen zijn, maar dat inventiviteit, pro-

activiteit, organisatiesensitiviteit, enthousiasme, werkhouding en patiëntgerichtheid tijdens de 

reguliere werkzaamheden aanzienlijke directe of indirecte verbeteringen van zorg aan patiënten 

kunnen voortbrengen. In dat licht bezien mag de waarde van de waardecheque – al gauw anderhalf à 

twee maandsalarissen voor leden van de doelgroep – zeer aanzienlijk worden genoemd. Hoe meer de 

beloning “uit het lood hangt”, niet meer “redelijk” is, hoe eerder een verkoopbevorderend motief 

aanwezig kan en moet worden geacht, zeker als de beloning door één of twee vergunninghouders op 

tafel wordt gelegd.’ Dit leidt tot het eindoordeel dat sprake is van gunstbetoon, hetgeen richting niet-

beroepsbeoefenaren niet is toegestaan.475 

De Codecommissie past de criteria van art. 6.1.2 CGR Code ook toe in A15.039, een advies over het 

verlenen van gastvrijheid aan niet-beroepsbeoefenaren dat om meerdere redenen interessant is. 

Dit advies gaat over het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten en met name over de vraag of dit 

ook is toegestaan in de richting van klinisch moleculair biologen in de pathologie. De Codecommissie 

stelt op grond van de omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de klinisch moleculair 

biologen in de pathologie vast dat een klinisch moleculair bioloog in de pathologie enige 

betrokkenheid heeft bij de toediening of verstrekking van een geneesmiddel aan een patiënt.  

Uitgangspunt van de Codecommissie is dat gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot anderen dan 

beroepsbeoefenaren. Daarbij ziet de Codecommissie zich strikt gebonden aan de definitie van 

beroepsbeoefenaar zoals opgenomen in de Geneesmiddelenwet en de CGR Code. Klinisch moleculair 

biologen in de pathologie hebben geen voorschrijfbevoegdheid; zij kunnen derhalve niet worden 

aangemerkt als beroepsbeoefenaar. Ook de in art. 82 lid 2 Gnw en art. 6.4.2 CGR Code gecreëerde 

mogelijkheid tot het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten aan verpleegkundigen die in de 

uitoefening van hun beroep in opdracht van een beroepsbeoefenaar geneesmiddelen toedienen of 

verstrekken aan patiënten, wordt strikt geïnterpreteerd en mag niet worden opgerekt naar andere 

zorgprofessionals. De Codecommissie overweegt dienaangaande: 

‘(…) In art. 82 lid 2 Gnw heeft de wetgever voorzien in een beperkte uitbreiding van de groep personen 

aan wie gastvrijheid mag worden verleend, namelijk de in die bepaling specifiek omschreven 

verpleegkundigen, welke bepaling is overgenomen in de gedragscode onder art. 6.4.2. De wetgever 

heeft bij die uitbreiding van het begrip beroepsbeoefenaar voor een beperkt doel niet gekozen voor 

een ruime omschrijving die ruimte biedt voor verdere uitbreiding indien daaraan behoefte zou zijn, 

maar heeft gekozen voor een nauwkeurig omschreven groep van medewerkers in de gezondheidszorg. 

Voor verdere uitbreiding van het begrip beroepsbeoefenaar buiten de wet om is geen plaats, hoezeer 

ook begrip kan bestaan voor de noodzaak voor de beroepsgroep van klinisch moleculair biologen in de 

pathologie zich verder te scholen om de ontwikkelingen op hun gebied bij te houden.’476 

Ook toetsing aan art. 6.1.2 CGR Code biedt uiteindelijk geen soelaas voor de klinisch moleculair 

biologen in de pathologie. Van het uitgangspunt dat gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot 

anderen dan beroepsbeoefenaren kan onder specifieke omstandigheden worden afgeweken. Het is 

toegestaan dat een vergunninghouder ‘enige gastvrijheid verleent aan anderen dan 

beroepsbeoefenaren, namelijk wanneer de bijeenkomst niet ziet op het aanprijzen van 

geneesmiddelen’. Dit zal dan moeten worden vastgesteld aan de hand van de criteria van art. 6.1.3 

                                                           
475 A14.046, punt 2.4.3. 
476 A14.046, punt 2.1. 
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jo. art. 6.1.2 CGR Code. In de onderhavige zaak ontbreekt het aan voldoende gegevens om deze 

toetsing te kunnen laten plaatsvinden.  

Geheel niet te volgen is A14.039, waarin de Codecommissie het voornemen tot het geven van een 

training aan verpleegkundigen, gericht op het verwerven van vaardigheden rond het verkrijgen van 

inzichten met betrekking tot onder meer therapietrouw, toetst aan de criteria van zowel art. 6.1.2 

CGR Code als art. 6.4.5 CGR Code. Het eindoordeel, niet toegestaan, lijkt desalniettemin wel terecht. 

A15.066 heeft betrekking op ‘niet medisch inhoudelijke nascholingen’ voor niet-

beroepsbeoefenaren, met name managers en leden van raden van bestuur. Uit de adviesaanvraag 

blijk dat de nascholing gericht is op het helder overbrengen van informatie, het structureren van het 

consult en van gesprekken en gesprekstraining, voorts het adequaat verwijzen, het overdragen van 

informatie, het leveren en vragen van intercollegiaal consult, het effectief omgaan met collega’s, het 

geven en ontvangen van feedback, conflicthantering en initiëren, implementeren en evalueren van 

taakdelegatie, taakherschikking, intercollegiale samenwerking, interdisciplinaire samenwerking, 

transmurale samenwerking, managementtrainingen, het hebben van een adequate 

praktijkorganisatie, financiering, marktwerking en persoonlijke ontwikkeling.  

De Codecommissie toetst wederom aan de criteria van art. 6.1.2 CGR Code en stelt op grond van 

voorgaande omschrijving vast dat er geen sprake is van gunstbetoon zonder de drie criteria 

daadwerkelijk na te lopen. Gastvrijheid wordt hier toelaatbaar geacht, omdat de door de deelnemers 

te betalen eigen bijdrage meer dan 50% bedraagt van de kosten van gastvrijheid die voor rekening 

van de vergunninghouder zullen komen.  

Een interessante, relatief nieuwe ontwikkeling betreft het standpunt van de Codecommissie in een 

aantal adviesaanvragen over bijeenkomsten waaraan wordt deelgenomen door beroepsbeoefenaren 

en niet-beroepsbeoefenaren en waarbij zeer lage kosten van gastvrijheid worden geboden. 

A16.071 betreft een advies over een bijeenkomst in Nederland waar naast beroepsbeoefenaren ook 

een groep niet-beroepsbeoefenaren aanwezig zal zijn. Vast staat dat de bijeenkomst een 

wetenschappelijk karakter heeft (accreditatie) en dat geen commerciële uitingen over geneesmiddelen 

zullen worden gedaan. De organiserende vergunninghouder wil de kosten voor de lunch en voor de 

catering in koffie- en theepauzes voor zijn rekening nemen, uitkomende op een bedrag van € 36,65 

per deelnemer. 

De Codecommissie heeft – gelet op het louter informatieve karakter van de bijeenkomst – geen 

bezwaar tegen gelijktijdige aanwezigheid van beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren. De 

verblijfskosten van € 36,65 per deelnemer worden aangemerkt als een gering bedrag. Nu de 

bijeenkomst louter informatief is en ieder verkoopbevorderend aspect ontbreekt, wordt het door de 

vergunninghouder voor zijn rekening nemen van de verblijfskosten niet als gunstbetoon in de zin van 

art. 6.1.1 CGR Code beschouwd, maar als een uiting van gewone omgangsvormen van de organisator 

jegens de deelnemer, die in de richting van zowel beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren 

is toegestaan. De Commissie acht het verder een goede ontwikkeling dat in informatieve 

bijeenkomsten van wetenschappelijk niveau beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren die 

betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met aandoeningen die complex onderzoek en complexe 

behandeling vereisen, elkaar treffen en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 

Een vergelijkbare benadering is terug te vinden in A16.068. 
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Het betreft een nascholing rond een specifiek ziektebeeld, waaraan zowel beroepsbeoefenaren 

werkzaam in de eerste lijn als praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen kunnen deelnemen. 

Tijdens de cursus wordt geen reclame gemaakt voor een bepaald geneesmiddel. Evenmin worden 

gangbare middelen vergeleken. In het programma is één sessie waar gesproken wordt over een nieuw 

geneesmiddel. Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor beroepsbeoefenaren. Alle deelnemers 

betalen € 20 voor hun deelname. De vergunninghouder neemt per deelnemer € 45,50 voor zijn 

rekening voor de catering (buffet) en inschrijving.  

Met betrekking tot de bijdrage van € 25,50 in de kosten van de catering en inschrijving voor niet-

beroepsbeoefenaren stelt de Commissie vast dat het gaat om personen die beroepshalve ervaring 

hebben met de geneesmiddelen die op deze cursus worden besproken en dat zij informatie nodig 

hebben om vragen van patiënten over door anderen, namelijk beroepsbeoefenaren, voorgeschreven 

geneesmiddelen zorgvuldig en doeltreffend te kunnen beantwoorden. Het programma waaraan de 

niet-beroepsbeoefenaren deelnemen, is louter informatief en niet verkoopbevorderend. Tegen deze 

achtergrond wordt de geringe bijdrage van € 25,50 voor de niet-beroepsbeoefenaren niet 

aangemerkt als gunstbetoon. De Commissie voegt hieraan toe het een goede ontwikkeling te vinden 

dat, nu in veel huisartsenpraktijken door beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren in de 

patiëntenzorg intensief wordt samengewerkt, die samenwerking in het belang van de patiënt ook 

leidt tot samenwerking in de nascholing, waar dat mogelijk is zonder in strijd te komen met de 

gedragscode.  

Zie voor algemene opmerkingen van de Codecommissie over de (mogelijke) aanwezigheid van niet- 

beroepsbeoefenaren verder onder meer A07.017 (verpleegkundigen), A14.016 

(verpleegkundigen),477 A15.109 (praktijkondersteuners), A16.024 (praktijkondersteuners, niet 

gespecialiseerde verpleegkundigen), A16.083 (buitenlandse verpleegkundigen en onderzoekers).  

7.8 Conclusies  

7.8.1 Algemene conclusies  

Alle drie de rechtsbronnen bevatten bepalingen die beogen ongewenste beïnvloeding van degenen 

die geneesmiddelen voorschrijven en ter hand stellen door financiële stimulansen te voorkomen. Ten 

aanzien van de wijze waarop deze bepalingen zijn vastgelegd, kan in algemene zin het volgende 

worden geconcludeerd. 

In de eerste plaats verschillen de omvang en de mate van detail waarin de voorschriften in de 

rechtsbronnen zijn uitgewerkt aanzienlijk. Richtlijn 2001/83 bevat twee algemene artikelen over 

financiële stimulansen gericht op voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen. De 

Geneesmiddelenwet bevat één artikel waarin een algemeen verbod op gunstbetoon met een 

limitatief aantal uitzonderingen is opgenomen. De Minister van VWS heeft ervoor gekozen de 

voorwaarden ten aanzien van die uitzonderingen nader uit te werken in de Beleidsregels 

gunstbetoon. In de periode 2003-2016 zijn vier opeenvolgende versies van deze beleidsregels van 

kracht geweest. 

                                                           
477 Het betreft een bijeenkomst voor een gemengde doelgroep, waaronder verpleegkundigen zonder 

voorschrijfbevoegdheid. De deelnemers dragen zelf de kosten, er is dus geen sprake van gastvrijheid.  
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De zelfregulering heeft in de loop der jaren een zeer gedetailleerd en fijnmazig stelsel van 

voorschriften op het gebied van gunstbetoon ontwikkeld. Aanvankelijk waren deze voorschriften 

uitgewerkt in afzonderlijke richtlijnen en nadere uitwerkingen behorend bij de oorspronkelijke versie 

van de CGR Code. Het betreft de in 2002 opgestelde en nadien meerdere keren aangepaste 

Uitwerking Normen Gunstbetoon, alsmede de nadere uitwerkingen van voorschriften met betrekking 

tot niet-WMO-plichtig onderzoek (2003), sponsoring van patiëntenorganisaties (2006), algemene 

vormen van sponsoring door vergunninghouders (2008) en transparantie inzake gunstbetoon (2012). 

In 2014 zijn deze afzonderlijke richtlijnen en nadere uitwerkingen opgenomen in de integrale versie 

van de CGR Code.  

In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat bij de nadere invulling van de normen voor 

gunstbetoon op nationaal niveau een duidelijke wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen de 

wetgeving en de zelfregulering. Zo heeft de door de CGR opgestelde Uitwerking Normen 

Gunstbetoon aan de basis gelegen van de eerste versie van de Beleidsregels gunstbetoon uit 2003. 

Dit verklaart mede waarom een aantal eisen die in de wetgeving en zelfregulering aan bepaalde 

vormen van gunstbetoon worden gesteld, gelijk zijn. Omgekeerd heeft ook de CGR naar aanleiding 

van wijzigingen in de wetgeving en/of Beleidsregels gunstbetoon aanpassingen in de gedragscode 

doorgevoerd. Voormelde wisselwerking laat onverlet dat er ook verschillen zijn tussen de wetgeving 

en zelfregulering. Niet alle voorwaarden die aan gunstbetoon worden gesteld, zijn op dezelfde wijze 

en/of in dezelfde mate uitgewerkt. Bovendien bestrijkt de CGR Code in het kader van gunstbetoon 

meer onderwerpen dan de Beleidsregels gunstbetoon. De Minister van VWS heeft niet alle door de 

CGR Code ontwikkelde normen overgenomen in beleidsregels. 

7.8.2 Conclusies m.b.t. de wijze waarop het basisbeginsel dat ongewenste 
beïnvloeding door financiële stimulansen moet worden voorkomen, in de 
rechtsbronnen is vastgelegd 

Richtlijn 2001/83 bevat in art. 94 lid 1 een algemeen verbod op het in het kader van 

verkoopbevordering toekennen, aanbieden of in het vooruitzicht stellen van premies of voordelen in 

geld of in natura aan personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te 

leveren. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan het bieden van gastvrijheid bij bijeenkomsten 

met een verkoopbevorderend doel (art. 94 lid 2) en bij bijeenkomsten met een beroepsmatig en 

wetenschappelijk karakter (art. 95). In art. 94 lid 5 is bepaald dat dit verbod en deze voorwaarden de 

bestaande maatregelen en handelspraktijken inzake prijzen, bonussen en kortingen onverlet laten. 

Vanuit juridisch-technisch oogpunt doet de vraag zich voor of de bepalingen in art. 94 lid 2 en art. 95 

moeten worden gezien als uitzondering op het algemene verbod van art. 94 lid 1 of dat aan deze 

bepalingen een zelfstandige betekenis moet worden toegekend. Uit het feit dat in art. 94 lid 3 

onderscheid wordt gemaakt tussen het ‘verbod’ van lid 1 en de ‘voorwaarde’ van lid 2 en uit de 

aanhef van art. 95 kan worden afgeleid dat de bepalingen over gastvrijheid als op zichzelf staande 

voorschriften dienen te worden beschouwd en niet gelden als een uitzondering op het algemene 

verbod van art. 94 lid 1.  

Bij de wijze waarop art. 94 en 95 Richtlijn 2001/83 in de Nederlandse wetgeving zijn omgezet, dienen 

kanttekeningen te worden geplaatst. Vast staat dat bij de aanvankelijke implementatie van de 

Reclamerichtlijn in het onder de WOG geldende Reclamebesluit zeer nauw aansluiting is gezocht bij 

de opzet en de bewoordingen van de Europese wetgeving. Ondanks het feit dat Richtlijn 2001/83 op 
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het punt van gunstbetoon geen afwijkingen kent ten opzichte van de Reclamerichtlijn, heeft de 

Nederlandse wetgever bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet in 2007 gekozen voor een 

andere opzet, zonder enige toelichting te geven op de noodzaak of aanleiding daartoe.  

Het meest verstrekkende verschil tussen de Geneesmiddelenwet en de Europese wetgeving (en het 

voorheen geldende Reclamebesluit) is de aan de Geneesmiddelenwet toegevoegde definitie van het 

begrip ‘gunstbetoon’, gekoppeld aan een algemeen verbod met een limitatief aantal uitzonderingen. 

Dit verbod, en met name de wijze waarop de uitzonderingen hierop in art. 94 Gnw zijn geformuleerd, 

maakt de Geneesmiddelenwet op dit punt strenger dan Richtlijn 2001/83. Zo is het verlenen van 

gastvrijheid bij bijeenkomsten op grond van de richtlijn niet verboden, maar aan voorwaarden 

onderhevig gesteld. De in het handelsverkeer gebruikelijke bonussen en kortingen blijven op grond 

van art. 94 lid 5 Richtlijn 2001/83 buiten de reikwijdte van de reclameregels. Onder de 

Geneesmiddelenwet vallen zowel gastvrijheid als bonussen en kortingen onder het verbod op 

gunstbetoon van art. 94 Gnw en zijn ze alleen toegestaan voor zover aan de gestelde voorwaarden 

wordt voldaan.  

Bij de invoering van de integrale gedragscode in 2014 is de CGR ertoe overgegaan om – in navolging 

van de Geneesmiddelenwet – een definitie van het begrip gunstbetoon en een algemeen verbod op 

gunstbetoon op te nemen. Beide bepalingen kwamen voordien niet in de gedragscode voor. De 

definitie van gunstbetoon is identiek aan de definitie in de Geneesmiddelenwet. Dit kan niet gezegd 

worden van de wijze waarop het verbod op gunstbetoon in de gedragscode is vastgelegd. Het verbod 

wijkt zowel qua formulering als qua strekking af van de Geneesmiddelenwet. Daar waar de 

Geneesmiddelenwet een strak geformuleerd verbod op gunstbetoon kent en slechts onder 

voorwaarden vier uitzonderingen op dit verbod toestaat, is gunstbetoon onder de CGR Code 

verboden ‘tenzij beantwoord wordt aan de gedragsregels’. Met deze gedragsregels worden de op 

uiteenlopende wijze geformuleerde bepalingen van hoofdstuk 6 CGR Code bedoeld. De facto komt 

dit erop neer dat de CGR Code meer uitzonderingen toestaat dan de Geneesmiddelenwet. 

De CGR heeft zich aldus in een merkwaardige positie gemanoeuvreerd. Het pleit voor de CGR Code 

dat deze nog steeds in lijn is met het bepaalde in Richtlijn 2001/83. Door de Nederlandse wetgever te 

volgen, die in 2007 zonder duidelijke redenen en aanleiding voor een bredere uitleg van het verbod 

op gunstbetoon heeft gekozen dan op grond van Richtlijn 2001/83 nodig is, is – ten dele ook als 

gevolg van de wijze waarop de CGR de uitzonderingen heeft geformuleerd – strikt genomen wel 

sprake van strijdigheid met de Geneesmiddelenwet. Op grond van de CGR Code zijn vormen van 

gunstbetoon onder voorwaarden toegestaan die in art. 94 Gnw niet van het verbod op gunstbetoon 

zijn uitgezonderd. Dit speelt met name bij sponsoring. 

7.8.3 Het beginsel van wederkerigheid 

In alle rechtsbronnen komt het beginsel van wederkerigheid tot uitdrukking. Met wederkerigheid 

wordt bedoeld dat de regels voor gunstbetoon niet alleen van toepassing zijn op de partij die 

financiële stimulansen aanbiedt of geeft, maar ook op de partij die deze aanneemt of erom vraagt. 

De wijze waarop dit beginsel is vastgelegd, is echter niet in alle gevallen sluitend. Met name Richtlijn 

2001/83 en de CGR Code vertonen onvolkomenheden op dit punt. 

Het beginsel van wederkerigheid is in Richtlijn 2001/83 opgenomen in art. 94 lid 3. In dit artikel is 

bepaald dat het aannemen van of vragen om zaken die verboden zijn krachtens lid 1 of strijdig zijn 

met lid 2 niet toegestaan is. De vraag doet zich voor waarom een verwijzing naar het bepaalde in art. 
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95 ontbreekt. De Europese wetgever heeft het kennelijk niet nodig geacht het beginsel van 

wederkerigheid ook van toepassing te verklaren op gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het 

kader van deelname aan een bijeenkomst met een wetenschappelijk beroepsmatig karakter. De ratio 

hiervan ontbreekt. Ook bij het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten met een wetenschappelijk 

beroepsmatig karakter is immers sprake van een financieel voordeel: een beroepsbeoefenaar hoeft 

bepaalde kosten niet voor eigen rekening te nemen. Niet in te zien valt waarom het beginsel van 

wederkerigheid in deze situatie niet van toepassing zou zijn. 

Dat de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet wederkerig zijn, volgt uit art. 1 lid 2 Gnw, 

waarin een spiegelbeeldbepaling van de definitie van gunstbetoon is opgenomen. Anders dan de 

richtlijn laat de Geneesmiddelenwet geen twijfel bestaan over het feit dat de wederkerigheid 

betrekking heeft op alle vormen van gastvrijheid. Daar staat tegenover dat de formulering van art. 1 

lid 2 Gnw wel enige ruimte biedt voor de vraag of het beginsel van wederkerigheid beperkt is tot die 

gevallen waarin de ‘ontvangende kant’ het gunstbetoon uitlokt door het doen van een aanbod 

daartoe. Uit de parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet blijkt dat de bedoeling van 

art. 1 lid 2 is om beide kanten aan elkaar gelijk te stellen. In dit licht is ook het enkele aannemen van 

een vorm van gunstbetoon die niet op grond van art. 94 Gnw is uitgezonderd, verboden. 

De wederkerigheid van de regels voor gunstbetoon is in de CGR Code op beperkte en daarmee 

gebrekkige wijze vastgelegd. De enige bepaling in de gedragscode waarin de wederkerigheid tot 

uitdrukking komt, is art. 6.2.3, waarin is bepaald dat beroepsbeoefenaren zich dienen te onthouden 

van het vragen of aannemen van de in art. 6.2.1 bedoelde premies of voordelen in geld of natura. 

Een vergelijkbare bepaling is niet opgenomen ten aanzien van de andere vormen van gunstbetoon 

die in hoofdstuk 6 CGR Code worden geregeld. Dit is zeer merkwaardig, temeer daar in de toelichting 

bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon reeds duidelijk tot uitdrukking is gebracht dat gunstbetoon 

geen eenrichtingsverkeer is en dat beide partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben in dezen. 

Waarom de CGR een zo fundamenteel uitgangspunt niet veel duidelijker en in volle omvang in de 

gedragscode heeft vastgelegd, valt niet uit te leggen. Hoewel de algemene strekking van het beginsel 

van wederkerigheid in de jurisprudentie niet ter discussie staat, verdient het aanbeveling de CGR 

Code op dit punt aan te passen.  

7.8.4 Toelaatbare vormen van gunstbetoon: geschenken  

Van het algemene in art. 94 lid 1 Richtlijn 2001/83 opgenomen verbod op het in het kader van 

verkoopbevordering aanbieden respectievelijk aanvaarden van financiële stimulansen zijn 

uitgezonderd premies of voordelen in geld of in natura die een zeer geringe waarde hebben of 

relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde of de farmacie. Naar de letter opgevat, lijkt 

deze uitzondering twee mogelijkheden te bieden: het geven van een financieel voordeel is 

toegestaan als de waarde zeer gering is of het voordeel relevant is voor de beroepsuitoefening van 

de voorschrijver of afleveraar van geneesmiddelen. Aangenomen dient echter te worden dat hier 

sprake is van een fout in de Nederlandse vertaling van de tekst van Richtlijn 2001/83. De formulering 

van art. 94 lid 1 in de Engelse, Duitse en Franse versies van Richtlijn 2001/83 bevat een cumulatief 

vereiste: in deze versies van de richtlijn is de uitzondering van toepassing op premies en voordelen in 

geld die van zeer geringe waarde zijn en relevant zijn voor de beroepsuitoefening. 

De Geneesmiddelenwet gaat ook uit van een cumulatief vereiste: uitgezonderd van het verbod op 

gunstbetoon zijn geschenken van geringe waarde die van belang zijn voor de uitoefening van de 
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geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verpleegkunst of de verloskunst. In de CGR Code 

worden vergelijkbare eisen gesteld aan de toelaatbaarheid van geschenken, zij het dat deze op 

onderdelen nog iets nader worden uitgewerkt dan wel toegelicht. Zowel de Minister van VWS als de 

CGR heeft ervoor gekozen het begrip ‘geringe waarde’ te objectiveren. De Beleidsregels gunstbetoon 

en de CGR Code hanteren dezelfde maximumbedragen. Deze zijn in 2002 door de CGR vastgesteld, 

waarbij aansluiting is gezocht bij de voor ambtenaren geldende regels voor het aannemen van 

geschenken. De maxima zijn in 2003 overgenomen in de Beleidsregels gunstbetoon en nadien niet 

meer aangepast. Dit betekent dat het geven van een geschenk aan een beroepsbeoefenaar alleen is 

toegestaan als de winkelwaarde daarvan niet meer bedraagt dan € 50, met een maximum van € 150 

op jaarbasis per ATC-klasse. 

Uit de jurisprudentie van zowel de Nederlandse toezichthouder/rechter als de Codecommissie volgt 

dat strikt aan de maxima wordt vastgehouden. Daarbij is de perceptie van de ‘ontvangende’ partij 

bepalend. Zo gaat het om de waarde die het geschenk in de richting van beroepsbeoefenaren 

vertegenwoordigt, het bedrag dat zij zouden hebben moeten uitgeven als ze het product zelf zouden 

hebben aangeschaft. Het feit dat de ‘gevende’ partij het geschenk voor een goedkoper bedrag heeft 

kunnen inkopen, is niet relevant. Tevens zijn de Nederlandse toezichthouder/rechter en de 

Codecommissie zeer kritisch ten aanzien van het afzonderlijk geven van meerdere geschenken die, 

gelet op hun onderlinge verband, eigenlijk als een geheel beschouwd kunnen worden. Bij het 

vaststellen van een eventueel onderling verband speelt zowel de wijze waarop de geschenken 

richting de ‘ontvangende’ partij worden gepresenteerd als het feitelijk gebruik daarvan een rol.  

Het vereiste dat een geschenk relevantie moet hebben voor de beroepsuitoefening is in de 

wetgeving niet nader uitgewerkt. Ook de CGR Code volstaat op dit punt met een algemene 

omschrijving. In de toelichting bij de gedragscode is in 2014 echter een aanscherping doorgevoerd. In 

navolging van de Europese zelfregulering mogen als geschenk uitsluitend nog worden aangeboden 

materialen met een informatief of educatief karakter, of producten die in de medische praktijk 

kunnen worden gebruikt. Deze aanscherping maakt dat de zelfregulering in dit opzicht strenger is 

dan de wetgeving.  

Uit de jurisprudentie over geschenken volgt voor het overige een consistente en heldere lijn. 

Toetsing aan het wettelijk kader en de zelfregulering levert nauwelijks problemen op en vertoont 

geen discrepanties.  

7.8.5 Toelaatbare vormen van gunstbetoon: gastvrijheid  

In Richtlijn 2001/83 worden voorwaarden gesteld aan het verlenen van gastvrijheid in het kader van 

bijeenkomsten voor verkoopbevordering en bijeenkomsten met een uitsluitend beroepsmatig en 

wetenschappelijk karakter. Wat onder gastvrijheid wordt verstaan, is in de richtlijn niet 

geëxpliciteerd. Ook overigens zijn de voorwaarden summier geformuleerd. In essentie komen zij er 

voor beide soorten bijeenkomsten op neer dat de gastvrijheid strikt beperkt moet blijven tot het 

hoofddoel van de bijeenkomst en zich niet mag uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren. 

In de Geneesmiddelenwet is het verlenen van gastvrijheid opgenomen als een van de uitzonderingen 

op het verbod op gunstbetoon. Onder het verlenen van gastvrijheid wordt verstaan het vergoeden 

(of niet in rekening brengen) van de kosten van deelname aan een bijeenkomst of manifestatie en/of 

de daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten. De ‘gunstbetoning’ bestaat er dus in dat 
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beroepsbeoefenaren kosten in verband met de deelname aan congressen, scholingen en 

andersoortige samenkomsten niet voor eigen rekening hoeven te nemen.  

Op grond van art. 94 onder b Gnw is het verlenen van gastvrijheid alleen toegestaan voor zover dit 

strikt noodzakelijk is om aan een bijeenkomst of manifestatie te kunnen deelnemen. Dit algemene 

vereiste is in de Beleidsregels gunstbetoon uitgewerkt in een aantal meer concrete criteria. Voor de 

toepassing van deze criteria is het onderscheid tussen bijeenkomsten en manifestaties van belang. 

Uit de wettelijke definities volgt dat het wezenlijke verschil tussen beide soorten samenkomsten is 

gelegen in het doel: bij bijeenkomsten is dat het bevorderen van wetenschappelijke kennis en kunde 

op het gebied van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of de 

verpleegkunde; bij manifestaties is dat het bevorderen van het voorschrijven of ter hand stellen van 

geneesmiddelen. 

De CGR Code hanteert ten aanzien van gastvrijheid in beginsel dezelfde uitgangspunten en criteria 

als de Geneesmiddelenwet. Gastvrijheid is verboden, tenzij wordt voldaan aan in de gedragscode 

gestelde voorwaarden. Ook de CGR Code maakt daarbij onderscheid tussen bijeenkomsten en 

manifestaties. De beschrijving van bijeenkomsten in de CGR Code komt inhoudelijk overeen met de 

wettelijke definitie en de daarop gebaseerde omschrijving in de Beleidsregels gunstbetoon. Ten 

aanzien van de definitie van manifestaties is de CGR Code strenger dan de Beleidsregels 

gunstbetoon. Sinds 2014 hanteert de CGR Code als extra vereiste dat manifestaties een programma 

moeten hebben dat voorziet in de informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. De Beleidsregels 

gunstbetoon stellen deze voorwaarde niet en beschouwen elke samenkomst die niet als bijeenkomst 

kan worden aangemerkt als een manifestatie. 

De specifieke criteria die in de Beleidsregels gunstbetoon en in de CGR Code zijn opgenomen ter 

invulling van het vereiste dat gastvrijheid alleen is toegestaan voor zover dit strikt noodzakelijk is om 

aan een bijeenkomst of manifestatie te kunnen deelnemen, vertonen grote mate van overeenkomst 

en hebben betrekking op 1. het programma van de bijeenkomst of manifestatie, 2. de locatie waar 

de bijeenkomst of manifestatie plaatsvindt en 3. de hoogte van de vergoeding die voor rekening van 

de vergunninghouder komt. Wat betreft de interpretatie van deze criteria in de jurisprudentie kan 

worden geconcludeerd dat het initiatief vrijwel volledig bij de CGR heeft gelegen. Vanaf 2006 is een 

bestendige en omvangrijke stroom van adviezen gepubliceerd waarin een meer concrete invulling 

aan deze criteria is gegeven. De Minister van VWS heeft gedurende de periode waar dit onderzoek 

betrekking op heeft slechts één bestuurlijke boete wegens overtreding van art. 94 onder b Gnw 

opgelegd. In de periode 2012-2016 is door IGZ wel een aantal mede door farmaceutische bedrijven 

mogelijk gemaakte bijeenkomsten getoetst. Uit de hierover gepubliceerde inspectierapporten volgt 

dat het door IGZ gehanteerde toetsingskader zeer nauw aansluit bij de eerder door de 

Codecommissie uitgezette lijnen.  

Een nadere vergelijking van deze eisen en de jurisprudentie hierover leidt tot de volgende conclusies. 

Ad 1. Op grond van de Beleidsregels gunstbetoon en de CGR Code dient voor de toelaatbaarheid van 

de gastvrijheid te worden gekeken naar het programma van de bijeenkomst of manifestatie en meer 

in het bijzonder naar de verhouding tussen het wetenschappelijke deel ervan en de overige 

onderdelen. Uit de adviezen van de Codecommissie volgt dat dit programma zodanig moet zijn 

opgebouwd dat er evenwicht is qua tijdsbesteding tussen het inhoudelijke programma en de overige 

programmaonderdelen en dat de keuzes ten aanzien van (onder meer) de aanvangstijden, pauzes, 
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aankomst- en vertrektijden logisch en begrijpelijk moeten zijn. Onlogische ‘gaten’ voorafgaand aan, 

tijdens of na het programma worden door de Codecommissie niet aanvaard. Bij meerdaagse 

bijeenkomsten wordt kritisch gekeken naar de noodzaak tot overnachting, ook bij bijeenkomsten in 

Nederland. Uit de inspectierapporten blijkt dat IGZ deze lijn volgt. 

De Codecommissie hanteert als uitgangspunt dat een programma geen recreatieve of sociale 

onderdelen mag bevatten en slechts onderbroken mag worden door gebruikelijke en te 

rechtvaardigen lunches of diners. Het aanbieden van een diner zonder enige vorm van programma is 

niet toegestaan. Uit meer recente adviezen valt een nuancering waar te nemen ten aanzien van 

sociale en recreatieve activiteiten tijdens samenkomsten die geheel onafhankelijk van 

vergunninghouders worden georganiseerd. In een dergelijk geval wordt een feestavond in het 

programma wel toegestaan, op voorwaarde dat de kosten hiervan niet worden gedragen door 

vergunninghouders. IGZ hanteert in een dergelijke situatie een drietal criteria, die behoudens in de 

betreffende inspectierapporten niet kenbaar zijn gemaakt. 

Ad 2. Op grond van de Beleidsregels gunstbetoon is gastvrijheid alleen toegestaan als de bijeenkomst 

of manifestatie plaatsvindt op een passende locatie. In de CGR Code is dit vereiste nader uitgewerkt: 

de faciliteiten van de locatie waar de samenkomst plaatsvindt, moeten passend zijn en er dient een 

objectieve rechtvaardigingsgrond te zijn voor de geografische ligging van de locatie. Deze vereisten 

gelden voor samenkomsten zowel in Nederland als in het buitenland. In de adviezen van de 

Codecommissie wordt consequent aan dit vereiste getoetst. Na een enigszins zoekende koers in de 

periode 2006-2007 kan worden vastgesteld dat de Codecommissie strikt en consistent is ten aanzien 

van de locatie van bijeenkomsten. Over het algemeen wordt een objectieve rechtvaardigingsgrond 

voor een bijeenkomst in het buitenland aangenomen indien de deelnemers en/of sprekers afkomstig 

zijn uit meerdere landen of als er sprake is van (een combinatie met) een bezoek aan bijvoorbeeld 

een expertisecentrum of researchfaciliteiten, voor zover dit bezoek van toegevoegde waarde is in 

verband met het programma van de bijeenkomst. Goedkeuring wordt ook verleend voor gastvrijheid 

bij bijeenkomsten die plaatsvinden op een locatie waar de deelnemers reeds bijeenzijn in het kader 

van een ander internationaal wetenschappelijk congres. Vergezochte rechtvaardigingsgronden 

worden in de regel niet geaccepteerd, zeker niet indien de betreffende locatie ook vanuit recreatief 

oogpunt gezien aantrekkelijk is. De Codecommissie staat niet toe dat grotere groepen 

beroepsbeoefenaren zich verplaatsen naar een bepaalde locatie, terwijl het eenvoudiger zou zijn de 

spreker(s) naar de locatie van de beroepsbeoefenaren te laten komen. Toetsing door de 

Codecommissie van de passendheid van de faciliteiten vindt overigens minder consequent plaats en 

in elk geval minder expliciet. Op dit punt vallen tussen de adviezen van de verschillende voorzitters 

van de Codecommissie duidelijk verschillen waar te nemen. Uit de inspectierapporten volgen geen 

noemenswaardige bijzonderheden, anders dan dat ook de Inspectie zowel naar de geografische 

ligging als naar de faciliteiten kijkt. 

Ad 3. Ten aanzien van de hoogte van de toegestane vergoeding van kosten van gastvrijheid is zowel 

in de Beleidsregels gunstbetoon als in de CGR Code gekozen voor de vaststelling van 

maximumbedragen voor bijeenkomsten en manifestaties. Indien de geboden gastvrijheid binnen 

deze maxima blijft, wordt de gastvrijheid verondersteld van beperkte waarde te zijn. Daarbij gelden 

tevens maxima per beroepsbeoefenaar per therapeutische klasse per jaar. Deze regelingen zijn in de 

Beleidsregels gunstbetoon en de CGR Code op identieke wijze vastgelegd. De maximaal toegestane 
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vergoeding in het kader van een bijeenkomst is sinds 2002 niet aangepast. De maximaal toegestane 

vergoeding in het kader van manifestaties is in 2012 verhoogd van € 50 naar € 75.  

De CGR Code is specifieker dan de Beleidsregels gunstbetoon ten aanzien van de vraag welke kosten 

een vergunninghouder in het kader van bijeenkomsten en manifestaties al dan niet voor zijn 

rekening mag nemen. Met inachtneming van de gestelde voorwaarden en maxima mogen reis-, 

verblijf- en inschrijvingskosten worden vergoed. Kosten verband houdend met ontspanning mogen 

niet worden vergoed. De algemene kosten van de organisatie van een bijeenkomst of manifestatie 

tellen niet mee in het kader van de regels voor gastvrijheid, mits aan alle overige voorwaarden wordt 

voldaan. Uit de inspectierapporten blijkt dat IGZ de CGR volgt, met dien verstande dat de 

systematiek voor de berekening van de algemene organisatiekosten ten opzichte van de kosten van 

gastvrijheid afwijkt.  

Uit de adviezen van de CGR blijkt dat de Codecommissie nadrukkelijk controleert of de geboden 

gastvrijheid binnen de grenzen van de gestelde maxima blijft. Over het algemeen doen zich op dit 

punt weinig problemen voor. In die gevallen waarin de Codecommissie constateert dat de kosten 

niet aanvaardbaar zijn, is dit vrijwel zonder uitzondering toe te schrijven aan het feit dat de 

Codecommissie een samenkomst classificeert als manifestatie terwijl de aanvrager van het advies 

uitging van een bijeenkomst, hetgeen voor de hoogte van de toegestane vergoeding een aanzienlijk 

verschil maakt. Verder komt het voor dat de Codecommissie een nadere duiding geeft aan het soort 

kosten dat vergoed mag worden. De Codecommissie is op haar hoede voor verkapte kosten en 

‘terugverdienconstructies’ waarmee beroepsbeoefenaren de mogelijkheid wordt geboden de door 

henzelf te dragen kosten of een deel daarvan op enigerlei wijze te compenseren. Het voor rekening 

van de beroepsbeoefenaar komende deel van de kosten van de deelname aan bijeenkomsten en 

manifestaties dient daadwerkelijk door die beroepsbeoefenaar te worden gedragen. Daarbij wordt 

door de Codecommissie veelvuldig benadrukt dat de op jaarbasis geldende maxima dienen te 

worden bewaakt en nageleefd. 

Zowel de wetgeving als de zelfregulering stellen als eis dat gastvrijheid zich alleen mag uitstrekken 

tot beroepsbeoefenaren. Sinds 2012 kennen de Geneesmiddelenwet en de CGR Code in dit kader 

een ‘oprekking’ van het begrip beroepsbeoefenaar. Als gevolg hiervan mag ook gastvrijheid worden 

verleend aan verpleegkundigen die betrokken zijn bij het toedienen of verstrekken van 

geneesmiddelen. Deze verruiming geldt alleen voor de deelname aan bijeenkomsten en voor zover 

aan alle overige voorwaarden voor gastvrijheid wordt voldaan. Het verbod op het maken van 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting deze groep verpleegkundigen zonder 

voorschrijfbevoegdheid blijft onverlet.  

De enige bestuurlijke boete die is opgelegd wegens overtreding van art. 94 onder b Gnw heeft 

betrekking op het verlenen van gastvrijheid aan niet-beroepsbeoefenaren, in casu aan 

gespecialiseerde verpleegkundigen zonder voorschrijfbevoegdheid. In enkele van de 

inspectierapporten wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van een of meerdere niet-

beroepsbeoefenaren bij bijeenkomsten waar gastvrijheid wordt verleend, zonder dat dit leidt tot het 

opleggen van (kenbare) maatregelen. In de inspectierapporten uit 2015-2016 is een lijn 

waarneembaar die erop neerkomt dat het door vergunninghouders in bescheiden mate vergoeden 

van cateringkosten tijdens bijeenkomsten waar geen reclame voor geneesmiddelen wordt gemaakt 

niet wordt gekwalificeerd als gunstbetoon, maar als een normale omgangsvorm die toelaatbaar is in 

de richting van zowel beroepsbeoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren. De Codecommissie is in 
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adviezen onverkort streng en duidelijk ten aanzien van het verlenen van gastvrijheid aan niet-

beroepsbeoefenaren. Zij acht zich gehouden tot een strikte uitleg van zowel de definitie van 

beroepsbeoefenaar als de sinds 2012 bestaande mogelijkheid tot het verlenen van gastvrijheid aan 

bepaalde groepen verpleegkundigen die geen voorschrijfbevoegdheid hebben. Wel lijkt de 

Codecommissie zich aan te sluiten bij de benadering van IGZ dat bescheiden cateringkosten bij 

informatieve bijeenkomsten niet aangemerkt hoeven te worden als gunstbetoon.  

Zowel de Beleidsregels gunstbetoon als de CGR Code eisen in het kader van transparantie dat banden 

tussen sprekers en farmaceutische bedrijven voorafgaand aan bijeenkomsten kenbaar worden 

gemaakt en dat medewerkers van vergunninghouders die tijdens bijeenkomsten aanwezig zijn als 

zodanig herkenbaar zijn. In aanvulling daarop stelt de CGR Code ook verdergaande eisen ten aanzien 

van de schriftelijke vastlegging van afspraken over gastvrijheid en de openbaarmaking daarvan in het 

openbaar toegankelijke Transparantieregister Zorg.  

Tot slot twee conclusies over gastvrijheid van meer algemene aard. 

In de CGR Code is bepaald dat de voorwaarden voor gastvrijheid niet alleen gelden in het geval dat 

vergunninghouders op rechtstreekse wijze gastvrijheid verlenen aan beroepsbeoefenaren, maar ook 

indien de gastvrijheid langs indirecte weg geschiedt, bijvoorbeeld door middel van sponsoring van de 

congresorganisatie of organiserende wetenschappelijke vereniging van beroepsbeoefenaren. De 

Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon 2014 laten deze indirecte vorm van 

gastvrijheid onbenoemd. Dit is merkwaardig, temeer daar in de Beleidsregels gunstbetoon 2007 nog 

uitdrukkelijk werd bepaald dat de voorwaarden ten aanzien van gastvrijheid ook gelden voor 

samenkomsten die door vergunninghouders worden gesponsord. De betreffende bepaling is in 2012 

zonder enige toelichting geschrapt en nadien niet meer teruggekomen. Dit is een omissie. De CGR 

Code voldoet in dit opzicht beter, mede ook gelet op de aanvullende eisen die in dit kader worden 

gesteld aan de transparantie over sponsoring van bijeenkomsten en de aanwijzingen met betrekking 

tot financiële onderbouwing van de sponsorbedragen. 

Een tweede conclusie heeft betrekking op de verkoopbevorderende doelstelling die aan gunstbetoon 

geacht wordt ten grondslag te liggen. Uit de jurisprudentie van zowel de Nederlandse 

toezichthouder/rechter als de Codecommissie volgt dat in het geval dat vergunninghouders kosten 

voor de deelname aan bijeenkomsten of manifestaties voor hun rekening nemen, consequent 

toetsing aan de regels voor gastvrijheid plaatsvindt, zonder dat daarbij de voorafgaande vraag of 

sprake is van een verkoopbevorderende doelstelling wordt onderzocht. De voor gunstbetoon 

vereiste verkoopbevorderende doelstelling wordt bij het verlenen van gastvrijheid kennelijk op 

voorhand aangenomen en ook in de jurisprudentie slechts op zeer incidentele basis (en vooralsnog 

zonder succes) betwist. 

7.8.6 Toelaatbare vormen van gunstbetoon: dienstverlening  

De derde uitzondering op het verbod op gunstbetoon onder art. 94 Gnw betreft dienstverlening, een 

begrip dat in Richtlijn 2001/83 in het kader van de voorschriften over geneesmiddelenreclame niet 

wordt benoemd. 

De Nederlandse wetgever hanteert als uitgangspunt dat niet elke dienstverleningsovereenkomst 

tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren een kennelijke verkoopbevorderende 

doelstelling heeft. Desondanks geldt in alle gevallen dat de betaling door farmaceutische bedrijven 
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van beroepsbeoefenaren in het kader van dienstverlening alleen is toegestaan indien wordt voldaan 

aan de in art. 94 onder c Gnw en de Beleidsregels gunstbetoon opgenomen voorwaarden. Kort 

samengevat komen deze voorwaarden erop neer dat de dienstverlening van belang moet zijn voor 

de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of de 

verpleegkunde, en moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, en dat er een redelijke 

verhouding moet zijn tussen de te leveren prestatie en de daarvoor overeengekomen vergoeding.  

Ook onder de CGR Code is dienstverlening onder voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden 

kennen een grote mate van overeenkomst met de strekking van de Beleidsregels gunstbetoon. De 

CGR Code stelt als aanvullend vereiste nog dat er geen andere binding mag zijn tussen de 

vergunninghouder en de beroepsbeoefenaar dan direct verband houdend met de dienst. Tevens 

bevat de gedragscode voorschriften voor het geval dat in het kader van de dienstverlening tevens 

gastvrijheid wordt verleend. 

Ten aanzien van de voorwaarden die aan dienstverlening worden gesteld, kan meer in het bijzonder 

het volgende worden geconcludeerd.  

Ad 1. Het vereiste dat de dienstverlening van belang moet zijn voor de uitoefening van de 

geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of de verpleegkunde wordt in de 

Beleidsregels gunstbetoon niet nader uitgewerkt. Over dit aspect is ook vrijwel geen jurisprudentie 

van de Nederlandse toezichthouder/rechter beschikbaar. In de CGR Code is dit vereiste niet met 

zoveel woorden terug te vinden. Uit de jurisprudentie van de Codecommissie volgt echter wel dat 

betaling voor dienstverlening uitsluitend is toegestaan indien er een gerechtvaardigde grondslag 

voor de dienstverlening is. Deze gerechtvaardigde grondslag is niet zozeer gerelateerd aan het belang 

voor de uitoefening van de geneeskunst (enz.), maar wordt gekoppeld aan de betekenis die de 

dienstverlening heeft voor de opdrachtgevende vergunninghouder. Zo kan bijvoorbeeld het 

verkrijgen van informatie in het kader van verkoopbevordering een gerechtvaardigde grondslag voor 

dienstverlening vormen indien deze informatie daadwerkelijk van betekenis is voor de 

vergunninghouder. Indien echter zou worden betaald voor het verkrijgen van informatie van 

beroepsbeoefenaren die verondersteld wordt bekend te zijn bij de vergunninghouder, is er geen 

sprake van dienstverlening met een daadwerkelijke betekenis voor de vergunninghouder. In een 

dergelijke situatie is de betaling voor dienstverlening niet toegestaan.  

Ad 2. Het vereiste van een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst brengt mee dat alle afspraken 

over de dienstverlening in één integraal document moeten zijn vastgelegd. Dit volgt uit de 

jurisprudentie van zowel de Nederlandse toezichthouder/rechter als de Codecommissie. Uit de 

boetezaken en met name ook uit de inspectierapporten blijkt dat IGZ kritisch toetst of de door de 

beroepsbeoefenaar te verrichten werkzaamheden helder zijn omschreven. Dit is essentieel om de 

redelijkheid van de overeengekomen honorering te kunnen vaststellen. Een heldere omschrijving van 

de werkzaamheden veronderstelt dat onder meer een concrete beschrijving is opgenomen van de 

aard en de omvang van de werkzaamheden, waar en wanneer deze dienen te worden uitgevoerd, de 

hoeveelheid daaraan te besteden tijd en de overeengekomen vergoeding.  

Ad 3. Het vereiste dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de te leveren prestatie en de 

vergoeding die daartegenover staat, heeft tot de nodige onduidelijkheid en jurisprudentie geleid. In 

de Beleidsregels gunstbetoon wordt met betrekking tot de hoogte van de toegestane vergoeding 

volstaan met een algemene omschrijving. Hieruit volgt dat toetsing in essentie zal plaatsvinden aan 
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de hand van de bestede tijd en een uur- of dagtarief, waarbij rekening kan worden gehouden met de 

aard en de omvang van de geleverde diensten en de positie en kwalificaties van de betrokken 

beroepsbeoefenaar. Voor de vaststelling van een redelijk uur- of dagtarief kan worden aangesloten 

bij de (uur)tarieven die voor de betrokken beroepsbeoefenaren zijn vastgesteld krachtens de WMG, 

aldus de letterlijke tekst van de Beleidsregels gunstbetoon. In de CGR Code is gedurende lange tijd 

ook alleen maar in algemene bewoordingen over een redelijke vergoeding gesproken. Dit heeft door 

de jaren heen geleid tot een reeks adviezen van de Codecommissie, waaruit aanvankelijk geen 

algemene normen of bandbreedtes in tarieven konden worden afgeleid. Wel kon uit deze adviezen 

worden afgeleid dat door de Codecommissie in concrete gevallen – rekening houdend met de 

specifieke omstandigheden – tarieven oplopend tot € 150 (voor medisch specialisten) redelijk 

werden geacht. 

Bij publicatie van het thematisch toezichtrapport over adviesraden in 2012 blijkt voor het eerst dat 

IGZ een andere opbouw van uurtarieven en andere maxima/bandbreedtes hanteert dan tot op dat 

moment door veldpartijen uit de adviezen van de CGR konden worden afgeleid. Naar aanleiding van 

de hierop volgende discussie constateert IGZ dat de regelgeving over uurtarieven voor 

dienstverlening onvoldoende is. IGZ roept de minister op meer duidelijkheid te verschaffen in de 

beleidsregels en dringt bij de CGR aan op het ontwikkelen van een toetsingskader voor de vergoeding 

van onkosten. Aan deze oproepen lijkt in eerste instantie geen gehoor te worden gegeven. Wel 

worden in de periode 2010-2014 in vier zaken overtredingen van art. 94 onder c Gnw geconstateerd 

wegens te hoge uurtarieven, waarvan er drie door de minister zijn beboet. Van deze drie bestuurlijke 

boetes zijn er ten gevolge van (hoger)beroepsprocedures uiteindelijk twee komen te vervallen, 

hoofdzakelijk vanwege het feit dat het op grond van de Beleidsregels gunstbetoon onvoldoende 

kenbaar was dat van de door IGZ gehanteerde normen voor uurtarieven niet naar boven zou mogen 

worden afgeweken.  

Uiteindelijk maken VWS, IGZ en de CGR in 2014 afspraken over de maximaal toegestane uurtarieven 

en onkostenvergoedingen bij dienstverlening. Deze afspraken zijn uitsluitend door de CGR 

gepubliceerd in de toelichting bij de gedragscode. Een formele bekrachtiging door VWS en IGZ 

middels opname in de Beleidsregels gunstbetoon is uitgebleven, evenals een andere openlijke 

uitspraak van VWS en/of IGZ waaruit de onderschrijving van de maximaal toegestane vergoeding 

blijkt. Gelet op de voorgeschiedenis en het belang van de veldpartijen bij eenduidigheid en 

rechtszekerheid had dit wel in de rede gelegen. 

Voor het overige zijn geen discrepanties tussen de Beleidsregels gunstbetoon en de CGR Code 

geconstateerd met betrekking tot de eisen aan dienstverlening. Noemenswaardig is nog wel dat de 

zelfregulering – in aanvulling op de algemene eisen aan dienstverlening – ook specifieke normen 

heeft ontwikkeld voor niet-WMO-plichtig onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen waaraan 

door beroepsbeoefenaren tegen betaling wordt meegewerkt. Deze normen zijn, in combinatie met 

een stelsel van voorafgaande preventieve toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek, van kracht 

geweest vanaf 2006. In de periode 2015-2016 zijn de betreffende bepalingen in de CGR Code 

aangepast en is aansluiting gezocht bij het toetsingskader nWMO van de DCTF. In 2016 is ook de 

verantwoordelijkheid voor de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek aan deze organisatie 

overgedragen. De activiteiten van de CGR op het terrein van niet-WMO-plichtig onderzoek zijn een 

goede illustratie van de wijze waarop de zelfregulering een maatschappelijk gevoelig thema – het via 

onderzoek bij voorschrijvers in de pen krijgen van een geneesmiddel – heeft opgepakt en door 



664 
 

middel van de ontwikkeling van specifieke normen en de invoering van een systeem van preventieve 

toetsing heeft bijgedragen aan het voorkomen van ongewenste beïnvloeding onder de noemer van 

onderzoek. Ter vergelijking: de Geneesmiddelenwet regelt op dit punt niets, althans niets anders dan 

de algemene vereisten die aan dienstverlening door beroepsbeoefenaren worden gesteld.  

7.8.7 Toelaatbare vormen van gunstbetoon: bonussen en kortingen 

Richtlijn 2001/83 bepaalt dat het verbod op het aanbieden van premies en financiële voordelen in 

het kader van het bevorderen van de verkoop van geneesmiddelen geen gevolgen heeft voor de 

bestaande maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen van geneesmiddelen en de in die context 

af te spreken marges en kortingen. Met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet zijn 

bonussen en kortingen met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen onder het algemene 

verbod van gunstbetoon gebracht. Juridisch-technisch gezien is deze benadering niet correct; 

bonussen en kortingen worden door de Europese wetgever juist nadrukkelijk buiten het bereik van 

de regels voor financiële stimulansen in het kader van de verkoopbevordering van geneesmiddelen 

gehouden.  

De uitzondering op het verbod op gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet betreft bonussen en 

kortingen voor zover deze betrekking hebben op de inkoop van geneesmiddelen door 

(rechts)personen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn. De facto betekent dit dat het geven van 

bonussen en kortingen bij de inkoop van UR-geneesmiddelen alleen is toegestaan in de richting van 

openbare en ziekenhuisapothekers. In de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon 

worden verder geen voorwaarden gesteld. Op grond van de CGR Code zijn bonussen en kortingen op 

de levering van geneesmiddelen toegestaan, op voorwaarde dat deze worden gegeven in de vorm 

van bonussen en kortingen in geld of in natura (uitsluitend in de vorm van een bonusleverantie van 

hetzelfde geneesmiddel). Kortingen in natura in de vorm van andere geneesmiddelen dan wel 

andersoortige producten of geschenken zijn niet toelaatbaar. Met het oog op de gewenste 

transparantie dienen bonussen en kortingen schriftelijk tot uitdrukking te worden gebracht.  

Er is geen jurisprudentie van de Nederlandse toezichthouder/rechter over het verstrekken van 

bonussen en kortingen. Bij de Codecommissie is het onderwerp een aantal keren aan de orde 

geweest, soms rechtstreeks, soms meer zijdelings. Uit deze jurisprudentie volgt dat de 

Codecommissie als hoofdregel aanhoudt dat het een vergunninghouder – binnen de wettelijke 

mogelijkheden – in beginsel vrijstaat zelf de hoogte van de prijs van zijn producten en daarmee ook 

de hoogte van de te verlenen bonussen en kortingen te bepalen. Ook het verlenen van 100% korting 

op geneesmiddelenleveranties, waardoor de te betalen inkoopprijs per saldo nul bedraagt, is 

toelaatbaar mits hier geen aanprijzend karakter van uitgaat.  

Met enige regelmaat wordt de Codecommissie advies gevraagd over onderwerpen die grenzen aan 

het verlenen van kortingen en het onder voorwaarden gratis ter beschikking stellen van 

geneesmiddelen door fabrikanten. Gewezen wordt onder meer op de in hoofdstuk 5 reeds 

besproken vergoedings- en terugbetalingsregelingen van vergunninghouders, die bedoeld zijn om de 

voor patiënten nadelige gevolgen van het vergoedingssysteem te compenseren dan wel het tijdelijk 

ontbreken van een vergoedingsregeling te overbruggen. Andere vraagstukken betreffen de 

toelaatbaarheid van loyaliteitsprogramma’s en de vergoeding door farmaceutische bedrijven van de 

kosten van het thuis toedienen van specialistische geneesmiddelen in de vorm van kortingen op de 

inkoopprijs. Niet in alle gevallen is duidelijk waar de aanknopingspunten voor dergelijke regelingen in 
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de gedragscode moeten worden gevonden. Het pleit echter wel voor de zelfregulering dat deze 

vraagstukken ter toetsing worden voorgelegd. Er zijn geen uitspraken bekend waaruit blijkt dat ook 

de Nederlandse toezichthouder/rechter deze vraagstukken in het vizier heeft. 

7.8.8 De toelaatbaarheid van andere vormen van gunstbetoon 

Het feit dat de Geneesmiddelenwet een opsomming van slechts vier vormen van gunstbetoon kent 

die onder voorwaarden zijn uitgezonderd van het verbod van art. 94 Gnw brengt vragen mee over de 

toelaatbaarheid van algemene vormen van sponsoring door vergunninghouders. De opmerkelijke 

situatie doet zich voor dat de Beleidsregels gunstbetoon tot 2012 een vijfde categorie van 

gunstbetoon onderkenden die onder voorwaarden werd toegestaan: sponsoring. Deze categorie is in 

2012 echter komen te vervallen, en ook in de opvolgende versie van de Beleidsregels gunstbetoon 

blijft sponsoring volledig onbenoemd. Niet duidelijk is wat de aanleiding hiertoe is geweest en wat de 

minister met het schrappen van de bepalingen over sponsoring uit de Beleidsregels gunstbetoon 

heeft beoogd; er is geen enkele toelichting op dit besluit te vinden. De consequenties van het laten 

vervallen van de voorwaarden voor sponsoring zijn echter groot. Als gevolg van het algemene verbod 

op gunstbetoon in art. 94 Gnw is sponsoring niet meer toegestaan, tenzij de kennelijke doelstelling 

van het bevorderen van het voorschrijven, afleveren of gebruik van geneesmiddelen ontbreekt. Uit 

de jurisprudentie volgt echter dat een dergelijke doelstelling bij farmaceutische bedrijven in feite op 

voorhand wordt aangenomen.  

Op dit punt doet zich dan ook een groot spanningsveld voor met de CGR Code. Hierin is immers een 

uitgebreide paragraaf over sponsoring opgenomen, waarin is bepaald onder welke voorwaarden de 

sponsoring van samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren door vergunninghouders 

toelaatbaar is. Deze voorwaarden hebben voor een deel betrekking op het voorwerp van de 

sponsoring: de sponsoring moet betrekking hebben op innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende 

activiteiten die de directe of indirecte verbetering van de patiëntenzorg of bevordering van de 

medische wetenschap tot doel hebben. Als aanvullend vereiste geldt dat sponsoring alleen 

toelaatbaar is als voor de betreffende activiteiten geen of geen volledige reguliere financiering 

beschikbaar is. Lange tijd achtte de Codecommissie het in dit verband afdoende als aannemelijk kon 

worden gemaakt dat er geen dan wel onvoldoende reguliere financiering beschikbaar was. Uit meer 

recente jurisprudentie blijkt een striktere interpretatie: het enkele feit dat de mogelijkheid tot 

reguliere financiering aanwezig is, maakt sponsoring door een vergunninghouder ontoelaatbaar, 

ongeacht of de begunstigde de reguliere financiering in de praktijk ook daadwerkelijk verkrijgt.  

Naast deze drie criteria wordt in de jurisprudentie van de CGR in toenemende mate ook getoetst aan 

het vereiste dat sponsoring geen rechtstreeks commercieel doel mag hebben en niet mag leiden tot 

ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag van artsen. De onafhankelijkheid, betrouwbaarheid 

en geloofwaardigheid van de gesponsorde en de sponsor mogen niet worden aangetast. Mede in dit 

licht is sponsoring van individuele beroepsbeoefenaren op een enkele uitzondering na niet 

toegestaan. Ook stelt de CGR Code eisen aan de transparantie van sponsoring. Sponsoring dient te 

worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en in overeenstemming met de daarvoor 

geldende voorwaarden te worden vermeld in het Transparantieregister Zorg.  

De discrepantie tussen de wetgeving en zelfregulering op het punt van sponsoring is zorgwekkend. 

Onder de Geneesmiddelenwet is sponsoring immers alleen toelaatbaar als de kennelijke doelstelling 

om het voorschrijven, afleveren of gebruik van geneesmiddelen te bevorderen ontbreekt, een 
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vereiste dat de CGR Code niet als zodanig stelt. Partijen die de CGR-regels voor sponsoring naleven, 

kunnen er in beginsel niet op vertrouwen dat ze daarmee ook aan de Geneesmiddelenwet voldoen. 

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is dit onwenselijk. Een en ander behelst ook het risico van 

afbreuk van het vertrouwen in de zelfregulering en het draagvlak daarvoor. Gegeven het feit dat 

sponsoring door vergunninghouders van samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren blijkens 

meldingen in het Transparantieregister Zorg in de praktijk voorkomt, is het op zijn zachtst gezegd 

opmerkelijk en verbazingwekkend dat de wetgever (en toezichthouder) en de CGR deze situatie laten 

voortbestaan. 

7.8.9 De reikwijdte van de regels voor gunstbetoon  

Een interessante kwestie betreft de vraag tot wie de regels voor gunstbetoon zich richten. Hierbij zijn 

twee aspecten te onderscheiden. Het eerste aspect heeft betrekking op de ‘ontvangende’ kant: wat 

zijn de gevolgen van de regels voor gunstbetoon in de richting van anderen dan 

beroepsbeoefenaren? Het tweede aspect heeft betrekking op de ‘gevende’ kant: geldt het verbod op 

gunstbetoon ook voor het aanbieden van financiële voordelen in het kader van verkoopbevordering 

van geneesmiddelen door andere partijen dan vergunninghouders? De tekst van art. 94 en 95 

Richtlijn 2001/83 biedt geen aanknopingspunten voor dit vraagstuk, in die zin dat niet concreet is 

aangegeven tot welke partijen het in deze artikelen bepaalde zich richt. Ook de Geneesmiddelenwet 

en de CGR Code zijn op dit punt niet zonneklaar. In zijn algemeenheid kan ten aanzien van de 

ontvangende kant echter het volgende worden geconcludeerd. 

Gunstbetoon is een specifieke vorm van geneesmiddelenreclame. Het algemene vereiste dat reclame 

voor receptplichtige geneesmiddelen verboden is richting niet-beroepsbeoefenaren geldt derhalve 

ook in de context van gunstbetoon. Hieruit vloeit voort dat gunstbetoon richting niet-

beroepsbeoefenaren niet is toegestaan. Bij enkele vormen van gunstbetoon is dit ook met zoveel 

woorden in de wetgeving of zelfregulering vastgelegd: zo is gastvrijheid uitsluitend toegestaan indien 

deze zich niet uitstrekt tot anderen dan beroepsbeoefenaren en mogen bonussen en kortingen bij de 

inkoop van geneesmiddelen alleen worden verstrekt aan personen die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen ter hand te stellen. Verder volgt uit de jurisprudentie van de Codecommissie dat het 

geven van geschenken aan niet-beroepsbeoefenaren niet is toegestaan, ook niet indien dit door 

tussenkomst van een beroepsbeoefenaar geschiedt. Bij dienstverlening ligt de situatie anders. 

Algemeen wordt aangenomen dat de betaling voor dienstverlening – mits in overeenstemming met 

de daaraan gestelde eisen – ook toelaatbaar is als de dienstverlener geen beroepsbeoefenaar is. De 

CGR Code stelt in dit kader wel aanvullende voorwaarden ten aanzien van de toegestane vergoeding. 

Dat met het voorgaande niet alle vragen uit de praktijk worden beantwoord, kan worden afgeleid uit 

de poging die de CGR heeft gedaan om in art. 6.1.2-6.1.3 CGR Code een toetsingskader te bieden ter 

beoordeling van financiële relaties tussen vergunninghouders en niet-beroepsbeoefenaren waarin 

het verkoopbevorderende doel dermate ver verwijderd is dat geen sprake is van gunstbetoon. 

Gezien de wijze van formulering van deze bepalingen en de op basis daarvan afgegeven adviezen kan 

deze poging slechts als ten dele geslaagd worden beschouwd. De aangereikte criteria zijn niet in alle 

opzichten helder en toepasbaar. Ook de wijze waarop het toetsingskader is ingebed in de juridische 

structuur van de gedragscode is onlogisch en niet geheel correct. In redelijkheid kan niet worden 

verwacht dat dit toetsingskader voldoende duidelijkheid aan de veldpartijen zal kunnen bieden. 
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Dan de andere kant, de kant van de ‘gevende’ partij. Met de regels voor gunstbetoon wordt in de 

kern beoogd de ongewenste beïnvloeding van het voorschrijfgedrag door financiële stimulansen in 

het kader van de verkoopbevordering van geneesmiddelen te voorkomen. Geldt deze bescherming 

van de patiënt tegen ongewenste beïnvloeding alleen als de financiële stimulansen afkomstig zijn van 

vergunninghouders, of wordt ook beoogd bescherming te bieden tegen ongewenste beïnvloeding 

van voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen door andere partijen?  

De tekst van Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet bieden geen aanknopingspunten voor de 

beantwoording van deze vraag. De CGR Code evenmin, de reikwijdte van de gedragscode is 

vooralsnog beperkt tot vergunninghouders en beroepsbeoefenaren. In 2012 is wel een passage aan 

de Beleidsregels gunstbetoon toegevoegd waarin is vastgelegd dat de regels voor gunstbetoon niet 

alleen van toepassing zijn op verhoudingen tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren, 

maar ook op interacties tussen beroepsbeoefenaren en andere betrokken partijen. Dit uitgangspunt 

is echter niet nader geconcretiseerd. Er is geen jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt dat IGZ 

toeziet op de naleving van de regels voor gunstbetoon in de relatie tussen beroepsbeoefenaren en 

andere partijen dan ondernemingen in de zin van de Geneesmiddelenwet. 

Specifiek ten aanzien van de positie van partijen die een belang zouden kunnen hebben bij de 

beïnvloeding van voorschrijfgedrag met het oog op de beheersing van de kosten van geneesmiddelen 

in het kader van ziektekostenverzekeringen zijn interessante aanknopingspunten te vinden in de 

jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Uit het ABPI-arrest volgt dat het verbod van art. 94 

lid 1 Richtlijn 2001/83 op de eerste plaats de farmaceutische industrie raakt, maar dat de toepassing 

van dit verbod in de richting van andere partijen niet op voorhand wordt uitgesloten. In het 

Damgaard-arrest is door het Hof reeds erkend dat ook onafhankelijke derden die niet handelen 

vanuit commerciële activiteiten reclame kunnen maken voor geneesmiddelen. De eisen die in het 

kader van de bescherming van de volksgezondheid in de wetgeving aan geneesmiddelenreclame 

worden gesteld, zijn ook van toepassing indien deze reclame afkomstig is van dergelijke derde 

partijen, zo is in het Damgaard-arrest bepaald.  

Het Hof trekt deze lijn in het ABPI-arrest door naar het verbod op het toekennen van financiële 

premies of voordelen aan beroepsbeoefenaren in het kader van verkoopbevordering, maar 

onderkent daarbij dat overheidsorganen in het kader van het openbare gezondheidsstelsel een taak 

hebben bij de beheersing van uitgaven aan/kosten van geneesmiddelen. Het Hof neemt aan dat met 

de uitvoering van overheidsbeleid gericht op het rationaliseren van de uitgaven aan geneesmiddelen 

geen commercieel of winstgevend doel wordt nagestreefd en binnen deze context is er dan ook geen 

sprake van gunstbetoon.  

De consequenties van deze uitspraak voor de Nederlandse situatie zijn nog niet uitgekristalliseerd. 

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel is wezenlijk anders ingericht dan het stelsel in Groot- 

Brittannië en Schotland. Nederland heeft een privaatrechtelijk stelsel met publiekrechtelijke 

waarborgen. Zorgverzekeraars zijn geen overheidsinstanties die een wettelijke taak vervullen, maar 

privaatrechtelijke ondernemingen die risicodragend zijn. De redenering van het Hof gaat dus niet 

zonder meer op voor zorgverzekeraars.  

Hoe de Nederlandse toezichthouder/rechter over dit vraagstuk denkt, is niet duidelijk. Na het ABPI-

arrest is er over dit onderwerp geen jurisprudentie meer verschenen. Bij de CGR heeft dit vraagstuk 

nadien slechts nog in de marge gespeeld. In een klachtenprocedure heeft de Codecommissie zich 
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onbevoegd verklaard. In een advies over dezelfde casus heeft de Codecommissie mijns inziens een 

onjuiste duiding aan het ABPI-arrest gegeven. Meer duidelijkheid op dit punt is wenselijk.  
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Hoofdstuk 8 – Toezicht op naleving 
voorschriften geneesmiddelenreclame  

8.1 Inleiding  
In de voorgaande hoofdstukken is een inhoudelijke vergelijking gemaakt tussen de eisen die in de 

wetgeving en zelfregulering worden gesteld aan geneesmiddelenreclame. In dit hoofdstuk wordt 

onderzocht op welke wijze het toezicht op de reclameregels is geregeld. Aan de definitie van toezicht 

kan, mede afhankelijk van de context, op meerdere wijzen invulling worden gegeven. In dit 

onderzoek wordt onder toezicht verstaan het systeem dat is ingericht om naleving van de 

voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame te stimuleren en te controleren, en 

overtredingen te sanctioneren.  

De vragen die in dit hoofdstuk worden onderzocht, betreffen: 

– de wijze waarop het toezicht op de naleving van hoofdstuk 9 Gnw is geregeld;  

– de wijze waarop het toezicht op de naleving van de CGR Code is geregeld; 

– de wijze waarop het toezicht op de wetgeving en het toezicht op de zelfregulering zich tot elkaar 

verhouden, en  

– de wijze waarop het toezicht op de wetgeving en het toezicht op de zelfregulering in de praktijk 

functioneren. 

Dit hoofdstuk heeft een andere opzet dan de hoofdstukken 5, 6 en 7. De Reclamerichtlijn en Richtlijn 

2001/83 dragen de lidstaten in vrijwel identieke bewoordingen op te zorgen voor passende en 

doeltreffende middelen om toezicht uit te oefenen op de wettelijke bepalingen met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame. Naast het voorzien in een rechterlijke of administratieve procedure laat de 

Europese wetgever daarbij ook de mogelijkheid van vrijwillig toezicht door zelfreguleringsorganen 

open. 

Over de vraag of de zelfregulering naast het toezicht van overheidswege een rol zou moeten krijgen, 

en zo ja, welke rol, zijn de meningen in Nederland verdeeld geweest en is ook door de wetgever met 

name in de periode onder het Reclamebesluit langdurig getwijfeld. Voor een goed begrip van het 

huidige systeem wordt in dit hoofdstuk eerst de voorgeschiedenis in chronologische volgorde 

weergegeven (par. 8.2). 

Paragraaf 8.3 is gewijd aan het toezicht op naleving van de wetgeving voor geneesmiddelenreclame. 

Daarbij wordt eerst kort stilgestaan bij het toezicht op het onder de WOG geldende Reclamebesluit 

(par. 8.3.1). In paragraaf 8.3.2 staat het toezicht onder de Geneesmiddelenwet centraal en wordt 

achtereenvolgens ingegaan op de inhoud en strekking van hoofdstuk 11 Gnw, de visie en het beleid 

van IGZ als toezichthouder in algemene zin en de wijze waarop de toezichthoudende rol van IGZ in 

het kader van geneesmiddelenreclame wordt vormgegeven. 

De belangrijkste maatregel bij overtreding van de wettelijke voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame onder de Geneesmiddelenwet is het opleggen van een bestuurlijke boete. 

Paragraaf 8.3.3 is in zijn geheel aan deze bestuursrechtelijke maatregel gewijd. Daarbij wordt 

uitvoerig ingegaan op het boetebeleid van de Minister van VWS zoals vastgelegd in de 

opeenvolgende versies van de Beleidsregels bestuurlijke boete. Ook is een hoofdzakelijk 

kwantitatieve analyse gemaakt van de bestuurlijke boetes die in de periode 2007-2016 zijn opgelegd 

wegens overtreding van hoofdstuk 9 Gnw. Aan de hand van de bezwaar- en beroepsprocedures die 
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tegen boetebesluiten zijn gevoerd, wordt tevens een analyse gemaakt van de waarborgen voor de 

rechten van de (vermeende) overtreder.  

In paragraaf 8.3.4 wordt aandacht besteed aan de overige maatregelen die de toezichthouder bij 

overtreding van wettelijke voorschriften voor geneesmiddelenreclame kan opleggen. In dit kader 

worden achtereenvolgens (de mogelijkheid tot het opleggen van) stimuleringsmaatregelen, 

corrigerende, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen besproken. Paragraaf 8.3.5 tot slot 

beschrijft de inspectierapporten over het nalevingsniveau van de wettelijke voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame. 

Paragraaf 8.4 gaat over het toezicht in het kader van de zelfregulering. Dit is primair opgedragen aan 

de Codecommissie van de CGR. Paragraaf 8.4.2 behandelt in meer algemene zin de taken en 

samenstelling van deze commissie. Het toezicht door de Codecommissie vindt plaats langs drie 

verschillende wegen: het behandelen van klachten, het uitbrengen van adviezen en het behandelen 

van serieuze signalen. Deze drie procedures komen aan de orde in de paragrafen 8.4.3-8.4.5. 

In paragraaf 8.4.6 is het toezicht door de Codecommissie in de praktijk onderzocht. Daartoe is een 

hoofdzakelijk kwantitatieve analyse gemaakt van de uitspraken van de Codecommissie en Commissie 

van Beroep in klachtenprocedures in de periode 1999-2016. Tevens is deze jurisprudentie 

geanalyseerd met betrekking tot procedurele aspecten. In paragraaf 8.4.7 en paragraaf 8.4.8 volgt 

een hoofdzakelijk kwantitatieve analyse van de adviezen die door de Codecommissie zijn uitgebracht 

in de periode 2003-2016 en de door de Codecommissie behandelde serieuze signalen. 

De onderlinge samenhang tussen het toezicht vanuit IGZ en het toezicht vanuit de CGR komt aan de 

orde in paragraaf 8.5. Na een korte analyse in paragraaf 8.5.1 van de formele afspraken inzake de 

onderlinge verhouding tussen IGZ en de CGR, volgt in paragraaf 8.5.2 een meer diepgaand onderzoek 

naar de (opeenvolgende versies van de) werkafspraken die sinds 2007 tussen IGZ en de CGR van 

kracht zijn (geweest) en waarbij sinds 2009 ook de KOAG partij is. Over de concrete invulling van de 

werkafspraken is weinig bekend. Partijen leggen hierover geen openbare verantwoording af en voor 

zover uit de parlementaire stukken kan worden achterhaald is de Tweede Kamer slechts één keer 

over een evaluatie van de werkafspraken geïnformeerd. De conclusies die in dit hoofdstuk met 

betrekking tot de invulling van de werkafspraken worden getrokken, zijn dan ook in belangrijke mate 

gebaseerd op eigen waarnemingen in het kader van dit onderzoek en zijn daardoor mogelijk niet 

volledig. 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van dit hoofdstuk zijn samengevat in paragraaf 8.6. De 

onderlinge vergelijking tussen het toezicht van overheidswege en het toezicht door de zelfregulering 

vindt plaats aan de hand van de volgende thema’s: 

– taken, bevoegdheden en beleid met betrekking tot toezicht;  

– sancties en maatregelen;  

– toezicht in de praktijk;  

– procedurele waarborgen.  

Tevens wordt in de conclusies ingegaan op de samenwerking tussen IGZ en de CGR, en het toezicht 

van IGZ op de CGR. 
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8.2  De implementatie van de EU-wetgeving in Nederland; toezicht 

in historisch perspectief 
De Reclamerichtlijn kent een afzonderlijk hoofdstuk IV over toezicht op reclame. Uit dit hoofdstuk 

volgt dat lidstaten enige vrijheid wordt geboden bij het inrichten van het toezicht op 

geneesmiddelenreclame. Het uitgangspunt is vastgelegd in art. 12 lid 1 Reclamerichtlijn: lidstaten 

dienen te zorgen voor passende en doeltreffende middelen om toezicht uit te oefenen. Hoe deze 

middelen eruit dienen te zien, wordt slechts op hoofdlijnen aangegeven. De lidstaten moeten er in 

elk geval voor zorgen dat personen of organisaties met een rechtmatig belang in rechte kunnen 

optreden tegen reclame die in strijd is met de richtlijn, dan wel een dergelijke uiting aan een 

administratieve instantie kunnen voorleggen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van een stelsel van 

voorafgaande controle genoemd.1  

De richtlijn geeft in art. 12 lid 2 een algemene omschrijving van het soort maatregelen dat bedoelde 

rechterlijke of administratieve instanties moeten kunnen opleggen. Genoemd worden het bevel om 

een misleidende reclame te staken dan wel, in het geval dat de reclame nog niet onder het publiek is 

verschenen, het verbod om daartoe over te gaan. Daarbij kan aan de rechterlijke of administratieve 

instantie tevens de bevoegdheid worden toegekend de opgelegde maatregel bekend te maken en/of 

rechtzetting op te leggen. Lidstaten dienen te bepalen of de maatregelen ook als voorlopige of 

definitieve voorziening in een versnelde procedure kunnen worden opgelegd. Voorts moeten de 

lidstaten ervoor zorgen dat besluiten als bedoeld in art. 12 Reclamerichtlijn met redenen omkleed 

zijn en aan de betrokkenen ter kennis worden gebracht met opgave van de openstaande 

beroepswegen en -termijnen (art. 12 lid 3 Reclamerichtlijn). 

Uit art. 12 lid 4 Reclamerichtlijn volgt dat naast de in art. 12 lid 1 bedoelde rechterlijke of 

administratieve procedures ook vrijwillig toezicht op geneesmiddelenreclame door 

zelfreguleringsorganen kan bestaan. De letterlijke tekst van art. 12 lid 4 luidt: 

‘Dit artikel sluit vrijwillig toezicht op reclame voor geneesmiddelen door zelfreguleringsorganen en het 

inschakelen van deze organen niet uit, indien naast de in lid 1 bedoelde rechterlijke of administratieve 

procedures de mogelijkheid van behandeling door zulke organen bestaat.’ 

Art. 14 Reclamerichtlijn bevat de verplichting voor lidstaten passende maatregelen te treffen om de 

volledige toepassing van alle bepalingen van de richtlijn te waarborgen. De lidstaten dienen sancties 

vast te stellen die in geval van inbreuk op de ter uitvoering van deze richtlijn aangenomen bepalingen 

moeten worden toegepast. 

De Reclamerichtlijn is in 1994 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in het Reclamebesluit. 

Hierin zijn echter vrijwel geen bepalingen over toezicht terug te vinden.2 In de algemene toelichting 

bij het Reclamebesluit wordt opgemerkt dat de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening geen 

voorziening voor het toezicht op geneesmiddelenreclame bevat en dat een aanpassing van deze wet 

op dit punt nodig is.3 Tevens wordt in de toelichting kort stilgestaan bij het toezicht van 

overheidswege in relatie tot het toezicht dat in de praktijk reeds in het kader van zelfregulering tot 

                                                           
1 Art. 12 lid 1 Reclamerichtlijn; considerans Reclamerichtlijn, punt 11. 
2 In par. 7 Reclamebesluit zijn alleen enkele bijzondere verplichtingen voor vergunninghouders opgenomen. 

Deze voorschriften vormen de uitwerking van art. 13 Reclamerichtlijn, op grond waarvan de vergunninghouder 
dient na te gaan of voorgenomen reclameactiviteiten in overeenstemming zijn met de wet en moet 
controleren of artsenbezoekers over een adequate opleiding beschikken en de hun opgelegde verplichtingen 
naleven (art. 21 Reclamebesluit); ook is hij verplicht tot het instellen van een wetenschappelijke 
voorlichtingsdienst die de inhoud van reclame voor geneesmiddelen moet beoordelen (art. 22 Reclamebesluit).  
3 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 8. 
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stand is gekomen. De door de veldpartijen ontwikkelde gedragscodes voor geneesmiddelenreclame 

en de uitoefening van het toezicht hierop worden in de toelichting bij het Reclamebesluit aangeduid 

als ‘sturingstoezicht’. In algemene zin wordt geconstateerd dat  

‘(…) de beïnvloeding van het gedrag van burgers, ondernemers en organisaties op een terrein 

waarvoor de overheid medeverantwoordelijk is, bij voorkeur in zo duidelijk mogelijke materiële, 

inhoudelijke normen wordt vastgelegd in wet- en regelgeving en niet aan toezichtspraktijken wordt 

overgelaten, ongeacht wie toezicht uitoefent. Toezicht is juist gebaat bij duidelijk omlijnde 

normstelling in wet- of regelgeving, opdat alle betrokkenen, toezichthouders en degenen die aan 

toezicht worden onderworpen, weten waaraan zij zijn gebonden. Toegepast op het beleidsterrein van 

reclame voor geneesmiddelen betekent dit, dat met de nieuwe regelgeving het 

verantwoordelijkheidsgehalte van de overheid versterkt wordt ten opzichte van de 

verantwoordelijkheid van de bedrijfstak en de beroepsorganisaties voor het doen en laten van de 

bedrijfs- en beroepsgenoten op reclame-terrein.’4 

Het feit dat bij de inwerkingtreding van het Reclamebesluit nog geen specifieke voorzieningen zijn 

getroffen met betrekking tot het toezicht op geneesmiddelenreclame betekent dat – in afwachting 

van de aangekondigde aanpassing van de WOG op dit punt – voor het toezicht op en de handhaving 

van naleving van het Reclamebesluit in eerste instantie wordt teruggevallen op het algemene 

toezicht- en handhavingskader van de WOG.  

Op grond van art. 22 WOG zijn met het toezicht op naleving van de WOG in algemene zin belast de 

ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Handhaving verloopt via het strafrecht. 

Art. 31 WOG bevat een opsomming van overtredingen van de WOG die strafbaar zijn. Hieronder 

vallen overtredingen van het Reclamebesluit.5 Ingevolge art. 31 lid 1 onder c kan de overtreding van 

een voorschrift van het Reclamebesluit worden bestraft met ten hoogste zes maanden hechtenis of 

een geldboete van de derde categorie. De opsporing van feiten die op grond van de WOG strafbaar 

zijn, is – naast de personen die daartoe zijn aangewezen bij het Wetboek van Strafvordering (Sv) – 

tevens opgedragen aan de hoofdinspecteur, de inspecteurs en de aan hen toegewezen ambtenaren 

alsmede de door de Minister van VWS aangewezen personen.6 

De meer concrete invulling van het toezicht op het Reclamebesluit en de daarvoor benodigde 

wetswijzigingen hebben tot de nodige hoofdbrekens en omtrekkende bewegingen van de wetgever 

geleid. Een eerste voorstel dateert uit oktober 1994 en is neergelegd in wetsvoorstel 23 959 tot 

wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en de Gezondheidswet (reclame, registratie, 

bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen).7 Uit de opzet van dit wetsvoorstel volgt dat 

de wetgever onderscheid maakt tussen twee vormen van toezicht op geneesmiddelenreclame.  

In de eerste plaats is er toezicht op de naleving van de reclamevoorschriften door middel van 

handhaving. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt erop gewezen dat de 

Reclamerichtlijn lidstaten opdraagt passende maatregelen te treffen om de volledige toepassing (en 

naleving) van alle bepalingen van de richtlijn te waarborgen en met name sancties vast te stellen op 

het overtreden van de reclameregels bij implementatie in nationaal recht. De wetgever is van mening 

dat de handhaving van de wet- en regelgeving voor geneesmiddelenreclame, zowel bestuurs- als 

                                                           
4 NvT Reclamebesluit, Stb. 1994, 787, p. 9-10. 
5 Op grond van art. 31 lid 1 onder c WOG zijn overtredingen van voorschriften die zijn uitgevaardigd op grond 
van (onder meer) art. 26 WOG strafbaar. Art. 26 WOG is de juridische grondslag voor het stellen van 
voorschriften bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Het Reclamebesluit is gebaseerd op art. 26 
WOG. 
6 Art. 33 lid 1 WOG. 
7 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 1-2.  
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strafrechtelijk, afdoende geregeld is in de WOG en de Gezondheidswet. Bij deze vorm van toezicht 

wordt een duidelijke taak gezien voor de Inspectie.8 

De tweede vorm van toezicht wordt in het wetsvoorstel aangeduid als ‘sturingstoezicht’. Dit toezicht 

is erop gericht de verscheidenheid aan opvattingen en inzichten op het gebied van de toepassing en 

uitleg van de regelgeving voor geneesmiddelenreclame te voorkomen. Daarbij dient onder andere te 

worden gedacht aan het voorkomen of oplossen van conflicten tussen ondernemingen en 

beroepsbeoefenaren over reclameactiviteiten, de controle op de deugdelijkheid van reclame met 

handhaving van de wettelijke reclamenormen en het waken tegen inbreuken op rechten en belangen 

van individuele belanghebbenden door reclameactiviteiten.9 Sturingstoezicht wordt met name ook 

gezien als normmarkerend.10 

In de memorie van toelichting wordt erop gewezen dat het sturingstoezicht in de Reclamerichtlijn 

niet exclusief is opgedragen aan de lidstaten, maar dat vrijwillig toezicht door zelfreguleringsorganen 

expliciet tot de mogelijkheid behoort. De wetgever kiest er in het wetsvoorstel nadrukkelijk voor om 

de verantwoordelijkheid voor het sturingstoezicht in handen te leggen van de bedrijfs- en 

beroepsorganisaties in het farmaceutische veld. Deze partijen hebben hierin een eigen 

verantwoordelijkheid, waarbij verwezen wordt naar gesprekken die in 1993-1994 zijn gevoerd met 

de organisaties van ondernemers en beroepsgroepen die reeds bij de bestaande zelfregulering zijn 

betrokken en uit dien hoofde voor het toezichthouderschap in aanmerking komen. 

Deze zienswijze leidt ertoe dat in het wetsvoorstel een definitie van het begrip ‘toezicht’ wordt 

opgenomen, luidend ‘de controle op de toepassing en uitleg van wettelijke voorschriften betreffende 

reclame voor geneesmiddelen, alsmede de beoordeling van reclame, preventief of repressief’.11 

Voorgesteld wordt dat dit toezicht, in onderlinge samenwerking, kan worden behartigd door 

organisaties van ondernemers in de farmaceutische bedrijfstak en organisaties van 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector die werkzaam zijn op het gebied van de 

geneesmiddelenvoorziening. Ook het begrip ‘gedragscode’ wordt in het wetsvoorstel gedefinieerd.12 

Een gedragscode dient in elk geval te voorzien in de samenstelling, taken en werkwijze van een 

orgaan dat belast wordt met de uitoefening van het toezicht, de vormen waarin dit toezicht wordt 

uitgeoefend, de maatstaven, ontleend aan de bij of krachtens de wet gestelde normen voor reclame, 

waaraan reclameactiviteiten worden getoetst en een bezwaar- en beroepsregeling.13 

Het wetsvoorstel leidt tot een groot aantal vragen en uiteenlopende reacties van de fracties in de 

Tweede Kamer.14 Deze vragen worden echter niet inhoudelijk door de betrokken minister 

beantwoord. In plaats daarvan gaat er in december 1995 een brief naar de Tweede Kamer, waarin de 

minister aankondigt met een ander voorstel voor de regeling van het sturingstoezicht voor 

geneesmiddelenreclame te komen. De regeling voor zelfregulering zoals in het oorspronkelijk 

wetsvoorstel opgenomen, zal worden vervangen door de instelling van publiekrechtelijk 

                                                           
8 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 3, p. 2. 
9 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 3, p. 9. 
10 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 3, p. 4. 
11 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 2, onder E, ontwerp-art. 30 lid 1 onder a. 
12 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 2, onder E, ontwerp-art. 30 lid 1 onder b. Onder ‘gedragscode’ wordt 
verstaan ‘een gemeenschappelijk besluit van representatieve organisaties van ondernemers in de 
farmaceutische bedrijfstak en van beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector, houdende regels inzake het 
toezicht’. 
13 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 2, onder E, ontwerp-art. 30 lid 5. 
14 Kamerstukken II 1994-1995, 23 959, nr. 4. 
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sturingstoezicht, uit te oefenen in een zelfstandige bestuursvorm.15 Als reden voor deze 

koerswijziging wordt een aantal factoren genoemd. In de eerste plaats spreekt de brief van het 

gebrek aan begrip bij enkele fracties in de Tweede Kamer voor de keuze van de regering voor 

voortzetting van particulier sturingstoezicht onder het regime van de nieuwe reclameregelgeving. 

Ook wordt gerefereerd aan juridische imperfecties. Zo zou bij de keuze van de voortzetting van 

particulier toezicht verkeerd zijn omgegaan met de geschiedenis rond het ‘oude’ art. 30 WOG in 

relatie tot art. 26 onder f WOG en is sprake van een misvatting van het begrip ‘zelfregulering’ in de 

Reclamerichtlijn.16 De minister merkt ten aanzien van dit laatste punt op dat de Reclamerichtlijn 

‘vrijwillig’ toezicht op reclame voor geneesmiddelen door zelfreguleringsorganen en het inschakelen 

van deze organen niet uitsluit, maar tegelijkertijd aan dit toezicht impliciet beoordelings- en 

bijbehorende beslissingsbevoegdheden toekent die onmiskenbaar van publiekrechtelijke (eenzijdige) 

aard zijn, althans niet uitgeoefend kunnen worden zonder publiekrechtelijke grondslag. Dergelijke 

publiekrechtelijke bevoegdheden passen niet bij zelfregulering die berust op privaatrechtelijke 

bevoegdheden, aldus de minister.17 

Na deze aankondiging richting de Tweede Kamer ligt het wetgevingstraject geruime tijd stil. Pas op 1 

maart 1999 verschijnt de nota naar aanleiding van het verslag, vergezeld van een nota van 

wijziging.18 Het nieuwe voorstel met betrekking tot de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de 

naleving van de reclamevoorschriften is sterk gewijzigd ten opzichte van het wetsvoorstel uit 1994. 

Er is afgezien van een wettelijk gereguleerd systeem van toezicht door veldpartijen. In plaats daarvan 

is gekozen voor rechtstreeks overheidstoezicht door ambtenaren die worden aangewezen door de 

Minister van VWS. Dit neemt niet weg dat naast het overheidstoezicht een systeem van 

zelfregulering en buitenwettelijk toezicht kan blijven functioneren. De regering spreekt over de 

wenselijkheid van een systeem van overheidstoezicht, uitgeoefend door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, eventueel in samenwerking met ambtenaren van andere toezichthoudende 

diensten, de zelfregulering en buitenwettelijk toezicht.19 Ook wordt in de nota van wijziging een 

systeem van sanctionering door middel van bestuurlijke boetes voor overtreding van de 

reclamevoorschriften geïntroduceerd. Dit systeem past binnen het kabinetsbeleid om de bestuurlijke 

handhaving te versterken. Een systeem van bestuurlijke boetes moet een snellere sanctionering van 

overtredingen mogelijk maken.20 

Uit de Kamerstukken blijkt dat er in de periode voorafgaand aan de indiening van het herziene 

wetsvoorstel meerdere keren overleg heeft plaatsgevonden met de veldpartijen over de rol van 

                                                           
15 Kamerstukken II 1995-1996, 23 959, nr. 5, p. 1. 
16 Kamerstukken II 1995-1996, 23 959, nr. 5, p. 3. 
17 Kamerstukken II 1995-1996, 23 959, nr. 5, p. 4. 
18 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 6-7. 
19 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 7, p. 7-8. De tekst van het wetsvoorstel zelf is op dit punt overigens 
uitermate beknopt. In de nota van wijziging onder G wordt het ontwerp-art. 30a als volgt geformuleerd:  
1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de in art. 30 bedoelde algemene maatregel van 

bestuur gestelde voorschriften zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. 
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant 

(Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 7, p. 3).  
20 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 7, p. 7-8. In het wetsvoorstel wordt de bevoegdheid tot oplegging 

van een bestuurlijke boete in geval van overtreding van de voorschriften inzake geneesmiddelenreclame 
toegekend aan de Minister van VWS. De hoogte van de boete kan verschillen naar gelang de aard of de ernst 
van de overtreding, maar bedraagt maximaal 200.000 gulden. De wetgever acht dit bedrag redelijk, gelet op de 
aard van de overtredingen die in de sfeer van de geneesmiddelenreclame kunnen worden begaan in relatie tot 
de commerciële voordelen die met de overtreding kunnen zijn gemoeid (Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, 
nr. 7, p. 11). 
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zelfregulering.21 Over het samenspel tussen zelfregulering en overheidstoezicht geeft de minister aan 

dat het ‘(…) in eerste instantie aan de veldpartijen wordt overgelaten om afdoende maatregelen te 

treffen opdat reclameactiviteiten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Preventieve toetsing kan 

hiervan een onderdeel uitmaken. Niet eerder dan wanneer blijkt dat deze zelfregulering tekortschiet, 

zal de overheid ingrijpen. Het systeem van administratieve boetes biedt hiervoor voldoende 

waarborgen.’22  

Min of meer parallel aan de indiening van het gewijzigde wetsvoorstel geeft de minister uitvoering 

aan het besluit om de handhaving van het Reclamebesluit te intensiveren. Met ingang van 1 april 

1999 wordt een bedrag van 500.000 gulden structureel overgeheveld van de begroting van VWS naar 

IGZ. 23 Per diezelfde datum wordt binnen IGZ een sector reclametoezicht operationeel. Aan de 

veldpartijen is toegezegd dat IGZ haar handhavingsplan zal afstemmen op het vrijwillige 

toezichtsysteem dat door het veld in het leven is geroepen, waarbij de Inspectie uiteraard bevoegd 

blijft zo nodig zelf op te treden.24 

Met de behandeling van wetsvoorstel 23 595 wil het ook nadien niet echt vlotten. Op verzoek van de 

Kamer geeft de minister in 2001 in een Kamerbrief nogmaals haar visie op reclame voor 

geneesmiddelen en het toezicht hierop.25 Naast een overzicht van een aantal belangrijke 

ontwikkelingen, zoals de start van de sector reclametoezicht bij IGZ in 1999, de opstelling van een 

nieuwe gedragscode voor zelfregulering van geneesmiddelenreclame door de stichting CGR in 

datzelfde jaar en het voorstel voor een nieuw ontwerp-Besluit geneesmiddelenreclame, dat 

gelijktijdig met de brief aan de Kamer is toegezonden, schetst de minister het volgende beeld ten 

aanzien van zelfregulering en toezichtfilosofie: 

‘Het vormt een wezenlijk onderdeel van mijn beleid beroepsbeoefenaren en farmaceutische industrie 

daarbij zo veel mogelijk te betrekken. Naast het creëren van draagvlak voor mijn beleid is het immers 

ondoenlijk om vooraf limitatief aan te geven welke (toekomstige) vormen van reclame en 

marketingsinspanningen verboden zijn of aan te geven of daarvoor andere financiële normen zouden 

moeten gelden. Het Reclamebesluit bevat daarom (naast een aantal indicatieve bedragen) dan ook 

voornamelijk zogenaamde open normen die per afzonderlijk geval moeten worden geconcretiseerd. 

Om meer duidelijkheid te verkrijgen en om een meer efficiënt reclametoezicht mogelijk te maken 

zouden de betrokkenen zelf bijvoorbeeld, binnen de kaders van de regelgeving en voor die situaties 

waarop deze regelgeving niet van toepassing is, kunnen aangeven welke concrete vormen van 

marketing en reclame in ieder geval niet door de beugel kunnen. Via een instituut waarin zij 

vertegenwoordigd zijn, zoals de stichting CGR, zouden zij daar zelf ook toezicht op kunnen houden. 

Voordeel van een dergelijke tweetrap in het toezicht op de handhaving van de normen is dat de 

reclamesector van de Inspectie voor de Volksgezondheid zich kan concentreren op de excessen die 

niet door de branche zelf worden aangepakt en dat nieuwe excessen juist kunnen worden vermeden 

met dergelijke zelfregulering binnen de aangescherpte “wettelijke” normering. Het toezicht van de 

reclamesector van de IGZ kan onder dergelijke omstandigheden efficiënter plaatsvinden, te meer daar 

er sprake zal zijn van een administratieve handhaving nadat het desbetreffende wetsvoorstel zal zijn 

                                                           
21 Uit Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 9, valt onder meer op te maken dat in februari 1996, in 1997 en in 
begin 1998 overleg tussen de minister en veldpartijen (waaronder Nefarma en de KNMG) heeft plaatsgevonden 
over het naast elkaar bestaan van een systeem van zelfregulering en overheidstoezicht en de onderlinge 
taakverdeling daarbij. De minister zegt expliciet toe ook de per 1 maart 1999 opgerichte CGR bij het verdere 
overleg te betrekken.  
22 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 9, p. 5. 
23 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 9, p. 2. 
24 Kamerstukken II 1998-1999, 23 959, nr. 9, p. 4. 
25 Kamerstukken II 2000-2001, 23 959, nr. 10. 
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aanvaard. Nogmaals merk ik op dat zelfregulering slechts plaats kan vinden binnen de wettelijke 

kaders die met name gevormd worden door de WOG en het nieuwe Besluit geneesmiddelenreclame. 

Dat wil onder meer zeggen dat er geen licht mag zitten tussen de in het kader van zelfregulering 

gehanteerde definities en de wettelijke definities.’26  

In de tussentijd spelen ook op Europees niveau de nodige ontwikkelingen. Richtlijn 2001/83 vervangt 

de Reclamerichtlijn. Titel VIII van de nieuwe richtlijn gaat over geneesmiddelenreclame. Daarin is ook 

een bepaling over toezicht terug te vinden. Het betreft art. 97, dat – afgezien van een enigszins 

gewijzigde onderverdeling in leden – vrijwel identiek is aan art. 12 Reclamerichtlijn.27 De 

inwerkingtreding van Richtlijn 2001/83 vormt in dat opzicht dus geen aanleiding tot aanpassing van 

het wettelijk kader in Nederland, ware het niet dat het wettelijk kader ten aanzien van toezicht in 

Nederland formeel nog steeds wacht op een aanpassing aan de Reclamerichtlijn.  

Overigens kent Richtlijn 2001/83, naast de bepalingen over toezicht in titel VIII, ook nog een 

algemene titel met betrekking tot toezicht en sancties (titel XI). In art. 111 Richtlijn 2001/83 is 

vastgesteld dat de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat ervoor zorgt dat de wettelijke 

vereisten betreffende geneesmiddelen worden nageleefd, onder meer door, zo nodig 

onaangekondigde, inspecties uit te voeren. Inspecties worden verricht volgens de in art. 111 bis 

bedoelde richtsnoeren (art. 111 lid 1 nonies). De Commissie stelt gedetailleerde richtsnoeren vast die 

de beginselen neerleggen die van toepassing zijn op de in art. 111 bedoelde inspecties (art. 111 bis). 

Op nationaal niveau vormt het jaar 2002 uiteindelijk een kantelpunt in de discussie over de gewenste 

vorm van toezicht op geneesmiddelenreclame. In mei van dat jaar brengt de Commissie-Abeln op 

verzoek van de Minister van VWS advies uit over de strategie van IGZ. Een van de onderdelen van dit 

advies betreft de taken van de Inspectie. De Commissie-Abeln pleit voor een terugkeer naar de 

kerntaken van de Inspectie. De minister onderschrijft dit advies en geeft in haar reactie in de richting 

van de Tweede Kamer aan voorstandster te zijn van een kleiner aantal kernactiviteiten voor IGZ en 

formuleert deze als volgt: het bewaken van de volksgezondheid en het bewaken en handhaven van 

de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit heeft consequenties. ‘Activiteiten op het gebied van het 

wonen en het verblijven, de productveiligheid en economische delicten, zoals bepaalde 

overtredingen van het Reclamebesluit, [zijn] geen kernactiviteiten,’ aldus de minister.28  

In september 2002 informeert de minister de Tweede Kamer dat overeenstemming is bereikt met de 

stichting CGR over zelfregulering.29 De minister geeft daarbij aan dat ‘[d]e Inspectie in dit kader op 

afstand [functioneert], als tweedelijns toezicht. In de praktijk komt dit erop neer dat zaken veelal 

door de Stichting worden afgehandeld.’ 

                                                           
26 Kamerstukken II 2000-2001, 23 959, nr. 10, p. 3. 
27 Het enige inhoudelijke verschil tussen Richtlijn 2001/83 en de Reclamerichtlijn is dat het in art. 12 lid 3 
Reclamerichtlijn opgenomen vereiste dat besluiten met redenen omkleed moeten zijn en aan de betrokkenen 
ter kennis worden gebracht met opgave van de volgens geldend recht openstaande beroepswegen en van de 
termijn waarbinnen beroep kan worden aangetekend, in art. 97 Richtlijn 2001/83 niet meer voorkomt. Voor 
het overige is art. 13 Reclamerichtlijn vrijwel identiek aan art. 98 Richtlijn 2001/83 en is art. 14 Reclamerichtlijn 
vrijwel identiek aan art. 99 Richtlijn 2001/83. 
28 Kamerstukken II 2001-2002, 27 400 XVI, nr. 94, bijlage standpunt Minister van VWS op het advies ‘Op weg 

naar gezond vertrouwen’. Zie ook Handelingen II 2001-2002, 88, p. 5223. 
29 Kamerbrief van 4 september 2002, 28 000 XVI, Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de 
ontvangsten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2002, nr. 130. In deze brief wordt verwezen naar 
een eerdere brief aan de Tweede Kamer over de overeenstemming tussen de Minister van VWS en de CGR 
(brief van 26 juni 2002, VWS02-813). Deze brief is niet teruggevonden.  
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Deze ontwikkelingen, tezamen met berichtgeving in de pers dat de sector reclametoezicht vanaf juli 

2001 geen nieuwe dossiers meer zou openen en alleen nog maar lopende zaken zou afronden, leiden 

tot commotie in de Tweede Kamer.30 Er volgt een interpellatie. Een tijdens dit debat door Kamerlid 

Kant ingediende motie met het verzoek aan de regering om alle toezicht-, handhavings- en 

opsporingsactiviteiten met betrekking tot geneesmiddelenreclame voort te zetten, wordt echter niet 

aangenomen.31 

Kort daarop volgt wel het besluit van de minister om het wetsvoorstel tot wijziging van de WOG en 

de Gezondheidswet (23 959) in te trekken. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de in het 

wetsvoorstel opgenomen definities niet meer volledig zijn toegesneden op de huidige praktijk. Ook 

wordt gerefereerd aan de nieuwe Geneesmiddelenwet. Deze zou inmiddels in een dusdanig 

vergevorderd stadium zijn dat de minister er op praktische gronden de voorkeur aan geeft om de 

reclameregels bij de integrale herziening van de nieuwe Geneesmiddelenwet mee te nemen. Het 

eerder gepubliceerde voorstel voor een nieuwe tekst van het Reclamebesluit wordt niet 

vastgesteld.32 

In aanvulling op dit besluit deelt de minister in november 2002 aan de Kamer mee dat de sector 

reclametoezicht van IGZ in stand zal blijven. Daarnaast zal de minister ook het toezicht door de 

zelfregulerende instanties naast het overheidstoezicht door IGZ blijven stimuleren. Over de 

onderlinge verhouding tussen het toezicht door IGZ en het toezicht door de zelfregulering geeft de 

minister het volgende aan: 

‘De CGR en de IGZ houden ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid naast elkaar toezicht op de 

reclameregels. De CGR treedt dus niet in de plaats van de IGZ. De intensiteit van het overheidstoezicht 

door de IGZ wordt beïnvloed door de effectiviteit waarmee de CGR haar taak uitoefent. Daar waar 

door een effectieve zelfregulering een adequate naleving van regels wordt bereikt, kan met een 

minder intensief toezicht door de IGZ worden volstaan. Wellicht ten overvloede merk ik op dat dit 

laatste ter beoordeling van de IGZ staat. Zij zal de effectiviteit van de activiteiten van de CGR 

monitoren en evalueren. Op basis hiervan kan de IGZ de mate waarin en de wijze waarop zij zelf 

rechtstreeks toezicht op de reclameregels dient te houden, beoordelen.’33  

Binnen de context van dit duale stelsel verrichten IGZ en de CGR vanaf dat moment hun 

toezichthoudende werkzaamheden. IGZ voert vanaf 2003 haar taken in het kader van de 

overheidshandhaving van het Reclamebesluit (in afgeslankte samenstelling) uit. Na publicatie in de 

Staatscourant van de eerste versie van de Beleidsregels gunstbetoon op 5 maart 200334 treedt IGZ 

met de CGR in overleg over de wijze waarop toezicht gehouden zal worden op de zelfregulering. Uit 

het IGZ Handhavingsplan reclametoezicht 2003 volgt dat IGZ eens per halfjaar bij de CGR langsgaat 

om de dossiers van de zaken die bij de CGR zijn aangebracht door te nemen. Indien mocht blijken dat 

uitspraken of adviezen van de CGR naar de mening van IGZ niet in lijn zijn met het Reclamebesluit, zal 

ofwel hierover in overleg worden getreden met de CGR, ofwel in overleg met het OM 

opsporingsonderzoek worden ingesteld om de betreffende feiten ter toetsing voor te leggen aan de 

strafrechter.35  

                                                           
30 Zie onder meer Handelingen II 2002-2003, 93, p. 5552; Handelingen II 2002-2003, 5, p. 240-255; 
Kamerstukken II 2002-2003, 2020300603, interpellatievragen Kant, 26 september 2002. 
31 Handelingen II 2002-2003, 5, p. 242-243. 
32 Kamerstukken II 2002-2003, 23 959, nr. 12. 
33 Kamerstukken II 2002-2003, 28 617, nr. 2, p. 2. 
34 Beleidsregels gunstbetoon 2003, Stcrt. 2003, 45. 
35 IGZ Handhavingsplan Reclametoezicht, versie september 2003, meegezonden aan de Tweede Kamer als 
bijlage bij VWS 0301936. Dit werkplan is goedgekeurd door de Minister van VWS, een afschrift hiervan is 
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Een eerste evaluatie door IGZ van de effectiviteit van de zelfregulering op het gebied van de 

geneesmiddelenreclame wordt in juli 2004 door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.36 De 

minister geeft daarbij aan zeer te hechten aan een goede uitvoering en handhaving van de normen 

die zijn ontwikkeld in samenspraak tussen VWS en de CGR om ongewenste beïnvloeding in de 

richting van voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen te beteugelen en tegelijkertijd 

voldoende oog te houden voor een gerechtvaardigde wens van de industrie om voorlichting te geven 

over nieuwe producten en zinnig onderzoek te kunnen doen naar de effecten van het gebruik van 

hun geneesmiddelen.37 

De evaluatie over het jaar 2003 wijst uit dat de CGR veel inzet heeft gepleegd op het terrein van de 

verdere ontwikkeling van normen en het scheppen van procedurele waarborgen ten behoeve van 

een toegankelijke en transparante klacht- en adviesprocedure. De voornaamste verbeterpunten die 

uit de evaluatie naar voren komen, zijn volgens de minister de relatief passieve werkwijze van de 

CGR, de relatieve onbekendheid van de normen onder de beroepsbeoefenaren en het ontbreken van 

inzicht in de naleving van de normen. De minister geeft aan dat het moment voor de CGR is 

aangebroken om het accent te verleggen van inspanning en het scheppen van voorwaarden naar 

resultaat om toe te kunnen groeien naar een meer volwassen toezicht door de zelfregulering.38  

In de tussentijd speelt ook de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de nieuwe 

Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel bevat een hoofdstuk over toezicht, opsporing en handhaving, 

waarin is bepaald dat met het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet belast zijn de 

ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. De leden van de SP-fractie leiden hieruit 

af dat er dus ook sprake zal zijn van publiekrechtelijk sturingstoezicht op reclame, hetgeen tot vragen 

leidt over de verhouding tussen het beoogde publiekrechtelijke sturingstoezicht op reclame en de 

zelfregulering door het veld. Bij de beantwoording van deze vragen verwijst de regering naar de brief 

van de Minister van VWS van 20 november 2002, waaruit volgt dat de Codecommissie en IGZ ieder 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid naast elkaar toezicht houden op de reclameregels. Herhaald 

wordt dat de intensiteit van het overheidstoezicht door IGZ wordt beïnvloed door de effectiviteit 

waarmee de CGR haar taken uitoefent. Daar waar door een effectieve zelfregulering een adequate 

naleving van de regels wordt bereikt, kan met een minder intensief toezicht door IGZ worden 

volstaan. Dit laatste staat ter beoordeling van IGZ.39  

De politieke aandacht voor het toezicht op geneesmiddelenreclame verslapt daarmee echter niet. De 

SP dient in 2005 een initiatiefnota in, genaamd ‘Vijfentwintig medicijnen tegen te grote macht van de 

farmaceutische industrie’.40 Een van de voorstellen in deze initiatiefnota betreft het toezicht: het 

directe toezicht op marketingactiviteiten moet door de Inspectie geschieden en niet afhankelijk zijn 

van zelfregulering. Als reden hiervoor wordt onder meer aangegeven dat uit de evaluatie door de 

Inspectie van het reclametoezicht van de CGR is gebleken dat er te weinig actief toezicht is, de 

                                                           
toegezonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2002-2003, VWS 0300482). Zie ook de antwoorden op de 
Kamervragen van Kamerlid Kant (Kamerstukken II 2003-2004, aanhangsel 2037). 
36 Kamerstukken II 2003-2004, VWS 0400944. 
37 Kamerstukken II 2004-2005, 29 477, nr. 4, p. 1. 
38 Kamerstukken II 2004-2005, 29 477, nr. 4, p. 2. 
39 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 29. 
40 Kamerstukken II 2005-2006, 30 482, nr. 2. Deze nota bevat 25 voorstellen om de invloed en marketing van de 

farmaceutische industrie in te perken. De voorstellen zijn gebaseerd op het eerder door de SP uitgebrachte 
rapport Ongemakkelijke minnaars, uitkomsten van parlementaire hoorzittingen in de VS en in Engeland en een 
op 25 april 2005 door de Vaste Kamercommissie georganiseerd rondetafelgesprek met wetenschappers, 
redacteuren, toezichthouders en farmaceuten over de invloed van de industrie op het onderzoek naar 
geneesmiddelen. 
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normen onder beroepsbeoefenaren slecht bekend zijn en inzicht in de naleving van die normen 

ontbreekt. Ook ontbreekt het de zelfregulering aan sanctiebepalingen. Van de Inspectie wordt 

ondertussen verwacht dat zware zaken worden aangekaart bij het OM. De sector reclametoezicht 

van de Inspectie is echter inmiddels sterk uitgedund, waardoor opsporingszaken blijven liggen. 

Voorgesteld wordt de zelfregulering terug te draaien en de Inspectie weer het eerstelijnstoezicht te 

laten doen.41 

De Minister van VWS laat hierop aan de Kamer weten dat de bezetting bij de sector reclametoezicht 

van IGZ sinds enige tijd weer op sterkte is, waardoor adequaat toezicht op de handhaving van het 

Reclamebesluit mogelijk is. Ook herhaalt de minister het standpunt dat hij de zelfregulering een reële 

kans wil geven. Er wordt een evaluatie van de effectiviteit van het handhavingsbeleid Reclamebesluit 

geneesmiddelen aangekondigd voor 2007. Aan de hand van die evaluatie zal worden beoordeeld of, 

en zo ja welke, aanscherping van beleid en toezicht nodig is, dan wel gekeken moet worden naar een 

andere verdeling van rollen.42 Tijdens het algemeen overleg over de initiatiefnota erkent de minister 

dat het met betrekking tot de opsporingsbevoegdheden enigszins kan gaan wringen tussen de 

Inspectie en de CGR. Daarom zal worden nagegaan of er een samenwerkingsovereenkomst kan 

worden gesloten tussen beide instanties. Daarbij mag echter niet de Inspectie-rol van toezicht op de 

CGR in gevaar komen. De verantwoordelijkheden dienen helder gescheiden te blijven. De Kamer zal 

hierover worden geïnformeerd.43 

In augustus van datzelfde jaar verschijnt vervolgens de tweede evaluatie van de CGR en de 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame door de Inspectie.44 De algemene conclusie van de 

Inspectie is dat de CGR onvoldoende actief toezicht houdt op de naleving van de reclameregels. Als 

bezwaren worden genoemd dat de CGR geen toezicht houdt op naleving van de door haar opgelegde 

straffen en maatregelen na een uitspraak op een klacht. Ook gaat de CGR niet na of een gegeven 

advies daadwerkelijk wordt nageleefd. Daarnaast constateert IGZ dat de CGR passief is als het gaat 

om het signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van de geneesmiddelenreclame in 

Nederland en niet of nauwelijks zelfstandig optreedt naar aanleiding van signalen. Ook vindt de 

Inspectie het sanctiearsenaal van de CGR beperkt. Met name is er twijfel over de effectiviteit van 

sanctiemogelijkheden ten aanzien van beroepsbeoefenaren. 

Als positieve punten benoemt IGZ de kwaliteit van de uitspraken op klachten en de uitgebrachte 

adviezen van de Codecommissie. De adviesprocedure wordt expliciet als een zinvol instrument 

aangemerkt. Positieve ontwikkelingen zijn verder de introductie van een procedure voor meldingen 

van serieuze signalen, die drempelverlagend kan zijn voor het indienen van klachten, de afschaffing 

van het griffiegeld voor natuurlijke personen, de introductie van de mogelijkheid om online klachten 

in te dienen en de verruiming van de beroepsmogelijkheid tegen uitspraken van de Codecommissie, 

waardoor ook IGZ beroep kan aantekenen tegen een uitspraak op een klacht.45  

                                                           
41 Kamerstukken II 2005-2006, 30 482, nr. 2, p. 22. 
42 Kamerstukken II 2005-2006, 30 482, nr. 3-b1, p. 8, puntsgewijze reactie op initiatiefnota van het lid Kant: 
‘Vijfentwintig medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie’, bijlage bij Kamerstukken II 
2005-2006, 30 482, nr. 3. 
43 Kamerstukken II 2006-2007, 30 482, nr. 4, p. 4. 
44 Kamerstukken II 2005-2006, 29 477, nr. 25b. 
45 De CGR heeft deze mogelijkheid met ingang van 1 januari 2005 ingevoerd door middel van aanpassing van 

art. 42 lid 2 Reglement Codecommissie/Commissie van Beroep. Overweging daarbij is dat IGZ vanuit haar 
toezichthoudende taak belang heeft bij een juiste interpretatie van het Reclamebesluit en er onder 
omstandigheden dus ook belang bij kan hebben om de interpretatie van de CGR Code door de Codecommissie 
voor te leggen aan de Commissie van Beroep. Met het instellen van deze beroepsmogelijkheid onderstreept de 
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In zijn reactie richting de Tweede Kamer constateert de minister dat uit deze evaluatie blijkt dat de 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame op zichzelf niet slecht functioneert en de afgelopen jaren 

verbeteringen heeft ondergaan.46 De CGR heeft sedert de vorige evaluatie vooruitgang geboekt, 

maar er is nog geen sprake van een in alle opzichten volwassen toezicht door de zelfregulering, zo 

geeft de minister aan. Hij is echter positief gestemd en gaat ervan uit dat de CGR naar aanleiding van 

dit rapport verbeterpunten zal oppakken, waarbij hij ervoor kiest om geen aanvullende actie richting 

de CGR te ondernemen. De minister wil eerst de geplande evaluatie in 2007 naar de effectiviteit van 

het handhavingsbeleid onder het Reclamebesluit in brede zin afwachten. Na die evaluatie zal blijken 

of, en zo ja welke, aanscherping van beleid, toezicht en instrumentarium nodig is. Benadrukt wordt 

dat IGZ actief zal blijven toezien op de naleving van de reclameregels in het veld.47  

Op de achtergrond wordt ondertussen ook gewerkt aan afspraken over de taakafbakening en 

samenwerking tussen IGZ en de CGR. Deze ‘Werkafspraken tussen de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (inspectie) en de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) over de wijze van 

samenwerking op het gebied van geneesmiddelenreclame’ worden op 13 november 2006 door de 

minister aan de Kamer toegezonden.48 Met de werkafspraken wordt beoogd de onderlinge 

samenwerking en de werkzaamheden te regelen en transparant te maken. Het doel van de afspraken 

is tweeledig: de heldere, praktisch toepasbare en voor het veld kenbare ontwikkeling van de regels 

voor geneesmiddelenreclame en het op effectieve en efficiënte wijze inrichten van de handhaving 

van de wet- en regelgeving op het gebied van geneesmiddelenreclame.  

Uitgangspunt bij de taakafbakening tussen IGZ en de CGR is dat beide vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden de werkzaamheden 

zullen verrichten die voor hen het meest geëigend zijn en waartoe zij het best zijn geëquipeerd. Over 

een zevental onderwerpen zijn afspraken vastgelegd: normontwikkeling, omzetting in beleidsregels, 

voorlichting en educatie, monitoring en opsporing, melding bij/constateringen door de Inspectie, 

klachten bij de CGR, informatie-uitwisseling en afstemming. De werkafspraken laten het toezicht van 

de Inspectie op de activiteiten van de CGR onverlet.49 

Verder is in de werkafspraken vastgelegd dat IGZ en de CGR ten minste twee keer per jaar en voorts 

zo vaak als nodig is, overleggen over de uitvoering van deze afspraken en afstemming van de 

werkzaamheden.50 De werkafspraken zijn in eerste instantie aangegaan voor de periode van een 

jaar,51 waarbij partijen drie maanden voor het verstrijken van die termijn met elkaar in overleg zullen 

treden over voortzetting en eventuele uitbreiding van deze afspraken. Gedurende de looptijd van de 

werkafspraken kunnen deze in onderling overleg worden aangepast of aangevuld en in 

overeenstemming worden gebracht met eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. 

In 2007 vindt met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet een ingrijpende wijziging plaats 

met betrekking tot het toezicht en de sanctiemogelijkheden. De Geneesmiddelenwet kent een 

specifiek hoofdstuk 11, dat in zijn geheel is gewijd aan ‘handhaving: toezicht en opsporing’. Evenals 

                                                           
CGR het belang dat zij hecht aan een goede samenwerking met IGZ, zo blijkt uit CGR Nieuwsbrief 2004/4. Tot 
dusverre heeft IGZ nog geen gebruikgemaakt van deze beroepsmogelijkheid.  
46 Kamerstukken II 2005-2006, 29 477, nr. 25. 
47 Aanleiding voor de minister tot het geven van opdracht tot de evaluatie is de casuïstiek die door Joop 
Bouma, journalist voor Trouw, is omschreven in zijn in 2006 gepubliceerde boek Slikken. Hoe ziek is de 
farmaceutische industrie. 
48 Kamerstukken II 2006-2007, 30 482, nr. 5-b1. 
49 Werkafspraken 2007, laatste overweging. 
50 Art. 7 Werkafspraken 2007. 
51 De aanvankelijke looptijd van de Werkafspraken 2007 is van 9 november 2006-31 december 2007.  
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onder de WOG het geval was, zijn met het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet belast 

de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Wezenlijk verschil met de WOG is 

echter het systeem van sanctioneren. Art. 101 lid 1 Gnw bevat een opsomming van een aantal 

artikelen van de Geneesmiddelenwet waarvan overtreding door de Minister van VWS kan worden 

beboet met een bestuurlijke boete van maximaal € 450.000. Hieronder vallen onder meer art. 84-89 

en art. 91-96 uit het hoofdstuk over geneesmiddelenreclame. Op grond van art. 101 lid 2 Gnw is 

sprake van een strafbaar feit indien in een voorafgaande periode van 24 maanden tweemaal een 

bestuurlijke boete wordt opgelegd voor eenzelfde gedraging die in strijd is met de 

Geneesmiddelenwet. Dit is een overtreding die bestraft kan worden met een hechtenis van ten 

hoogste 6 maanden of een geldboete van de derde categorie. 

Met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes stelt de minister beleidsregels op. De eerste 

versie van deze Beleidsregels bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet verschijnt in juni 2007 in de 

Staatscourant.52 Uitgangspunt bij het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de 

Geneesmiddelenwet is dat bij constatering van een beboetbaar feit een waarschuwing wordt 

gegeven en de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld alsnog aan de wettelijke eisen te 

voldoen, alvorens een boete wordt opgelegd. Daar waar echter lik-op-stuk-beleid past dan wel een 

correctie niet meer mogelijk is of het voordeel reeds is behaald, zal direct worden overgegaan tot 

boeteoplegging. Als voorbeeld van een situatie waar het voordeel reeds is behaald, wordt 

overtreding van de reclameregels genoemd.53 In de Beleidsregels bestuurlijke boete is verder 

uitgewerkt hoe het instrument van de bestuurlijke boete dient te worden gehanteerd en is de hoogte 

van de boetes vastgelegd. Het normbedrag is vastgesteld op € 150.000. Afhankelijk van de grootte 

van het bedrijf dat of de instelling die de overtreding heeft begaan, vindt een verdere differentiatie 

plaats.54 Bij recidive wordt het boetebedrag verdubbeld of verdrievoudigd. Voor een grote 

onderneming kan de boete bij een derde overtreding van de reclameregels in dat geval oplopen tot € 

450.000.  

In februari 2008 volgt wederom een rapportage van de minister aan de Tweede Kamer over de 

resultaten van de werkafspraken tussen IGZ en de CGR, die inmiddels door partijen zijn verlengd voor 

het jaar 2008.55 Uit deze rapportage volgt dat er in 2007 intensieve uitwisseling van informatie en 

afstemming tussen IGZ en de CGR heeft plaatsgevonden; vooral de inwerkingtreding van de 

Geneesmiddelenwet en de invoering van de bestuurlijke boete hebben geleid tot veel 

afstemmingsvragen. In dat kader is onder meer een gezamenlijke nieuwsbrief uitgegeven over de 

wijzigingen op het gebied van geneesmiddelenreclame ten gevolge van de inwerkingtreding van de 

Geneesmiddelenwet.  

Ten aanzien van het uitgangspunt in de samenwerkingsafspraken dat ook meldingen die bij IGZ 

binnenkomen in beginsel door de CGR worden behandeld, meldt de minister dat in 2007 relatief vaak 

sprake is geweest van uitzonderingen op dit beginsel. Slechts 1 van de 23 klachten of meldingen die 

bij IGZ binnenkwamen, is voor behandeling doorgestuurd naar de CGR. De redenen hiervoor zijn 

divers. In sommige gevallen ging het om publieksreclame of moesten de wettelijke bevoegdheden 

van IGZ worden gebruikt. Ook waren er 2 melders die niet naar de CGR doorverwezen wilden 

                                                           
52 Beleidsregels bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet, Stcrt. 2007, 123, p. 18-30. 
53 Stcrt. 2007, 123, p. 18, onder Inleiding.  
54 Natuurlijke personen vallen in de laagste categorie. Zie voor een uitgebreide toelichting par. 8.3.3.2. 
55 Kamerstukken II 2007-2008, 30 482, nr. 7, p. 1. 
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worden. Het uitgangspunt dat de CGR in beginsel alle meldingen behandelt, blijft vooralsnog 

desondanks gehandhaafd.56  

Al met al constateert de minister dat de werkafspraken ervoor zorgen dat het veld tijdig en goed op 

de hoogte is van de regels op het gebied van geneesmiddelenreclame en dat zij geleid hebben tot 

een goede samenwerking en afstemming tussen de CGR en IGZ. Het onderdeel voorlichting en 

educatie beoordeelt de minister als goed. Op het gebied van efficiënte handhaving hebben de 

werkafspraken echter nog niet voldoende gewerkt of kunnen werken, onder meer omdat de 

bestuurlijke boete een nieuw instrument is en IGZ nog bezig is met de afronding van het vormgeven 

van het bestuurlijke boetebeleid.57  

In juli 2008 verschijnt de evaluatie van het Reclamebesluit, die in opdracht van de minister is 

uitgevoerd door het NIVEL en de Universiteit van Amsterdam.58 De onderzoekers beschouwen de 

implementatie van Richtlijn 2001/83 wat betreft het toezicht op de naleving van de regels voor 

geneesmiddelenreclame als problematisch. Geconstateerd wordt dat de Nederlandse overheid veel 

overlaat aan vrijwillig toezicht. Bij deze keuze dienen volgens de onderzoekers echter serieuze 

vraagtekens te worden geplaatst.59 Met name de manier waarop binnen de zelfregulering zorg wordt 

gedragen voor de naleving van en het eigen toezicht op de normstelling rond reclame-uitingen die 

zijn gericht op beroepsbeoefenaren is onvolledig. Gewezen wordt op het feit dat er een beperkte 

vorm van verplichte preventieve toetsing in het kader van gunstbetoon is (te weten voor procedures 

voor niet-WMO-plichtig onderzoek en voor gastvrijheid bij samenkomsten in het buitenland), maar 

voor alle andere vormen van reclame als belangrijkste mechanisme geldt het indienen van 

klachten.60  

Met dit systeem worden in de praktijk alleen schriftelijke reclame-uitingen ondervangen. Voor 

andere vormen van geneesmiddelenreclame, zoals gunstbetoon en artsenbezoeken, geldt dat binnen 

het systeem van zelfregulering niet systematisch op naleving wordt toegezien, zo concluderen de 

onderzoekers. In de evaluatie wordt gewezen op het feit dat IGZ dit eerder heeft geconstateerd, 

maar dat ook de werkafspraken tussen de CGR en IGZ niet tot een andere koers hebben geleid. 

Zonder een actievere aanpak van het toezicht blijft dit een probleem. Gezien de observatie dat het 

toezicht op de naleving van de normstelling rond reclame-uitingen die zijn gericht op 

beroepsbeoefenaren tekortschiet, moet geconstateerd worden dat er op dit punt sprake is van een 

ontoereikende implementatie van de Europese richtlijn, aldus de onderzoekers.61 

Naast de algemene aanbeveling om het systeem van zelfregulering voor de geneesmiddelenreclame 

te handhaven omdat dit systeem goed in staat is om in de praktijk toepasbare normen te 

ontwikkelen en te verspreiden (waarbij er wel extra inspanningen nodig zijn om de normen rond met 

name gunstbetoon beter bekend te maken onder beroepsbeoefenaren) wordt in het 

evaluatierapport ten aanzien van handhaving en toezicht aanbevolen: 

                                                           
56 Kamerstukken II 2007-2008, 30 482, nr. 7, p. 2. 
57 Kamerstukken II 2007-2008, 30 482, nr. 7, p. 2-3. 
58 Brinkman e.a. 2008. De hoofdvragen van deze evaluatie luiden: 1. In hoeverre wordt het doel van het 
Reclamebesluit gerealiseerd? 2. Op welke wijze is Richtlijn 2001/83 geïmplementeerd? 3. (Hoe) werkt het 
systeem van (geconditioneerde) zelfregulering? 4. Welke ontwikkelingen doen zich voor die consequenties 
moeten hebben voor het Reclamebesluit c.q. de regulering van reclame in de Geneesmiddelenwet? In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen van de onderzoekers met betrekking tot handhaving. 
59 Brinkman e.a. 2008, p. 8. 
60 Brinkman e.a. 2008, p. 9. 
61 Brinkman e.a. 2008, p. 9. 
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1. IGZ met regelmaat systematisch onderzoek te laten verrichten naar de ontwikkeling van 

verschillende reclamevormen die door de farmaceutische industrie worden gebruikt, waarbij 

nieuwe vormen moeten worden opgenomen in het systeem van zelfregulering.  

2. De handhaving van de normen voor reclame voor receptgeneesmiddelen te verbeteren; de 

huidige afspraken tussen de CGR en IGZ zijn ontoereikend om een goede handhaving te 

waarborgen. Effectieve handhaving vraagt om een actievere opstelling van IGZ.62 

Ondanks de vrij stevige conclusies blijft de Minister van VWS onverminderd vertrouwen houden in de 

ingeslagen richting. In een brief aan de Kamer onderkent hij dat de evaluatie laat zien dat het 

systeem van zelfregulering onvolledig is gebleken op het gebied van handhaving van en toezicht op 

reclame en gunstbetoon gericht op beroepsbeoefenaren.63 Omdat het systeem van de zelfregulering 

is gericht op het indienen van klachten en het vragen van advies, is er geen zicht op reclame en 

gunstbetoon waarvoor geen advies gevraagd wordt of waarover geen klacht wordt ingediend, terwijl 

de Inspectie zich op dit onderdeel onvoldoende actief heeft getoond. De minister geeft daarbij aan 

dat IGZ en de CGR naar aanleiding van deze kritiek al een aantal afspraken hebben gemaakt om deze 

problematiek te ondervangen. Gewezen wordt op de volgende punten: 

 de CGR zal nagaan of en hoe het preventieve toezicht door de CGR kan worden uitgebreid;  

 de CGR zal de voorlichting gericht op beroepsbeoefenaren intensiveren c.q. uitbreiden;  

 de CGR is van plan actiever te monitoren;  

 de Inspectie zal nagaan hoe het systeem van doorgeleiden van meldingen van de CGR naar IGZ 

en andersom kan worden verbeterd; 

 de Inspectie zal nagaan welke normen van de CGR eventueel omgezet moeten worden in 

beleidsregels; 

 de werkafspraken tussen de Inspectie en de CGR worden uitgebreid met deelname door de 

KOAG/KAG, waarbij een duidelijke verdeling zal komen van meldingen over reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen, niet-receptplichtige geneesmiddelen en niet-geregistreerde 

geneesmiddelen.64 

Deze aanpak moet leiden tot snel en actief optreden tegen overtredingen van de 

Geneesmiddelenwet. Ook wordt gewezen op het feit dat de Inspectie met de inwerkingtreding van 

de Geneesmiddelenwet een nieuw handhavingsinstrument ter beschikking heeft gekregen en de 

sector reclametoezicht sinds 2006 structureel is veranderd en qua formatie is uitgebreid. Er worden 

aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken afgelegd en er wordt onderzoek gedaan naar 

actuele vragen en de naleving van reclameregels in het veld. Tot slot wijst de minister erop dat IGZ 

optreedt als opdrachtgever van het vijf jaar durende programma Gezonde Scepsis, dat door de 

stichting DGV, het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, wordt uitgevoerd. Doel 

van dit programma is om beroepsgroepen te informeren over bestaande en nieuwe 

beïnvloedingsmechanismen van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag en het 

medicijngebruik. De Inspectie, die qua formatie wordt uitgebreid, ziet de activiteiten van het 

programma Gezonde Scepsis als een waardevolle input en ondersteuning van haar 

werkzaamheden.65  

                                                           
62 Brinkman e.a. 2008, p. 9. 
63 Kamerstukken II 2008-2009, 29 477, nr. 84, p. 8. 
64 Kamerstukken II 2008-2009, 29 477, nr. 84, p. 9. 
65 Kamerstukken II 2008-2009, 29 477, nr. 84, p. 10. 
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In 2009 worden de werkafspraken tussen IGZ en de CGR daadwerkelijk aangepast.66 Ook de 

Keuringsraad KOAG treedt dan toe tot de werkafspraken. In deze vernieuwde werkafspraken is de 

werkverdeling tussen IGZ, de CGR en de KOAG verduidelijkt. Het primaat blijft bij de zelfregulering; 

de bepaling dat IGZ een klacht zelf behandelt als een klager dit wenst, is komen te vervallen en de 

doorverwijsverplichting van de CGR is geminimaliseerd. In principe behandelt de CGR alle klachten 

die zij ontvangt zelf, tenzij dit niet kan vanwege een gebrek aan wettelijke bevoegdheden. Een en 

ander laat onverlet dat indien IGZ een gedraging waarover een klacht wordt ingediend bij de CGR 

dermate ernstig vindt dat IGZ zelf ook in actie wil komen, zij dit altijd kan doen. Indien IGZ daarvoor 

gronden aanwezig acht, kan zij – naast een uitspraak van de Codecommissie – overgaan tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete. Het feit dat de Codecommissie reeds een uitspraak heeft 

gedaan, staat daaraan niet in de weg.  

Over wijzigingen in de samenwerking tussen IGZ en de CGR wordt nadien niet meer in de richting van 

de Tweede Kamer gerapporteerd. Evenmin blijkt uit de parlementaire stukken of anderszins dat zich 

wijzigingen hebben voorgedaan in de inrichting en uitvoering van het toezicht op de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame. In januari 2010 stuurt de minister nog het IGZ-rapport over het onderzoek 

naar gunstbetoon bij nascholingen voor huisartsen naar de Tweede Kamer.67 Het betreft een 

rapportage van het onderzoek door IGZ naar de naleving door beroepsbeoefenaren en 

organiserende farmaceutische bedrijven van de regels op het gebied van geneesmiddelenreclame, 

met name de regels voor gunstbetoon, tijdens en in de marge van nascholingsbijeenkomsten voor 

huisartsen. 

In december 2012 volgt de toezending door de Minister van VWS aan de Tweede Kamer van het IGZ-

rapport over adviesraden van de farmaceutische industrie.68 De minister laat zich daarbij positief uit 

over het feit dat IGZ zich bij het toezicht op de reclameregels niet alleen beperkt tot reclame-

uitingen, maar ook zicht probeert te krijgen op andere beïnvloedingsmechanismen. Tevens geeft de 

minister aan het verzoek van IGZ in te willigen om samen met de Inspectie en de CGR te komen tot 

een duidelijker uitleg van het in de Beleidsregels gunstbetoon opgenomen vereiste dat bij 

dienstverlening sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen de geleverde prestatie en de 

daartegenover staande vergoeding. 

 

Zonder dat hieraan veel bekendheid wordt gegeven, zetten IGZ, de CGR en de KOAG in 2011 hun 

handtekening onder een nieuwe versie van de werkafspraken. Deze overeenkomst heeft de looptijd 

van een jaar en verschilt inhoudelijk nauwelijks van de voorgaande versie. In alle volgende jaren 

wordt dezelfde overeenkomst steeds voor één jaar verlengd. 

                                                           
66 Kamerstukken II 2008-2009, 29 477, nr. 88. 
67 Kamerstukken II 2009-2010, 29 477, nr. 126, inzake IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen 

binnen de reclameregels 2010. 
68 Kamerbrief van 6 december 2012 (GMT-3142360) inzake het IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische 
industrie getoetst aan reclameregels 2012. 
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8.3 Toezicht in het kader van Nederlandse wetgeving  
In deze paragraaf wordt ingegaan op het toezicht op naleving van de Nederlandse wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame. In paragraaf 8.3.1 wordt eerst een beknopte schets gegeven van het 

toezicht op het onder de WOG geldende Reclamebesluit. Paragraaf 8.3.2 gaat over het toezicht 

onder de Geneesmiddelenwet. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de inhoud en strekking 

van hoofdstuk 11 Gnw, de visie en het beleid van IGZ als toezichthouder in algemene zin en de wijze 

waarop de toezichthoudende rol van IGZ in het kader van geneesmiddelenreclame wordt 

vormgegeven. 

8.3.1 Toezicht in het kader van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening  

Met het toezicht op naleving van de WOG in algemene zin zijn belast de ambtenaren van het 

Staatstoezicht op de volksgezondheid. Handhaving verloopt via het strafrecht. Op grond van art. 31 

aanhef en lid 1 onder c WOG worden overtredingen van het Reclamebesluit bestraft met ten hoogste 

zes maanden hechtenis of een geldboete van de derde categorie. Met het opsporen van feiten die 

strafbaar gesteld zijn bij de WOG, zijn – naast de personen die daartoe zijn aangewezen op grond van 

het Wetboek van Strafvordering – tevens belast de daartoe door de Minister van VWS aangewezen 

hoofdinspecteurs, inspecteurs en de aan hen toegewezen ambtenaren. Geconstateerde 

overtredingen moeten via het OM aan de strafrechter worden voorgelegd.  

8.3.2 Toezicht in het kader van de Geneesmiddelenwet  

8.3.2.1 Het wettelijk kader: hoofdstuk 11 Gnw  

In de Geneesmiddelenwet is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over toezicht. Het betreft 

hoofdstuk 11, dat de titel ‘Handhaving: toezicht en opsporing’ draagt. Dit hoofdstuk bestond 

oorspronkelijk uit art. 100-116 Gnw. Sinds 2007 zijn echter diverse wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn 

art. 102-112 Gnw ten gevolge van de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet 

bestuursrecht in 2009 komen te vervallen.69 Ook zijn wijzigingen in artikelen uit hoofdstuk 11 

doorgevoerd ten gevolge van onder meer de aanpassing van de Algemene Douanewet en de 

implementatie van Europese wetgeving in de Geneesmiddelenwet, onder andere met betrekking tot 

vervalste geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking.70  

Niet alle bepalingen uit hoofdstuk 11 zijn relevant voor het toezicht op de wettelijke bepalingen over 

geneesmiddelenreclame. De voor dit onderzoek niet relevante bepalingen blijven hier verder buiten 

beschouwing.  

Uit art. 100 Gnw volgt dat het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet is opgedragen aan 

het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Art. 100 lid 1 Gnw luidt: 

                                                           
69 Een jaar later is ook art. 113 Gnw komen te vervallen. 
70 Zie onder meer de aanpassing van de Algemene Douanewet (Stb. 2008, 112, art. XXXVI), de implementatie 
van Richtlijn 2011/62/EU ter verhindering dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden 
(Stb. 2013, 407, onder O en Q), de implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke 
gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te 
maken (Stb. 2013, 21, onder N, en Stb. 2013, 407, onder P).  
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‘Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de ambtenaren 

van het Staatstoezicht op de volksgezondheid die daartoe bij besluit van Onze Minister zijn 

aangewezen. Van zodanig besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.’71 

De aanwijzing van de ambtenaren van het Staatstoezicht is geregeld in art. 10.1 Regeling Gnw:  

‘Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Geneesmiddelenwet bepaalde zijn belast 

de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van het 

Staatstoezicht op de volksgezondheid.’72 

De juridische basis voor het Staatstoezicht op de volksgezondheid is gelegen in de Gezondheidswet. 

De taken van het Staatstoezicht zijn vastgelegd in art. 36 van deze wet en luiden, kort samengevat, 

als volgt: 

– het verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid (art. 36 lid 1 onder a); 

– het toezicht op de naleving en de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens 

wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid (art. 36 lid 1 onder b); 

– het verlenen of weigeren van de toestemming zoals bedoeld in art. 40 lid 3 onder c Gnw (art. 36 

lid 1 onder c);73  

– het op verzoek of uit eigen beweging uitbrengen van adviezen en het verstrekken van 

inlichtingen aan de Minister van VWS (art. 36 lid 2).  

Het Staatstoezicht op de volksgezondheid bestaat uit meerdere onderdelen. Ten tijde van de 

inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet waren dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).74 De VWA is per 1 januari 2012 samengevoegd met de 

Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst en omgedoopt tot de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aangewezen als onderdelen van het Staatstoezicht op de 

volksgezondheid zijn vanaf die datum: IGZ en de NVWA.  

Art. 1 Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid bevatte oorspronkelijk een (niet-limitatieve) 

beschrijving van de werkgebieden van de verschillende onderdelen van het Staatstoezicht voor de 

volksgezondheid. Uit deze beschrijving volgt dat het toezicht op naleving van de 

                                                           
71 Art. 100 Gnw bevat in lid 2-4 een aantal afwijkingen van het algemene uitgangspunt van art. 100 lid 1 Gnw. 
Met het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet aan boord van schepen zijn belast de door de 
Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, en 
met het toezicht op de naleving voor zover het de Nederlandse krijgsmacht betreft, is belast de Minister van 
Defensie. Deze afwijkingen zijn voor dit onderzoek niet relevant en blijven hier verder buiten beschouwing.  
72 Bij de invoering van de Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007 is nagelaten te voorzien in de aanwijzing van de 
bevoegde ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid; de oorspronkelijke Regeling Gnw, zoals 
gepubliceerd in Stcrt. 2007, 123, kende geen voorziening op dit punt. Deze omissie is in september 2007 
rechtgezet met de Wijziging Regeling Gnw (Stcrt. 2007, 194), waarin een art. 8a2 is toegevoegd (later 
doorgenummerd tot het huidige art. 10.1 Regeling Gnw).  
73 Deze taak is in 2012 aan art. 36 lid 1 Gezondheidswet toegevoegd en is voor dit onderzoek niet relevant. Het 
betreft de toestemming voor het in de handel brengen van een geneesmiddel waarvoor geen 
handelsvergunning is afgegeven op grond van de ‘named patient’-regeling.  
74 Zie voor de voorafgaande inrichting van het Staatstoezicht op de volksgezondheid: Besluit van 16 november 
1998, houdende Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid (Stb. 1998, 646), nadien op dit punt aangepast 
met Besluit van 27 oktober 2000, houdende wijziging van het Besluit Staatstoezicht op de Volksgezondheid en 
enige andere besluiten (Stb. 2000, 476), Besluit van 1 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit 
Staatstoezicht op de volksgezondheid en enkele andere besluiten (Stb. 2002, 352), Besluit van 19 maart 2004 
tot aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van het 
Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog 
op toezicht (Stb. 2004, 155). 
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geneesmiddelenwetgeving is toebedeeld aan IGZ. Het werkgebied van dit onderdeel van het 

Staatstoezicht werd omschreven als het gebied van de beroepen en instellingen op het terrein van de 

gezondheidszorg, de gezondheidszorgstatistiek, de bestrijding en voorkoming van ziekten en 

bevordering van de gezondheid, de geestelijke volksgezondheid, de geneesmiddelen, verdovende 

middelen daaronder begrepen, de bloedvoorziening en de medische hulpmiddelen.75 Deze 

limitatieve omschrijving van werkgebieden is in 2008 komen te vervallen. Het werkgebied van IGZ is 

dientengevolge echter niet gewijzigd.76 

Het Staatstoezicht voor de volksgezondheid is geen zelfstandig bestuursorgaan, maar een onderdeel 

van het Ministerie van VWS. Als zodanig valt het Staatstoezicht ook onder de verantwoordelijkheid 

van dat ministerie. Dit betekent dat de Minister van VWS de kaders aangeeft waarbinnen de 

Inspectie opereert en de Inspectie daartoe financiële middelen verstrekt. Uit het feit dat de Minister 

van VWS de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Inspectie draagt, vloeit verder voort dat het 

parlement de minister kan aanspreken op wat IGZ is en doet. De in art. 36 lid 1 Gezondheidswet aan 

het Staatstoezicht opgedragen taken worden echter op eigen titel uitgeoefend en dus niet namens 

de minister. Over de verhouding tussen IGZ, als onderdeel van het Staatstoezicht, en het Ministerie 

van VWS is tijdens de parlementaire behandeling van de Geneesmiddelenwet het volgende 

opgemerkt: 

‘De IGZ houdt toezicht op en handhaaft wetten op het terrein van de gezondheidszorg, waaronder de 

Geneesmiddelenwet. De verhouding tot de IGZ is vormgegeven in de Gezondheidswet. De IGZ is een 

dienstonderdeel van het Ministerie van VWS. De IGZ is wel hiërarchisch ondergeschikt aan de Minister 

van VWS. In diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid zijn aan (hoofd)inspecteurs van de 

IGZ taken en bevoegdheden toegekend (attributie). Dit laat onverlet dat een inspecteur ondergeschikt 

is aan het (politiek) verantwoordelijke bestuursorgaan waarvoor hij werkzaam is; attributie doorbreekt 

niet de normale hiërarchische gezagsverhoudingen (zie hiervoor ook het voorontwerp wetsvoorstel 

Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht). Dit geldt in gelijke zin voor bijvoorbeeld een 

belastinginspecteur. Overigens heeft de IGZ uiteraard de noodzakelijke speelruimte om haar eigen 

oordeel te vormen over het veld waarop zij toezicht houdt, en daarover aan de minister te 

rapporteren en te adviseren.’77 

De toezichtinstrumenten die in het kader van de Geneesmiddelenwet kunnen worden toegepast, zijn 

vastgelegd in art. 101 Gnw. Op grond van art. 101 lid 1 kan de Minister van VWS een bestuurlijke 

boete opleggen van ten hoogste € 450.000 ter zake van een overtreding van een aantal artikelen uit 

de Geneesmiddelenwet. Het betreft art. 18, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 lid 1, 

38a lid 3 en 4, 38b lid 1 en 2, 38c, 39 lid 1, 39a lid 1, 40, 48, 49, 50, 61, 62, 64, 65, 66, 66a, 67, 67a lid 

                                                           
75 Zie art. 1 onder a Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid, Stb. 1998, 646. 
76 De reden om deze niet-limitatieve omschrijving van werkgebieden te laten vervallen, vormde het feit dat 
deze eraan in de weg leek te staan dat de VWA actief zou kunnen zijn op het gebied van geneesmiddelen. Het 
werkgebied van de VWA werd in art. 1 onder c Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid omschreven als 
het gebied van andere dan de onder a genoemde waren en hun keuring, de destructie, het onderzoek van 
dieren en gewassen en hun omgeving ter voorkoming van besmetting met organismen, stoffen of straling, 
waaraan bij het omgaan met dieren of bij het nuttigen van producten van dierlijke of plantaardige oorsprong 
gevaar voor de volksgezondheid kan zijn verbonden. De VWA heeft echter wettelijke bevoegdheden om te 
kunnen optreden tegen producten die niet voldoen aan de Warenwet of de Geneesmiddelenwet. Dat is vooral 
van belang bij producten waarbij niet op voorhand duidelijk is welke wetgeving daarop van toepassing is: de 
Geneesmiddelenwet of de Warenwet. Omdat de omschrijving van de werkgebieden van IGZ en de VWA in het 
Besluit Staatstoezicht aan de bevoegdheden van de VWA in de weg lijkt te staan, is deze komen te vervallen. In 
art. 1 Besluit Staatstoezicht worden sedertdien alleen nog de onderdelen van het staatstoezicht als zodanig 
genoemd. 
77 Kamerstukken II 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 6. 
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1, 69 lid 1 en 2, 76a lid 1, 77a, 78 lid 1 en 3, 78a lid 1, 80 lid 1 en 2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 

94, 95, 96 of 122a Gnw. Voor dit onderzoek zijn relevant de artikelen die onderdeel uitmaken van 

hoofdstuk 9 over geneesmiddelenreclame, te weten art. 84-89 en 91-96 Gnw.78  

De Geneesmiddelenwet is de eerste wet binnen de gezondheidszorg waar het opleggen van een 

bestuurlijke boete wordt geïntroduceerd.79 Dit besluit is als volgt gemotiveerd: 

‘Met de uitbreiding van het toezichtinstrumentarium met de bestuurlijke boete wordt beoogd om 

meer proportionele instrumenten voorhanden te hebben voor de toezichthouder om de naleving van 

de wet te waarborgen. In de nieuwe situatie kan in plaats van het intrekken of schorsen van de 

desbetreffende vergunning een bestuurlijke boete worden opgelegd die in overeenstemming is met de 

ernst van de gepleegde overtreding. Het schorsen of intrekken van de fabrikantenvergunning, de 

groothandels- of de handelsvergunning wordt in veel gevallen als een te zwaar middel beschouwd 

voor een groot aantal overtredingen op het gebied van de geneesmiddelenregelgeving. Door de 

invoering van de bestuurlijke boete is het mogelijk om een straf op maat, dat wil zeggen in 

overeenstemming met de zwaarte van de gepleegde overtreding, op te leggen. Overigens blijft de 

mogelijkheid van schorsing of intrekking van de vergunning in stand voor die gevallen waarin zulks 

gerechtvaardigd is.’80  

In art. 101 lid 2 Gnw is bepaald dat een gedraging als bedoeld in art. 101 lid 1 die geen economisch 

delict is in de zin van de Wet op de economische delicten, een strafbaar feit is indien in de daaraan 

voorafgaande 24 maanden tweemaal een bestuurlijke boete ter zake van eenzelfde gedraging is 

opgelegd.81 Een dergelijke overtreding kan worden bestraft met een hechtenis van ten hoogste 6 

maanden of een geldboete van de derde categorie. Uit art. 8.1 Regeling Gnw volgt echter dat een 

gedraging als bedoeld in art. 84-89 en 91-96 die tevens een strafbaar feit is, niet wordt voorgelegd 

aan het OM. Het enige artikel uit hoofdstuk 8 Regeling Gnw, dat de titel draagt ‘Bepaling inzake 

overtreding van hoofdstuk 9 van de Wet’, luidt:  

‘Een gedraging als bedoeld in artikel 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95 of 96 van de wet die 

tevens een strafbaar feit is wordt niet aan het OM voorgelegd.’ 

                                                           
78 Art. 101 lid 1 Gnw is meerdere keren aangepast. In de oorspronkelijke tekst luidde de aanhef: ‘Onze Minister 

kan bij beschikking ter zake van een gedraging die in strijd is met het bij of krachtens art. (…) bepaalde een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450.000.’ Deze aanhef is bij de vierde tranche van de Algemene 
Wet Bestuursrecht aangepast (Stb. 2009, 265, art. 3 onder A). In de loop der jaren is lid 1 uitgebreid met 
verwijzingen naar nieuwe artikelen uit de Geneesmiddelenwet. Het betreft art. 66a, 67 en 68 (ingevoegd in 
2011 bij de veegwet, Stb. 2011, 572, onder KK). Bij ditzelfde besluit is de verwijzing naar art. 120 komen te 
vervallen en zijn art. 76a, 77a, 78 lid 1 en 4, en 78a ingevoegd (ter vervanging van art. 77-78, 80). De verwijzing 
naar art. 122a is aangepast bij Stb. 2013, 21, onder O. De verwijzingen naar de artikelen over 
geneesmiddelenreclame uit hoofdstuk 9 zijn sedert de invoering van de Geneesmiddelenwet niet gewijzigd. 
79 Met de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving 
(WUBHV) in 2010 heeft de Minister van VWS daarnaast de mogelijkheid gekregen om ook voor overtredingen 
van een achttal andere volksgezondheidswetgevingen, waaronder de Wet BIG, Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen, Wet inzake bloedvoorziening, Wet op de medische hulpmiddelen, zonder 
tussenkomst van het OM bestuurlijke boetes of een last onder dwangsom op te leggen aan zorgaanbieders en 
bedrijven. 
80 Kamerstukken II 2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 20. 
81 Op grond van art. 1 onder 1e van de Wet op de economische delicten is de overtreding van art. 18 lid 1, 28, 

lid 1, 37 lid 3, 38 lid 1, 39 lid 1, 40 lid 1 en 2, 61 lid 1, 62 lid 1 en 3, 67 en 67a lid 1 Gnw aangemerkt als 
economisch delict. Deze bepalingen zijn aan de Wet op de economische delicten toegevoegd op grond van art. 
130 Gnw. Het betreft onder meer het in de handel brengen van ongeregistreerde geneesmiddelen, het 
verhandelen van geneesmiddelen zonder vergunning of het (industrieel) bereiden van geneesmiddelen zonder 
de daarvoor vereiste vergunningen alsmede het niet beschikken over een ‘qualified person’ door een fabrikant 
of groothandelaar. Geen van deze bepalingen heeft betrekking op geneesmiddelenreclame.  
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In de toelichting bij dit artikel wordt opgemerkt dat overtredingen van de Geneesmiddelenwet die 

tevens een strafbaar feit zijn, ingevolge art. 103 Gnw worden voorgelegd aan het OM, tenzij bij enig 

wettelijk voorschrift is bepaald dan wel met het OM is overeengekomen dat daarvan kan worden 

afgezien. Aanvankelijk was in art. 8.1 Regeling Gnw bepaald dat overtredingen op het terrein van 

geneesmiddelenreclame en gunstbetoon niet worden voorgelegd aan het OM, maar altijd 

bestuursrechtelijk worden afgedaan. Deze bepaling is in 2013 komen te vervallen.82 

Met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes zijn door de Minister van VWS beleidsregels 

opgesteld. De eerste versie van deze beleidsregels is gelijktijdig met de Geneesmiddelenwet in 

werking getreden op 1 juli 2007 (hierna: Beleidsregels bestuurlijke boete 2007).83 Deze beleidsregels 

zijn in oktober 2013 vervangen door de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS (hierna: 

Beleidsregels bestuurlijke boete 2013).84 Aanpassingen zijn doorgevoerd per 1 januari 2015 met de 

inwerkingtreding van de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 201585 (hierna: Beleidsregels 

bestuurlijke boete 2015) en per 21 januari 2016 met de inwerkingtreding van de Beleidsregels 

bestuurlijke boete Minister VWS 2016 (hierna: Beleidsregels bestuurlijke boete 2016).86 

In hoofdstuk 11 Gnw is ook een aantal bepalingen opgenomen over bevoegdheden en verplichtingen 

van de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Het betreft – voor zover relevant 

voor het toezicht op de naleving van de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame – 

samengevat het volgende.  

1. De verplichting voor de betreffende ambtenaren om inspecties te laten plaatsvinden 

overeenkomstig de bij ministeriële regeling vast te stellen voorschriften inzake inspecties (art. 

100 lid 5 onder a Gnw). 

2. Het verbod voor de betreffende ambtenaren om financiële of andere belangen te hebben in de 

farmaceutische industrie die belangenverstrengeling met zich mee kunnen brengen (art. 100 lid 5 

onder b Gnw).87 

3. De verplichting om een verslag te maken van inspecties die plaatsvinden in verband met het 

toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet en degene bij wie de inspectie is verricht van 

de inhoud van dit verslag in kennis te stellen en de gelegenheid te bieden om opmerkingen te 

maken voordat het verslag wordt vastgesteld (art. 100a lid 1 Gnw). 

4. De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan eenieder die niet binnen de 

gestelde redelijke termijn alle medewerking verleent die redelijkerwijs kan worden gevorderd 

door de toezichthouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (art. 114 Gnw jo. art. 5:20 lid 1 

Awb).  

                                                           
82 Regeling van de Minister van VWS van 8 februari 2013, houdende wijziging van de Regeling 
Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid 
door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken (Stb. 
2013, 21), Stcrt. 2013, 3803. De grondslag voor art. 8.1 Regeling Gnw was in 2009 reeds vervallen met de 
wijziging van art. 103 Gnw ten gevolge van de Aanpassingswet vierde tranche Awb (Stb. 2009, 265). 
83 Beleidsregels bestuurlijke boete geneesmiddelenwet, Stcrt. 2007, 123. 
84 Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS, Stcrt. 2013, 29336. 
85 Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS, Stcrt. 2014, 36978. 
86 Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS, Stcrt. 2016, 2241. 
87 Art. 100 lid 5 luidde oorspronkelijk: ‘De ambtenaren, bedoeld in het eerste en tweede, en de ambtenaren die 
door en namens Onze Minister van Defensie belast zijn met de in het derde lid bedoelde taak, hebben geen 
financiële belangen of andere belangen in de farmaceutische industrie die hun onpartijdigheid in het gedrang 
kunnen brengen. Zij verstrekken jaarlijks een verklaring omtrent hun financiële belangen.’ Met de invoering van 
de veegwet in 2011 (Stb. 2011, 572, onder art. JJ) zijn tekstuele verbeteringen in deze bepaling doorgevoerd. 
De verplichting voor de betreffende ambtenaren om aan de minister onder wie zij ressorteren een verklaring te 
verstrekken omtrent hun financiële belangen, geldt nog steeds. 
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5. De bevoegdheid tot de opsporing van de strafbare feiten zoals bedoeld in art. 101 en – in het 

kader van de opsporingsbevoegdheid – de inbeslagneming van de substanties en voorwerpen die 

tot ontdekking van de waarheid kunnen dienen of waarvan de verbeurdverklaring, onttrekking 

aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking kan worden bevolen (art. 116 Gnw lid 1-2). 

De Gezondheidswet bevat een aantal bepalingen over de bevoegdheden van het Staatstoezicht in 

algemene zin. In art. 39 Gezondheidswet wordt met betrekking tot de uitoefening van de in art. 36 lid 

1 onder a Gezondheidswet geformuleerde taak tot het verrichten van onderzoek naar de staat van 

de volksgezondheid een aantal bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht expliciet van 

toepassing verklaard. Het betreft: 

– de verplichting voor een toezichthouder om een speciaal legitimatiebewijs te dragen en 

desgewenst te tonen (art. 5:12 Awb); 

– de verplichting voor de toezichthouder om slechts gebruik te maken van zijn bevoegdheden voor 

zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (art. 5:13 Awb); 

– de bevoegdheid van de toezichthouder om, zo nodig met behulp van de sterke arm, elke plaats 

te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner (art. 5:15 

Awb); 

– de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen (art. 5:16 Awb); 

– de bevoegdheid om inzage te vorderen en kopieën te maken van zakelijke gegevens en 

bescheiden (art. 5:17 Awb); 

– de bevoegdheid zaken te onderzoeken en monsters te nemen (art. 5:18 Awb).  

Op grond van art. 36 lid 1 onder b Gezondheidswet heeft het Staatstoezicht de taak overtredingen 

van wetten op het gebied van de volksgezondheid op te sporen. De bevoegdheid daartoe vloeit 

echter niet voort uit de Gezondheidswet, maar uit het Wetboek van Strafvordering. In art. 142 lid 1 

Sv is bepaald dat met de opsporing van strafbare feiten belaste buitengewoon 

opsporingsambtenaren als zodanig moeten zijn aangewezen door de Minister van Justitie of bij 

bijzondere wet. In 2010 heeft de Minister van Justitie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 

bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangewezen.88  

In juridische zin dient onderscheid te worden gemaakt tussen bestuursrechtelijk toezichtonderzoek 

en strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Een bestuursrechtelijk toezichtonderzoek betreft de controle 

op de naleving van de wet- en regelgeving, een strafrechtelijk opsporingsonderzoek richt zich op een 

verdenking van een vermeend strafbaar of beboetbaar feit. Een toezichtonderzoek kan een 

opsporingsonderzoek worden op het moment dat tijdens het toezicht een verdenking van een 

strafbaar of beboetbaar feit ontstaat. In dat geval is sprake van een criminal charge in de zin van art. 

6 lid 1 EVRM en moet aan de eisen van deze bepaling worden voldaan, bijvoorbeeld het geven van 

cautie.89 Ter verduidelijking van de onderscheidene verantwoordelijkheden voor 

toezicht/bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke opsporing hebben IGZ en het OM een 

samenwerkingsprotocol opgesteld.90 

 

                                                           
88 Besluit van de Minister van Justitie strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Stcrt. 2010, 12884.  
89 Zie meer uitgebreid Hendriks 2011, p. 530; Legemaate e.a. 2013, p. 182-184.  
90 Samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. De 
oorspronkelijke versie van dit protocol dateert uit 2009 en is in 2015 aangescherpt, zie Kamerbrief van de 
Ministers van VWS en Justitie van 30 juni 2015 (779459-137738-IGZ). 
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8.3.2.2 De visie en het beleid van IGZ t.a.v. toezicht in algemene zin  

Het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Geneesmiddelenwet is neergelegd bij de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. De wijze waarop dit toezicht door de Inspectie wordt ingevuld, is 

in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Deze veranderingen hebben deels te 

maken met de algemene visie op het toezicht op de gezondheidszorg en het daaruit voortvloeiende 

beleid van IGZ en hangen deels samen met aspecten die specifiek gerelateerd zijn aan 

ontwikkelingen op het terrein van de geneesmiddelenwetgeving in het algemeen en 

geneesmiddelenreclame in het bijzonder. 

De inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet valt min of meer samen met de vaststelling van het 

IGZ Meerjarenbeleidsplan 2008-2011.91 Prioritaire doelen van de Inspectie bij dit 

meerjarenbeleidsplan zijn de bevordering van de kwaliteit van zorg (en met name de 

patiëntveiligheid), het effectiever maken van preventie, het vergroten van de transparantie van de 

geleverde kwaliteit van zorg en het gerichter besteden van aandacht aan kwetsbare groepen. IGZ 

hanteert daarbij de methode van gefaseerd toezicht en risicoanalyse. De methodiek van gefaseerd 

toezicht is dan reeds enige jaren in gebruik en is opgebouwd uit drie fasen. De eerste fase is gericht 

op het verzamelen en analyseren van informatie. Voorafgaand aan deze fase zijn door IGZ in overleg 

met de veldpartijen in de betrokken sector normenkaders en kwaliteitsindicatoren opgesteld. Op 

basis van de gegevens over de kwaliteitsindicatoren en de meldingen van calamiteiten en incidenten 

wordt een risicoanalyse gemaakt. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt overgegaan tot fase 2: 

het afleggen van inspectiebezoeken. Fase 3 bestaat uit het treffen van maatregelen.  

In het meerjarenbeleidsplan 2008-2011 gaat IGZ ook in op een definitiekwestie. Vastgesteld wordt 

dat ‘handhaving’ en ‘toezicht’ begrippen zijn waarvan verschillende definities bestaan die veelal door 

elkaar heen lopen. Aangekondigd wordt dat handhaving voortaan als overkoepelend begrip zal 

worden gebruikt voor toezicht en opsporing.92 Handhaving is erop gericht dat de onder toezicht 

gestelden zich aan de gestelde regels houden. Daartoe beschikt IGZ over een aantal instrumenten, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt naar adviserende, corrigerende, bestuursrechtelijke en 

strafrechtelijke maatregelen. In het kader van toezicht kunnen adviserende, corrigerende, 

bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd. Van opsporing is alleen sprake 

als er een serieus vermoeden is van een strafbaar feit. Opsporing kent ook als enige activiteit van de 

Inspectie strafrechtelijke sancties. Daarin onderscheidt opsporing zich van toezicht.  

In het meerjarenbeleidsplan wordt ook een handhavingscyclus uitgewerkt. Deze handhavingscyclus 

komt erop neer dat IGZ binnen alles wat er op het terrein van volksgezondheid, zorg, farmacie en 

medische technologie in de maatschappij gebeurt handhavingsonderwerpen selecteert en 

prioriteert. Door middel van het systeemtoezicht, het risico-indicatorentoezicht, incidententoezicht 

en thematoezicht verzamelt de Inspectie informatie. Tevens worden signalen uit vak- en publieke 

media opgepakt. Vervolgens analyseert IGZ deze informatie op risico’s op gezondheidsschade, toetst 

ter plekke of die risico’s aanwezig zijn en komt tot resultaten en een oordeel. Op basis daarvan 

bepaalt IGZ de actie die noodzakelijk is om de naleving te verhogen en het geconstateerde risico te 

                                                           
91 IGZ Meerjarenbeleidsplan 2008-2011, Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg 2007. 
92 IGZ Meerjarenbeleidsplan 2008-2011, Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg 2007, p. 43. 
Hier is sprake van een breuk met de voorgaande versie, waarin toezicht het alomvattende begrip was en 
handhaving gereserveerd werd voor opsporing. Onder ‘handhaving’ verstaat de Inspectie sedert 2008: toezicht 
(adviseren, stimuleren, opleggen van maatregelen en verifiëren van de toepassing daarvan) en opsporing van 
(mogelijk) strafbare feiten. Zie ook IGZ-handhavingskader Richtlijn voor transparante handhaving 2013, p. 7. 
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verminderen. Dit kan een adviserende, corrigerende, bestuursrechtelijke maatregel of zelfs een 

strafrechtelijke maatregel zijn. Na het opleggen van een maatregel toetst IGZ of gevolg is gegeven 

aan die maatregel. Dan doorloopt de Inspectie feitelijk de handhavingscyclus opnieuw met nieuwe 

informatie, resultaten, oordelen en keuze van maatregelen.93 

In de door IGZ opgestelde richtlijnen voor het handhavingskader is een uitvoerige omschrijving 
opgenomen van het type maatregelen, met bijbehorende instrumenten, dat de Inspectie tot haar 
beschikking heeft.94  
 

Advies- en stimuleringsmaatregelen 
 

– campagnes 
– circulaires 
– brieven 
– tijdschriftartikelen 
– actieve openbaarmaking 
– rapporten 
– overtuigen 
– motiveren 
 

Corrigerende maatregelen 
 

– verscherpt toezicht (inclusief actieve 
openbaarmaking) 

– verbeterplan 
 

Bestuursrechtelijke maatregelen 
 

– bevel 
– aanwijzing 
– intrekken vergunning 
– onthouden certificaat 
– in beslag nemen geneesmiddel 
– bereiding of terhandstelling geneesmiddel 

beëindigen 
– apotheek sluiten 
– last onder dwangsom 
– bestuurlijke boete 

 

Tuchtrechtelijke maatregelen 
 

– tuchtklacht 
 

Strafrechtelijke maatregelen 
 

– aangifte OM 
– opsporingsonderzoek 

 

 
 

De relevantie van deze maatregelen voor de handhaving van de regels voor geneesmiddelenreclame 

komt aan de orde in de paragrafen 8.3.3 en 8.3.4. 

Uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 volgt dat de Inspectie – naast de planmatige en 

systematische benadering van toezicht, transparante oordeelsvorming, effectiviteit van toezicht – de 

focus wil verscherpen onder meer door zich te concentreren op de bevordering van naleving van 

wetten, regels en normen. In deze context worden vijf samenhangende handhavingsmethoden 

omschreven: 

                                                           
93 IGZ-handhavingskader Richtlijn voor transparante handhaving 2013, p. 15-16. Zie voor een nadere 
beschrijving ook Legemaate e.a. 2013, p. 394. 
94 IGZ-handhavingskader Richtlijn voor transparante handhaving 2013, p. 16-18. 
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– systeemtoezicht (gericht op risico’s in de kwaliteitssystemen van zorgaanbieders, netwerken en 
ketens); 

– risico-indicatorentoezicht (gebaseerd op proactief verzamelen van gegevens over indicatoren die 
een aanwijzing kunnen zijn voor risico’s); 

– incidententoezicht (gebaseerd op meldingen en signalen die tot calamiteiten hebben geleid of 
kunnen wijzen op risicovolle situaties);  

– thematoezicht (gericht op risicovolle aspecten en gebieden); 
– opsporing (gebaseerd op de analyse van strafrechtelijke data, openbare informatie en 

meldingen). 95 
 
Als voorbeeld voor een onderwerp van thematoezicht wordt reclame voor geneesmiddelen 

genoemd. 

In 2016 verschijnt het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019.96 Voormelde lijnen worden in dit 

meerjarenbeleidsplan, dat de titel ‘Gezond vertrouwen’ draagt, niet gewijzigd.  

8.3.2.3 De invulling en de werkwijze van IGZ bij het toezicht op geneesmiddelenreclame 

Binnen de IGZ bestaat een aparte afdeling voor reclametoezicht. Deze afdeling reclametoezicht 

maakt onderdeel uit van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie en is belast met het 

toezicht op naleving van de Geneesmiddelenwet en in het bijzonder de bepalingen over 

geneesmiddelenreclame. Hieronder valt ook het opsporen van overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw. 

Een tweede onderdeel van IGZ dat betrokken is bij het toezicht op de naleving van de wetgeving over 

geneesmiddelenreclame is het Bureau Opsporing en Boetes. Dit onderdeel van IGZ is belast met de 

begeleiding van het boeteproces.97  

De afdeling reclametoezicht en het Bureau Opsporing en Boetes zijn twee functioneel gescheiden 

eenheden binnen IGZ, die beide geheel eigen taken en verantwoordelijkheden kennen. De 

onderdelen werken in elkaars verlengde bij de oplegging van bestuurlijke boetes. Nadat 

geconstateerde overtredingen van de Geneesmiddelenwet die voor bestraffing met een bestuurlijke 

boete in aanmerking komen door de inspecteurs van de afdeling reclametoezicht in een 

boeterapport zijn vastgelegd, neemt het Bureau Opsporing en Boetes de verdere begeleiding en 

coördinatie van de werkzaamheden in het kader van het opleggen van een bestuurlijke boete over. 

Het Bureau Opsporing en Boetes speelt voor het overige geen rol bij het beleid en de uitvoering van 

het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen over geneesmiddelenreclame.  

 

                                                           
95 IGZ Meerjarenbeleidsplan 2012-2015, Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg (II). Zie onder 
meer p. 49-56.  
96 IGZ Meerjarenbeleidsplan 2016-2019, Gezond vertrouwen.  
97 Bij de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet zijn de werkzaamheden omtrent de begeleiding en 
coördinatie van het boetetraject in eerste instantie ondergebracht bij de NVWA. Dit hing samen met het feit 
dat de Geneesmiddelenwet de eerste zorgwetgeving was waarin het instrument van bestuurlijke boete is 
ingevoerd. De NVWA had op dat moment reeds langer ervaring met het opleggen van bestuurlijke boetes. Om 
praktische redenen is ervoor gekozen aan te sluiten bij de binnen de NVWA reeds voorhanden zijnde 
structuren en werkwijzen. Aan deze situatie is een einde gekomen toen de Minister van VWS in 2011 ten 
gevolge van de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (WUBHV) ook in het kader 
van het toezicht op naleving van een aanzienlijk aantal andere wetten de bevoegdheid tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete verkreeg. De werkzaamheden omtrent de begeleiding en coördinatie van de daaruit 
voortvloeiende boetetrajecten zijn toen in hun geheel ondergebracht bij het Bureau Opsporing en Boetes van 
IGZ. Dientengevolge heeft de NVWA geen betrokkenheid meer gehad bij het opleggen van boetes wegens 
overtreding van de Geneesmiddelenwet.  



694 
 

Het beleid van de afdeling reclametoezicht maakt onderdeel uit van het algemene beleid van IGZ. In 

de werkplannen die op jaarbasis door IGZ worden opgesteld ter nadere invulling van het 

meerjarenbeleidsplan wordt in het kader van het toezicht op naleving van de 

geneesmiddelenwetgeving meestal kort aandacht besteed aan het beleid met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame. Hieronder zijn de op geneesmiddelenreclame betrekking hebbende 

onderdelen uit de werkplannen van IGZ sedert 2007 weergegeven. 

 

Werkplan 
 

Beleid  Aanduiding  

2007 ‘Toezicht op Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR) en de 

instanties aan welke deze commissie activiteiten heeft uitbesteed.’98 

 

Activiteit 

2008 ‘We willen geen ongeoorloofd gunstbetoon aan zorgverleners bij het 
voorschrijven van geneesmiddelen.’ 
 
‘Intensiveren reclametoezicht: Ons reclametoezicht zal zich deels 
richten op toezicht op de zelfregulering (CGR). Daarnaast ontplooien 
we nieuwe activiteiten zoals het toezicht op de totstandkoming van 
behandelrichtlijnen. Het doel is om ongewenste beïnvloeding van 
het voorschrijfgedrag door de farmaceutische bedrijven tegen te 

gaan.’99 

 

Specifieke doelstelling 
 
 
Doorlopende projecten 
uit 2007 of vervolg 
daarop 

2009 ‘Totstandkoming behandelrichtlijnen (vervolg): Wij willen met dit 
onderzoek inzicht krijgen in de mechanismen die farmaceutische 
bedrijven gebruiken bij de beïnvloeding van werkgroepleden bij de 
opstelling van behandelrichtlijnen, een beter beeld krijgen van de 
banden van de werkgroepleden met de farmaceutische industrie en 
van hun belangen, en nagaan in welke mate de aanbevelingen van 
de inspectie uit het kortschrift Invloed van de farmaceutische 
industrie op behandelrichtlijnen door NHG en CBO zijn 
overgenomen.’ 
 
‘Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen [nieuw]: Door middel 
van ons toezicht willen wij bijdragen aan meer bewustzijn omtrent 
reclameregels onder organisatoren en bezoekers van bij- en 
nascholingsbijeenkomsten. Dit moet blijken uit een daling van het 
aantal overtredingen dat wij constateren. Daar waar deze regels 
worden overtreden, zullen wij bestuurlijke boetes opleggen. Aan de 
hand van een rapport willen wij inzicht krijgen op de naleving van de 

reclameregels door het veld.’100 

 

Thematisch toezicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thematisch toezicht  

2010 ‘De capaciteit op het toezicht van ongewenst gebruik en toepassing 
van reclame voor geneesmiddelen breiden we uit. Daarmee kunnen 
we beter reageren op meldingen en zullen we meer gerichte 
onderzoeken en toezicht uitvoeren, zoals actief en onaangekondigd 
inspecteren bij grootschalige landelijke wetenschappelijke 
congressen en toezicht op sluikreclame voor geneesmiddelen.’ 
 
‘Een ander speerpunt van het toezicht zal zich richten op de 
ongewenste invloed van de farmaceutische industrie op het 

Doelstellingen 
 
 
 
 
 
 
Knelpunten en risico’s 
 

                                                           
98 IGZ Werkplan 2007, Risico’s eerst, p. 60. 
99 IGZ Werkplan 2008, Transparant en veilig, p. 30-31. 
100 IGZ Werkplan 2009, Handhaven met effect, p. 44-45. 
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voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen. Hiervoor zal ook het 
toezicht op de naleving van de wetgeving op het gebied van reclame 
worden geïntensiveerd.’ 
 
‘Reclame voor geneesmiddelen (vervolg): Naast de 
samenwerkingsrelatie van de inspectie met de CGR en KOAG, 
houden we ook toezicht op deze twee zelfreguleringsinstanties. Dit 
doen we door bij beide organisaties jaarlijks een inspectiebezoek te 
brengen. Ook in 2010 voeren wij deze bezoeken uit. Wij houden 
verder toezicht op reclame voor geneesmiddelen door middel van 
onder andere meldingen en (thematisch) onderzoek. Daarbij krijgen 
meldingen van oneigenlijke beïnvloeding door de farmaceutische 
industrie een hoge prioriteit.’ 

 
‘Reclametoezicht (nieuw): We willen adequaat inspringen op 
signalen uit het veld en actief en onaangekondigd inspecteren bij 
grootschalige landelijke wetenschappelijke congressen en 
gunstbetoon bij manifestaties. Daarnaast gaan wij toezicht houden 
op sluikreclame voor geneesmiddelen in televisieprogramma’s en op 
reclame-uitingen van grootbereiders voor ongeregistreerde 
geneesmiddelen.’ 
 
‘Gezonde Scepsis (MOL-len): Het vermoeden bestaat dat Medische 
Opinieleiders (MOL-len) door farmaceutische bedrijven worden 
ingezet om de producten van dit bedrijf te promoten. Door de 
wetenschappelijke status/positie van deze MOL-len kan het 
voorschrijfgedrag van beroepsbeoefenaren beïnvloed worden. In 
2010 zullen wij de banden tussen deze MOL-len onderzoeken en 
openbaar maken om de beroepsbeoefenaren bewust te maken van 

deze banden.’101 

 
 

 
 
 
 
Gefaseerd 
toezicht/algemeen 
toezicht 
 
 
 
 
 
 
 
Gefaseerd 
toezicht/algemeen 
toezicht 
 
 
 
 
 
Thematisch toezicht  

2011 ‘Een ander speerpunt van ons toezicht in 2011 blijft de ongewenste 
invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijven en 
gebruik van geneesmiddelen. Hiertoe houden wij toezicht op de 
naleving van de wetgeving op het gebied van reclame.’ 
 
‘Op het gebied van het reclametoezicht zetten wij het toezicht voort 
op verschillende vormen van ongeoorloofde reclame-uitingen. Wij 
richten ons in 2011 onder andere op het actief en onaangekondigd 
inspecteren bij (buitenlandse) samenkomsten voor 
beroepsbeoefenaren georganiseerd door Nederlandse bedrijven. 
Ook inspecteren wij bedrijven, waarbij wij marketing- en 
salesplannen beoordelen van zogenaamde hardlopers.’ 
 
‘Projecten zullen worden voortgezet en opgezet om beter zicht te 
krijgen op onderwerpen als klinisch onderzoek bij kinderen, inzet 
van artsen bij adviesraadbijeenkomsten van farmaceutische 
bedrijven en gunstbetoon bij nascholing van medisch specialisten.’ 
 
– Reclametoezicht; o.a. actief en onaangekondigd inspecteren bij 

(buitenlandse) samenkomsten voor beroepsbeoefenaren 
georganiseerd door Nederlandse bedrijven, toezicht op 
reclame-uitingen van grootbereiders voor ongeregistreerde 

Knelpunten/risico’s 
 
 
 
 
Regulier/gefaseerd 
toezicht 
 
 
 
 
 
 
Thematisch toezicht 
 
 
 
 
Activiteiten 

                                                           
101 IGZ Werkplan 2010, Vertrouwen en verifiëren, p. 63 en p. 66-68. 
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geneesmiddelen, beoordelen marketing en salesplannen van 
zogenaamde hardlopers (ook aandacht voor off-label promotie) 
 

– Toezicht op de twee zelfreguleringinstanties op het gebied van 
reclame (CGR en KOAG) 

 
– Thematisch toezicht adviesraad bijeenkomsten van bedrijven, 

waarbij artsen worden ingezet als adviseur. Bij dit onderzoek zal 
gekeken worden naar bijvoorbeeld nut en noodzaak van de 
adviesraden, de verhouding tussen vergoeding en activiteit van 
betrokken artsen en het aanwezig zijn dan wel ontbreken van 
dienstverleningsovereenkomsten 

 
– Thematisch toezicht nascholing van medisch specialisten 

(gunstbetoon) 
 

– Handhaven (bestuurlijke boete)102 

 

2012 – Toezicht op en samenwerking met de twee 
zelfreguleringinstanties op het gebied van reclame (CGR en 
KOAG/KAG) 

 
– Reclametoezicht: grootschalige congressen (aandacht POH), 

reclame-uitingen grootbereiders voor ongeregistreerde 
geneesmiddelen, inspecties bij bedrijven (beoordeling 
marketing en salesplannen incl. off-label promotie) en 
voorbereidend onderzoek risico-indicatoren 
 

– Reclametoezicht: adviesraden 
 

– Reclametoezicht: nascholing medisch specialisten (gunstbetoon) 
 

– Handhaven, bestuurlijke boete en selecteren van beboetbare 

prioriteiten103 

 

Activiteiten  

2013 ‘Bij het toezicht is toenemende aandacht nodig voor het irreguliere 
circuit: aanbieders en afnemers die al dan niet bewust de grenzen 
van de wet opzoeken, vervalste geneesmiddelen/medische 
hulpmiddelen, verkoop van (illegale) medische producten 
via internet en ongeoorloofde reclame daarvoor en het weglekken 
van Opiumwetmiddelen van het legale naar het illegale circuit.’ 
 
‘Naast het toezicht op productie en distributie van geregistreerde 
geneesmiddelen houdt de inspectie ook steeds nadrukkelijker 
toezicht op de ongeregistreerde geneesmiddelen. Zo behandelt de 
inspectie op basis van een risicomodel handhavingverzoeken van 
onder andere ongeregistreerde geneesmiddelen inclusief reclame-
uitingen.’ 
 
‘In 2013 damt de inspectie door reclametoezicht diverse vormen van 
ongeoorloofde beïnvloeding van gebruik en voorschrijven van 
geneesmiddelen in. De patiënt moet een product krijgen waar hij en 
niet enkel de arts of farmaceutische industrie beter van wordt. De 

 

                                                           
102 IGZ Werkplan 2011, p. 42 en 54. 
103 IGZ Werkplan 2012, p. 43. 
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inspectie onderzoekt in 2013 ook de marketingplannen van de 
farmaceutische bedrijven die veelal aan de basis liggen van 

beïnvloedingsmogelijkheden.’104 

 

2014 ‘Het irreguliere circuit vormt een steeds groter punt van aandacht. 
Hierbij valt te denken aan aanbieders en afnemers die al dan niet 
bewust de grenzen van de wet opzoeken, vervalste geneesmiddelen 
of (illegale) medische producten via internet aanbieden en 
ongeoorloofde reclame maken.’ 
 
‘Doorgronden van marketing- en salesplannen van grote bedrijven 

teneinde irregulariteiten te detecteren.’105  

 

Aandachtspunten  
 
 
 
 
 
Risicotoezicht 
 

2015 ‘Daarnaast ziet de inspectie toe op ongeoorloofde reclame.’106 

 

 

2016 ‘De overheid stimuleert innovatie door publiek-private 
samenwerking. Onderzoekers en industrie werken hierin nauw 
samen. Het gevaar van belangenverstrengeling is dan groot, 
bijvoorbeeld door beïnvloeding van voorschrijfgedrag. Daarom 
wordt op vele fronten gewerkt aan transparantie over banden met 
de farmaceutische industrie. De IGZ stimuleert dit en werkt samen 
met relevante partijen.’ 
 
‘De grens tussen reguliere en niet-reguliere kanalen van verkoop en 
reclame wordt minder scherp. Internet en globalisering van markten 
spelen hierbij een rol. Sinds 2015 moeten aanbieders op internet het 
EU-logo gebruiken.’ 
 
‘Reclametoezicht geeft bij haar onderzoek naar reclame-uitingen 
gericht op beroepsbeoefenaren prioriteit aan het beoordelen van 
reclame-uitingen voor off-label gebruik. Daarnaast besteedt de IGZ 
in 2016 aandacht aan meldingen en signalen over gunstbetoon 
richting beroepsbeoefenaren. Ze stimuleert bijvoorbeeld het veld 
om via codes belangenverstrengeling tegen te gaan en zo ook de 

transparantie te vergroten.’107 

 

 

 

De indeling en uitwerking van de werkplannen verschillen over de jaren. Het ene jaar is de 

beschrijving van de activiteiten ook gedetailleerder dan het andere jaar. Hierdoor is het lastig vast te 

stellen of er een consistente lijn uit de werkplannen kan worden gedestilleerd. Desalniettemin 

kunnen de volgende hoofdactiviteiten uit de werkplannen worden afgeleid: 

1. Handhaving van de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame, onder meer door 

middel van oplegging van bestuurlijke boetes. 

  

                                                           
104 IGZ Werkplan 2013, p. 19-20. 
105 IGZ Werkplan 2014, p. 37-38. 
106 IGZ Werkplan 2015, p. 34. 
107 IGZ Werkplan 2016, p. 48-49.  



698 
 

2. Onderzoek naar en rapportage over het nalevingsniveau van de Geneesmiddelenwet met 

betrekking tot specifieke thema’s: 

– op geaggregeerd niveau, en 

– op het niveau van individuele bedrijven en/of activiteiten. 

 

3. Toezicht op de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame. 

De activiteiten van IGZ in het kader van de handhaving van de naleving van de regels voor 

geneesmiddelenreclame door middel van oplegging van bestuurlijke boetes (ad 1) worden besproken 

in paragraaf 8.3.3. Overige door IGZ te initiëren of te nemen maatregelen bij overtreding van 

wettelijke voorschriften voor geneesmiddelenreclame worden besproken in paragraaf 8.3.4. Een 

overzicht van de onderzoeken naar en rapportage over het nalevingsniveau van de 

Geneesmiddelenwet met betrekking tot specifieke thema’s (ad 2) is te vinden in paragraaf 8.3.5. 

Voor een beschrijving van de activiteiten van IGZ inzake het toezicht op de zelfregulering (ad 3) 

wordt verwezen naar paragraaf 8.5. 

 8.3.3 Bestuursrechtelijke maatregelen bij de overtreding van wettelijke 
voorschriften voor geneesmiddelenreclame  

 8.3.3.1 Algemeen; de bestuurlijke boete als bestuursrechtelijke maatregel 

Art. 5:40 lid 1 Awb beschrijft een bestuurlijke boete als een bestraffende sanctie, inhoudende de 

onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. Een bestuurlijke boete wordt opgelegd 

door een bestuursorgaan. In het geval van overtreding van de Geneesmiddelenwet is dit de Minister 

van VWS, zo is in art. 101 Gnw bepaald.  

De procedure voor het opleggen van een bestuurlijke boete is omschreven in afdeling 5.4.2 Awb. Uit 

art. 5:48 jo. art. 5:53 Awb volgt dat bij het opleggen van een bestuurlijke boete voor overtreding van 

de wettelijke bepalingen over geneesmiddelenreclame een boeterapport wordt opgesteld dat aan de 

overtreder wordt toegezonden of overhandigd. Daarop wordt de overtreder in de gelegenheid 

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen over het voornemen tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete (art. 5:50 lid 1 Awb). De minister dient in beginsel 13 weken na het opmaken van 

het boeterapport te beslissen over het opleggen van de bestuurlijke boete (art. 5:51 lid 1 Awb). Art. 

5:52 Awb schrijft voor dat het boetebesluit in elk geval de naam van de overtreder en het bedrag van 

de boete bevat. 

Uit art. 5:41 Awb volgt dat een bestuurlijke boete alleen kan worden opgelegd als de overtreding aan 

de overtreder kan worden verweten. Op grond van art. 5:46 Awb wordt de hoogte van de boete – 

tenzij deze bij wettelijk voorschrift is vastgesteld – afgestemd op de ernst van de overtreding en de 

mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, waarbij zo nodig rekening wordt 

gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Ook als de hoogte van de 

boete wettelijk is vastgesteld, kan het bestuursorgaan tot een lagere boete komen indien de 

overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere 

omstandigheden te hoog is. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, 

worden de voor de overtreder gunstigste bepalingen toegepast (art. 5:46 lid 4 Awb jo. art. 1 lid 2 Sr). 

De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt in beginsel drie jaar nadat de 

overtreding heeft plaatsgevonden, tenzij voor de overtreding een bestuurlijke boete van meer dan € 
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340 kan worden opgelegd (art. 5:45 jo. art. 5:53 Awb). In dit laatste geval vervalt de bevoegdheid tot 

het opleggen van een bestuurlijke boete vijf jaar nadat de overtreding heeft plaatsgevonden. 

In de praktijk komt het opleggen van een bestuurlijke boete in het geval van overtredingen van de 

Geneesmiddelenwet feitelijk op het volgende neer. Zoals in paragraaf 8.3.2.1 reeds is opgemerkt, zijn 

met het opsporen van overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw belast de inspecteurs van de afdeling 

Reclametoezicht van IGZ. Deze inspecteurs stellen naar aanleiding van de geconstateerde 

overtredingen een boeterapport op. Dit boeterapport bestaat in de regel onder meer uit een 

beschrijving van de aanleiding tot de inspectie en het feitenrelaas (de zogenoemde 

inspectiebevindingen), een verslag van het verhoor van de overtreder, een beschrijving van de 

omstandigheden die relevant zijn voor de beoordeling van de overtreding en de kwalificering van de 

feiten en omstandigheden. Naast de relevante bewijsstukken bevat het boeterapport een bijlage met 

de boetedifferentiatie. Hierin is per afzonderlijke geconstateerde overtreding de hoogte van de 

boete berekend. 

Na de vaststelling en ondertekening van het boeterapport door de betreffende inspecteur wordt het 

boetedossier overgedragen aan de afdeling die het verdere boetetraject begeleidt en coördineert. 

Sedert 2011 is dit het Bureau Opsporing en Boetes van IGZ. Deze afdeling draagt onder meer zorg 

voor het opstellen en verzenden aan de overtreder van het voornemen tot boeteoplegging, het in 

ontvangst nemen en verwerken van de (schriftelijke) zienswijze van de overtreder en het opstellen 

van het boetebesluit. Dit boetebesluit wordt namens de Minister van VWS ondertekend door de 

inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel 

Incasso Bureau in Leeuwarden. 

Uit het feit dat het opleggen van een bestuurlijke boete een besluit is in de zin van art. 1:3 Awb vloeit 

voort dat de rechtsmiddelen bezwaar en beroep van toepassing zijn. Tegen een boetebesluit kan 

bezwaar worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het 

besluit heeft genomen, de Minister van VWS dus (art. 6:4 Awb). De wet bevat voorwaarden en 

termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift. 

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te 

worden gehoord (art. 7:2 Awb). Hierbij is een rol weggelegd voor de bezwaarschriftencommissie van 

VWS. Zowel de belanghebbende als een vertegenwoordiger van VWS worden door de 

bezwaarschriftencommissie uitgenodigd voor een hoorzitting en in de gelegenheid gesteld een 

toelichting op hun standpunt te geven. De commissie brengt een schriftelijk advies uit aan de 

Minister van VWS, met inbegrip van een verslag van de hoorzitting. Indien de beslissing op bezwaar 

van de minister afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie, wordt de reden daarvan in 

de beslissing op bezwaar vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.  

Tegen een beslissing op bezwaar kan beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter. Dit beroep 

kan worden ingesteld bij de rechtbank. De zaken die bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt, 

worden in beginsel in behandeling genomen door een enkelvoudige kamer, maar kunnen worden 

doorverwezen naar een meervoudige kamer als de zaak daar meer voor geschikt is. Op de procedure 

bij de bestuursrechter zijn de afdelingen 8.1.3 (verwijzing, voeging en splitsing), 8.1.4 (wraking en 

verschoning van rechters), 8.1.5 (partijen), 8.1.6 (getuigen, deskundigen en tolken) en 8.1.7 

(verzending van stukken) van de Awb van toepassing. De behandeling van het beroep in eerste 

aanleg is geregeld in titel 8.2 Awb. Er is voorzien in een procedure voor schriftelijke hoor en 
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wederhoor, waarna de bestuursrechter partijen kan oproepen om ter zitting te worden gehoord. 

Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, doet de bestuursrechter binnen zes weken na de sluiting 

van het onderzoek schriftelijk uitspraak. In geval van bijzondere omstandigheden kan de 

bestuursrechter deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen.108 

De uitspraak van de bestuursrechter kan, kort samengevat, strekken tot onbevoegdverklaring van de 

bestuursrechter, niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, ongegrondverklaring van het beroep, of 

gegrondverklaring van het beroep (art. 8:70 Awb). Indien de bestuursrechter het beroep gegrond 

verklaart, vernietigt hij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk. De bestuursrechter kan bepalen 

dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in stand blijven of dat zijn 

uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Indien dit niet mogelijk is, kan de 

bestuursrechter het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen (art. 8:72 Awb).  

Tegen een uitspraak van de bestuursrechter kan zowel de belanghebbende als het bestuursorgaan 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8:104-118 Awb). Het 

bezwaar of beroep heeft in beginsel geen schorsende werking (art. 6:16 Awb). 

8.3.3.2 De Beleidsregels bestuurlijke boete  

De Minister van VWS heeft ervoor gekozen om het beleid ten aanzien van vaststelling van de hoogte 

van de op grond van art. 101 Gnw op te leggen bestuurlijke boetes uit te werken in beleidsregels. De 

eerste versie van de Beleidsregels bestuurlijke boete is gelijktijdig met de Geneesmiddelenwet in 

werking getreden op 1 juli 2007. Deze Beleidsregels bestuurlijke boete geneesmiddelenwet 2007 zijn 

in 2013 vervangen door de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013. Aanpassingen zijn nadien 

doorgevoerd in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 en de Beleidsregels bestuurlijke boete 2016.  

De Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 verschillen qua opzet en uitwerking van de daaropvolgende 

versies uit 2013, 2015 en 2016, die grote mate van overeenstemming kennen. De Beleidsregels 

bestuurlijke boete 2013, 2015 en 2016 zullen hieronder gezamenlijk worden besproken, waarbij ten 

aanzien van de laatste twee alleen zal worden aangegeven op welke punten zij afwijken van de 

Beleidsregels bestuurlijke boete 2013. 

De Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 bestaan uit een inleiding en een zevental beleidsregels voor 

de berekening van de hoogte van een bestuurlijke boete. Tevens is als bijlage een ‘Tarieflijst 

normbedragen bestuurlijke boetes Geneesmiddelenwet’ opgenomen, die een omschrijving bevat van 

de overtredingen van de Geneesmiddelenwet die met een bestuurlijke boete kunnen worden 

bestraft. Per overtreding is een normbedrag bepaald. Uit de inleiding bij de beleidsregels volgt dat bij 

het bepalen van deze boetenormbedragen onder meer aansluiting is gezocht bij de hoogte van de 

boetes die in het kader van de voormalige WOG door de strafrechter zijn opgelegd en bij de hoogte 

van de boetes die in het kader van de Warenwet zijn vastgelegd.109 

                                                           
108 Ten gevolge van de KEI-wetgeving (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) is in 2016 ter vereenvoudiging en 
digitalisering van het procesrecht een afdeling 8.1.6a over verkeer langs elektronische weg met de 
bestuursrechter aan de Awb toegevoegd (Stb. 2016, 288). Deze afdeling is ultimo 2016 nog niet in werking 
getreden.  
109 De door de strafrechter op grond van de WOG opgelegde boetes betreffen voornamelijk overtredingen van 
het verbod tot handel in en invoer van ongeregistreerde geneesmiddelen.  
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Specifiek met betrekking tot overtreding van de reclameregels in de Geneesmiddelenwet wordt in de 

Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 het volgende opgemerkt: 

‘Voor overtreding van de in hoofdstuk 9 Gnw vastgelegde voorschriften inzake reclame en andere 

vormen van bevordering van de verkoop van geneesmiddelen (…) is, op basis van art. 103 lid 1 Gnw, 

met het OM afgesproken dat deze niet aan het OM worden voorgelegd. Gezien de grote commerciële 

voordelen die met overtreding van de reclameregels zijn gemoeid, is het gewenst om deze 

overtredingen met hoge boetes te bestraffen. De geldboete van de derde categorie die de strafrechter 

maximaal kan opleggen is hiervoor niet toereikend.  

Voor een overtreding is een normbedrag vastgesteld. Rekening houdend met de genoten commerciële 

voordelen is voor een overtreding van de reclameregels het normbedrag vastgesteld op € 150.000 

(normbedrag reclameregels).’110 

Met betrekking tot de overige in art. 101 lid 1 Gnw genoemde artikelen, waaronder het verbod op 

het in de handel brengen van een geneesmiddel zonder handelsvergunning (art. 40 Gnw), wordt 

opgemerkt dat de mate van ernst niet zodanig verschilt dat een grote differentiatie in de tarieven 

noodzakelijk is. Afhankelijk van de ernst van het feit en/of het risico voor de volksgezondheid 

bedraagt het normbedrag voor de overige overtredingen € 2.250 (normbedrag laag) of € 4.500 

(normbedrag hoog). Het verschil tussen het normbedrag voor overtreding van de beboetbare 

voorschriften uit hoofdstuk 9 Gnw en de overige beboetbare overtredingen van de 

Geneesmiddelenwet is dus zeer aanzienlijk (€ 150.000 versus € 2.250/4.500).  

Uitgangspunt bij de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 is dat bij de constatering van een 

beboetbaar feit alvorens een bestuurlijke boete wordt opgelegd eerst een waarschuwing wordt 

gegeven en de betrokkene alsnog in de gelegenheid wordt gesteld aan de wettelijke eisen te 

voldoen. Dit uitgangspunt geldt echter niet voor overtreding van de reclameregels. ‘Daar waar altijd 

een “lik op stuk beleid” past dan wel correctie niet meer mogelijk is of het voordeel reeds is behaald 

(bijv. bij overtreding van de reclameregels) zal direct worden overgegaan tot boeteoplegging’, zo valt 

in de inleiding te lezen.111 Uit de bijlage Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boetes 

Geneesmiddelenwet volgt dat – op één uitzondering na112 – alle beboetbare overtredingen van 

hoofdstuk 9 Gnw direct beboetbaar (DB) zijn. 

De opzet van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 is zodanig dat een aantal stappen moet 

worden doorlopen om in een concreet geval tot de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke 

boete te komen. De eerste stap (beleidsregel 1) is dat per beboetbaar feit de hoogte van het in de 

Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boetes Geneesmiddelenwet vastgestelde boetenormbedrag 

wordt bepaald. Voor overtreding van art. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95 lid 1 en 96 Gnw is 

het boetenormbedrag € 150.000. Alleen voor de overtreding van art. 95 lid 2 Gnw (de verplichting 

voor een ondernemer om van elke reclameboodschap een kopie ter beschikking te houden van de 

ambtenaren van het Staatstoezicht) geldt een uitzondering. Het boetebedrag voor de overtreding 

van dit artikel bedraagt € 2.250. 

                                                           
110 Beleidsregels bestuurlijke boete 2007, Stcrt. 2007, 123, p. 18. 
111 Beleidsregels bestuurlijke boete 2007, Stcrt. 2007, 123, p. 18. 
112 Deze uitzondering betreft de overtreding van art. 95 lid 2 Gnw, dat bepaalt dat de ondernemer verplicht is 
om van elke reclameboodschap (incl. de wijze van verspreiding, datum, enz.) een kopie ter beschikking te 
houden van de ambtenaren van het Staatstoezicht. Overtreding van dit artikel is niet direct beboetbaar. 
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Als tweede stap (beleidsregel 2) wordt gekeken naar de omvang van de overtreder. In de 

Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 wordt uitgegaan van de volgende onderverdeling aan de hand 

van het aantal medewerkers: 

1. Klein bedrijf, apotheek, drogist (alsmede particulieren) < 10 werknemers 

2. Middelgroot bedrijf     10 t/m 49 werknemers 

3. Groot bedrijf/multinational    50 en meer werknemers  

Voor een groot bedrijf geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete het 

boetenormbedrag zoals opgenomen in de Tarieflijst. Voor middelgrote en kleine bedrijven geldt als 

uitgangspunt voor de berekening een derde respectievelijk een vijfde van dit boetenormbedrag (bij 

overtreding van de reclameregels komt dit dus neer op € 50.000 respectievelijk € 30.000).113 De 

derde stap heeft te maken met recidive, in welk geval een boete kan worden verhoogd. Op grond 

van beleidsregel 3 wordt het boetebedrag verdubbeld indien de overtreder binnen een periode van 

twee jaar tweemaal voor dezelfde overtreding wordt beboet. Indien sprake is van overtreding van de 

reclameregels en in de voorafgaande periode van twee jaar tweemaal een boete is opgelegd, wordt 

voor de derde overtreding het oorspronkelijke boetebedrag verdrievoudigd. Zoals uit onderstaand 

schematisch overzicht volgt, betekent dit dat een boete voor een herhaalde overtreding van een 

bepaling uit hoofdstuk 9 Gnw kan oplopen tot maximaal € 450.000. 

  

Indien sprake is van meerdere beboetbare feiten bestaat de totale bij een boetebesluit op te leggen 

boete uit de som van de per feit berekende boetebedragen (beleidsregel 6).  

Beleidsregel 7 houdt de mogelijkheid open in bijzondere omstandigheden van de beleidsregels af te 

wijken. In zo’n geval wordt het belang van de toepassing van de beleidsregels afgewogen tegen de 

gevolgen die onverkorte toepassing van de beleidsregels voor betrokkene zou hebben. Hiermee 

komt het evenredigheidsbeginsel tot uitdrukking. Uit de toelichting volgt dat bij de vaststelling van 

de bestuurlijke boete op grond van art. 105 Gnw onder meer rekening moet worden gehouden met 

de mate waarin de gedraging aan betrokkene kan worden toegerekend. Er moet daarbij zo nodig 

rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden. 

Toepassing van deze beleidsregel kan ertoe leiden dat voor een bepaald feit geen boete of een 

verlaagde boete wordt opgelegd. 

In 2013 zijn de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 vervangen door de Beleidsregels bestuurlijke 

boete Minister VWS 2013.114 De aanleiding hiertoe is de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding 

bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (WUBHV) in 2011, ten gevolge waarvan de 

                                                           
113 Voor de vaststelling van de bedrijfsgrootte is bepalend het aantal werknemers van de gehele juridische 
eenheid ten tijde van het constateren van de overtreding (beleidsregel 4). Daarbij wordt in beginsel 
gebruikgemaakt van de gegevens zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (beleidsregel 5). 
114 Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS, Stcrt. 2013, 29336.  

Overtreding van de reclameregels

Normbedrag reclameregels 1
e
 overtreding 2

e
 overtreding 3

e
 overtreding

Klein bedrijf 1/5 30.000€               60.000€               90.000€               

Middelgroot bedrijf 1/3 50.000€               100.000€            150.000€            

Groot bedrijf 150.000€            300.000€            450.000€            
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bevoegdheid van de Minister van VWS tot het opleggen van bestuurlijke boetes is uitgebreid. 115 Niet 

alleen overtredingen van de Geneesmiddelenwet maar ook overtredingen van andere zorgwetgeving 

kunnen vanaf dat moment met een bestuurlijke boete worden bestraft. Dit leidt er in 2013 toe dat 

alle separate, wetsgebonden Beleidsregels bestuurlijke boete worden samengevoegd tot één 

integrale regeling: de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS.116  

De Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 bestaan uit een achttal algemene artikelen die gelden met 

betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van alle wetgeving die onder de 

werkingssfeer van de beleidsregels valt. In de tien bijlagen wordt vervolgens per specifieke wet een 

meer concreet stappenplan uitgewerkt voor de vaststelling van een bestuurlijke boete bij een 

concrete overtreding van deze wetten.117  

Uit art. 2 volgt dat de minister bij een eerste constatering van een overtreding van een wettelijk 

voorschrift een schriftelijke waarschuwing kan geven in plaats van direct een boete op te leggen.118 

In de wetspecifieke bijlagen wordt nader uitgewerkt voor welke overtredingen dit geldt. In art. 3 is 

het uitgangspunt vastgelegd dat geconstateerde overtredingen in beginsel bestuursrechtelijk worden 

afgedaan. Indien een gedraging bestuurlijk beboetbaar is, maar tevens als strafbaar feit is 

aangemerkt, zal op basis van het samenwerkingsprotocol IGZ-OM worden beoordeeld of de 

geconstateerde overtreding aan het OM wordt voorgelegd. 

In art. 4 is bepaald dat voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete het aantal werk-

nemers van de gehele juridische eenheid wordt gehanteerd. De grootte van de juridische eenheid 

wordt vastgesteld aan de hand van het register van de Kamer van Koophandel of andere objectieve 

gegevens. Indien op deze wijze geen inzicht kan worden verkregen in het aantal werkzame personen, 

wordt hiervan een inschatting gemaakt. De betrokkene heeft de mogelijkheid om in de zienswijze op 

de voorgenomen bestuurlijke boete naar voren te brengen dat deze inschatting onjuist is.  

Nieuw ten opzichte van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 is de introductie in 2013 van 

zwaartecategorieën. De basis van dit systeem vormt art. 5, waarin is bepaald dat aan elk beboetbaar 

feit sterren zijn toegekend. Deze sterren geven gewicht aan de mogelijke consequenties van de 

overtreding. Eén ster staat voor een gedraging die geen tot weinig consequenties heeft voor de 

patiëntveiligheid, dan wel een administratieve verplichting of een gedraging met een laag 

productrisico betreft. Ook handelingen met een kleine mate van invloed op patiënten, 

beroepsbeoefenaren of publiek vallen in de categorie van één ster. Twee sterren staan voor een 

                                                           
115 Wet van 15 april 2010 tot uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het 
gebied van de volksgezondheid (Stb. 2010, 191). 
116 Deze nieuwe, integrale beleidsregels zijn naast de Geneesmiddelenwet ook relevant voor de Opiumwet, de 
Wet afbreking zwangerschap, de Wet BIG, de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de 
Wet inzake bloedvoorziening, de Wet op de medische hulpmiddelen, de Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal, alsmede de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De 
laatste twee wetten zijn in 2016 vervangen door de WKKGZ. In de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister 
VWS 2016 is dit aangepast. Tevens vallen per die datum de Wet maatschappelijke ondersteuning en de 
Jeugdwet onder de werkingssfeer van de beleidsregels. 
117 Voor dit onderzoek zal alleen nader worden ingegaan op de bijlage bij de Beleidsregels bestuurlijke boete 
die betrekking heeft op de Geneesmiddelenwet. 
118 In de Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 is aan dit art. 2 een tweede lid toegevoegd, waarin is bepaald 
dat indien na een eerdere schriftelijke waarschuwing een tweede overtreding van hetzelfde voorschrift wordt 
geconstateerd, de minister voor die tweede overtreding een bestuurlijke boete zal opleggen ongeacht of bij de 
tweede constatering sprake is van een voortduren van de eerder geconstateerde overtreding. 
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gedraging die gemiddelde consequenties heeft voor de patiëntveiligheid, een gedraging met een 

(gemiddeld) productrisico of een handeling met een gemiddelde mate van invloed op patiënten, 

beroepsbeoefenaren of publiek. Een gedraging met drie sterren heeft ‘grote consequenties voor de 

patiëntveiligheid, een groot productrisico of een grote mate van invloed op patiënten, 

beroepsbeoefenaren of publiek’. 

In de bijlage Geneesmiddelenwet bij de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 is het stappenplan 

uitgewerkt op basis waarvan de hoogte van een bestuurlijke boete voor een beboetbare overtreding 

van de Geneesmiddelenwet wordt bepaald.  

De eerste stap betreft het vaststellen van de zwaartecategorie van het overtreden voorschrift. 

Daartoe is een overzicht opgenomen waarin per beboetbare overtreding wordt aangegeven of deze 

direct beboetbaar is dan wel bij een eerste constatering wordt volstaan met een waarschuwing. Dit 

laatste is het uitgangspunt, waar de minister in bijzondere gevallen overigens wel gemotiveerd van 

mag afwijken. Indien na een waarschuwing opnieuw een overtreding van dezelfde wettelijke norm 

wordt geconstateerd, wordt een boete opgelegd.119 Voor overtredingen met de vermelding ‘DB’ 

geldt als uitgangspunt dat deze direct beboetbaar zijn. Indien sprake is van een bijzondere reden kan 

in plaats van een boete een waarschuwing worden opgelegd. Alle beboetbare overtredingen uit 

hoofdstuk 9 Gnw zijn direct beboetbaar. In tegenstelling tot de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 

geldt dit in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 ook voor de overtreding van art. 95 lid 2 Gnw. 

Het overzicht bevat per overtreding verder ook het boetenormbedrag en de vermelding van de 

zwaartecategorie in de vorm van een aanduiding van één, twee of drie sterren. 

De boetenormbedragen in de bijlage Geneesmiddelenwet bij de Beleidsregels bestuurlijke boete 

2013 zijn exact gelijk aan de in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 genoemde bedragen. Dit 

betekent dat voor alle beboetbare overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw een boetenormbedrag van € 

150.000 geldt met uitzondering van de overtreding van art. 95 lid 2, waarvoor een normbedrag van € 

45.000 geldt. De volgorde waarin de boetenormbedragen en zwaartecategorieën in de Beleidsregels 

bestuurlijke boete zijn vermeld, is artikelsgewijs, dat wil zeggen, in de volgorde zoals de bepalingen in 

de Geneesmiddelenwet zijn genummerd. Indien de volgorde wordt ingedeeld aan de hand van 

zwaartecategorieën, levert dat het volgende beeld op.  

  
Zwaartecategorie: 1 ster 
 

Art. 84 lid 3  Overtreding van het verbod om reclame te maken die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert 
 

Art. 85 onder b Publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen die middelen bevatten als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet 
 

Art. 86 onder a Publieksreclame maken terwijl niet voldaan is aan de eis dat de boodschap als reclame overkomt en voor het 
publiek duidelijk is dat het om een geneesmiddel gaat 

Art. 86 onder b Publieksreclame maken terwijl niet voldaan is aan de eis dat de reclame de naam van het geneesmiddel bevat 
 

Art. 86 onder c Publieksreclame maken terwijl niet voldaan is aan de eis dat de reclame gegevens bevat die voor een goed gebruik 
van het geneesmiddel onontbeerlijk zijn 

Art. 86 onder d Publieksreclame maken terwijl niet voldaan is aan de eis dat de reclame het uitdrukkelijk verzoek bevat om de 
bijsluiter dan wel de tekst op de buitenverpakking te lezen 

Art. 87 In reclame voor een kruidengeneesmiddel als bedoeld in art. 42, lid 8, ten onrechte niet vermelden dat het om een 
traditioneel kruidengeneesmiddel gaat, bij welke indicaties het wordt gebruikt, enz. 

Art. 88 onder a Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze vermeldt dan wel de indruk wekt dat het 
gebruik van het geneesmiddel een geneeskundig onderzoek of een chirurgische ingreep overbodig maakt 

                                                           
119 Deze bepaling is in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 in de beleidsregels zelf opgenomen, als lid 2 van 
art. 2. 
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Art. 88 onder b Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze vermeldt dan wel de indruk wekt dat het 
geneesmiddel geen bijwerkingen kent of dat de werking beter is of gelijk is aan de werking van een ander 
geneesmiddel of een andere geneeskundige behandeling 

Art. 88 onder c Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze vermeldt dan wel de indruk wekt dat de 
normale goede gezondheid door het gebruik van het geneesmiddel kan worden verbeterd 

Art. 88 onder d Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze vermeldt dan wel de indruk wekt dat de 
normale goede gezondheid kan worden aangetast wanneer het geneesmiddel niet wordt gebruikt 

Art. 88 onder e Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze vermeldt dan wel de indruk wekt dat de 
veiligheid of de werkzaamheid van het geneesmiddel te danken is aan het feit dat het om een natuurlijke stof gaat 

Art. 89 onder a Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze uitsluitend of voornamelijk gericht is op 
kinderen  

Art. 89 onder b Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze een aanprijzing of een verwijzing naar een 
aanprijzing bevat van wetenschapsbeoefenaren, beroepsbeoefenaren of bij het publiek bekende personen 

Art. 89 onder c Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien daarin het geneesmiddel gelijk wordt gesteld aan 
een voedingsmiddel, een cosmetisch product of andere waren 

Art. 89 onder d Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien deze door de beschrijving of uitbeelding van een 
ziektegeschiedenis tot een verkeerde zelfdiagnose kan leiden 

Art. 89 onder e Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien daarin op misleidende wijze wordt verwezen naar 
genezen verklaringen 

Art. 89 onder f Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien daarin op schrikwekkende of misleidende wijze 
gebruik wordt gemaakt van uitbeeldingen van veranderingen van het menselijk lichaam ten gevolge van een ziekte 
of letsel of van de werking van het geneesmiddel in het menselijk lichaam 

Art. 89 onder g Overtreding van het verbod om publieksreclame te maken indien daarin wordt aangegeven dat op verstrekking van 
het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen 

Art. 92 lid 1  Overtreding van het verbod om gratis monsters te verstrekken 
 

Art. 92 lid 2 Overtreding van het verbod om aan een beroepsbeoefenaar monsters te verstrekken die middelen bevatten als 
bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet 

 

 
Zwaartecategorie: 2 sterren 
 

Art. 91 lid 1 Niet voldoen aan de verplichting om in reclame gericht op beroepsbeoefenaren de samenstelling, (contra)indicaties, 
werking, bijwerkingen (die overeenstemmen met de samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel) en de 
indeling m.b.t terhandstelling te vermelden 

Art. 91 lid 2 Niet voldoen aan de verplichting om in documenten vastgelegde reclame gericht op beroepsbeoefenaren te 
vermelden of op verstrekking van het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de ziekenfondswetgeving alsmede 
de datum te vermelden waarop de documenten zijn opgesteld 

Art. 91 lid 3  Niet voldoen aan de verplichting om de gegevens in de in het tweede lid bedoelde documenten zodanig exact, 
actueel, verifieerbaar etc. te laten zijn dat de beroepsbeoefenaar zich een oordeel kan vormen over de 
therapeutische waarde van het geneesmiddel 

Art. 91 lid 4 Niet voldoen aan de verplichting om de in de documenten, bedoeld in het tweede lid, opgenomen citaten tabellen 
etc. die zijn ontleend aan wetenschappelijke publicaties exact weer te geven met nauwkeurige bronvermelding 

Art. 91 lid 5 Niet voldoen aan de in dit artikellid omschreven verplichtingen m.b.t. de lettergrootte van de in de documenten, 
bedoeld in het tweede lid, vastgelegde teksten 

Art. 93 onder a Ondernemer die niet voldoet aan de verplichting er voor zorg te dragen dat de artsenbezoeker een zodanige 
opleiding tot artsenbezoeker heeft gevolgd dat hij beschikt over voldoende wetenschappelijke kennis om zo 
nauwkeurig mogelijk informatie te geven 

Art. 93 onder b Ondernemer die niet voldoet aan de verplichting er voor zorg te dragen dat de artsenbezoeker bij elk bezoek aan 
een arts etc. de samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel verstrekt 

Art. 93 onder c Ondernemer die niet voldoet aan de verplichting er voor zorg te dragen dat de artsenbezoeker aan de 
wetenschappelijke dienst van de houder van de handelsvergunning de aan hem door de arts etc. verstrekte 
inlichtingen meldt over ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen waarvoor hij reclame maakt 

Art. 94 onder a Aanbieden van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste van een schriftelijke overeenkomst van 
dienstverlening 

Art. 94 onder d Aanbieden van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende kortingen en bonussen bij 
geneesmiddeleninkoop 

Art. 94 onder a 
jo. art. 1 lid 2 

Aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende redelijke vergoeding voor 
dienstverlening 

Art. 94 onder a 
jo. art. 1 lid 2 

Aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste van een schriftelijke overeenkomst van 
dienstverlening 

Art. 94 onder b 
jo. art. 1 lid 2 

Aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende gastvrijheid 

Art. 94 onder c 
jo. art. 1 lid 2 

Aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende geschenken 

Art. 94 onder d 
jo. art. 1 lid 2 

Aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende kortingen en bonussen bij 
geneesmiddeleninkoop 
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Art. 94 onder d 
jo. art. 1 lid 2 

Vragen om en daarop aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende kortingen en 
bonussen bij geneesmiddelenverkoop 

Art. 95 lid 1 Door de houder van een handelsvergunning niet voldoen aan de verplichting om over een wetenschappelijke dienst 
te beschikken die belast is met de voorlichting over geneesmiddelen die hij in de handel brengt 

Art. 95 lid 2 Door de ondernemer niet voldoen aan de verplichting om van elke reclameboodschap (incl. wijze van verspreiding, 
datum, enz.) een kopie ter beschikking te houden van de ambtenaren van het Staatstoezicht 

 

 

Zwaartecategorie: 3 sterren 

 

Art. 84 lid 1  Reclame/gunstbetoon m.b.t een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend 
 

Art. 84 lid 2  In reclame voor klassieke homeopathica ten onrechte meer dan de toegestane gegevens vermelden en 
m.b.t. andere geneesmiddelen de reclame ten onrechte niet in overeenstemming te laten zijn met de 
samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel 

Art. 84 lid 4 Overtreding van het verbod op misleidende reclame 
 

Art. 85 onder a Publieksreclame voor receptgeneesmiddel 
 

Art. 94 onder a Aanbieden van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende redelijke vergoeding voor 
dienstverlening 

Art. 94 onder b Aanbieden van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende gastvrijheid 
 

Art. 94 onder c Aanbieden van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan de vereisten betreffende geschenken 
 

Art. 94 onder a jo. art. 1 
lid 2 

Vragen om en daarop aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende 
redelijke vergoeding voor dienstverlening 

Art. 94 onder a jo. art. 1 
lid 2 

Vragen om en daarop aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende een 
schriftelijke overeenkomst van dienstverlening 

Art. 94 onder b jo. art. 1 
lid 2  

Vragen om en daarop aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende 
gastvrijheid 

Art. 94 onder c jo. art. 1 
lid 2 

Vragen om en daarop aannemen van gunstbetoon waarbij niet is voldaan aan het vereiste betreffende 
geschenken 

Art. 96 Overtreding van het verbod om telewinkelboodschappen uit te zenden 
 

 

Een nadere onderbouwing van deze indeling – anders dan het bepaalde in art. 5 van de beleidsregels 

zelf – wordt niet gegeven. Een aantal zaken vallen op. In de eerste plaats volgt uit het overzicht dat 

alle overtredingen van voorschriften met betrekking tot publieksreclame – met uitzondering van het 

verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen – in de laagste zwaartecategorie 

zitten, ook het verbod op publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen die middelen bevatten als 

bedoeld op lijst 1 of II van de Opiumwet (art. 85 onder b Gnw). 

In de tweede plaats valt op dat differentiatie is aangebracht in de zwaartecategorieën voor de 

verschillende vormen van gunstbetoon. In sommige gevallen is het aanbieden van gunstbetoon door 

een vergunninghouder in een zwaardere categorie (drie sterren) ingedeeld dan het aanvaarden van 

diezelfde vorm van gunstbetoon door een beroepsbeoefenaar (twee sterren). Dit geldt bijvoorbeeld 

voor dienstverlening indien niet is voldaan aan het vereiste inzake een redelijke vergoeding, het 

aanbieden van gastvrijheid en het aanbieden van geschenken. Een verklaring hiervoor ontbreekt. 

Neemt een beroepsbeoefenaar de genoemde vormen van gunstbetoon echter aan nadat hij daar zelf 

om heeft gevraagd, dan valt de overtreding wel in de 3-sterrencategorie. Voor het aanbieden van 

bonussen en kortingen in strijd met art. 94 onder d geldt een dergelijk onderscheid niet. Dit valt 

onder alle omstandigheden onder de 2-sterrencategorie. Interessant is verder dat het aanbieden van 

dienstverlening tegen een tarief dat niet redelijk is in de zwaarste categorie valt, terwijl het 

aanbieden van dienstverlening zonder schriftelijke overeenkomst onder de 2-sterrencategorie valt. 

Zonder schriftelijke overeenkomst zal het echter zeer lastig zijn om vast te stellen of er sprake is van 

een redelijk tarief.  
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Indien in het kader van stap 1 de zwaartecategorie van de overtreding is bepaald, volgt stap 2: het 

vaststellen van de ernst van de overtreding. Uit de toelichting bij deze stap blijkt dat daarbij de 

volgende factoren een rol kunnen spelen:  

– de omvang van de overtreding (klein, gemiddeld of groot);  

– de afleverstatus van het geneesmiddel (AV-, AUD-, UA- of UR-); 

– de duur van de overtreding (kort, gemiddeld of lang); 

– het bereik van de overtreding (klein, gemiddeld of groot); 

– in het geval van gunstbetoon: het aantal begunstigden (één persoon of meerdere personen). 

Op grond van deze factoren kan sprake zijn van verlichtende of verzwarende omstandigheden.  

De derde stap betreft het bepalen van het voorlopige boetebedrag. Dit gebeurt door de in stap 2 

vastgestelde verlichtende en/of verzwarende omstandigheden te tellen, waarbij drie uitkomsten 

mogelijk zijn: 

– er zijn een of meer verlichtende omstandigheden van toepassing; 
– er zijn geen verlichtende en/of verzwarende omstandigheden van toepassing; 
– er zijn een of meer verzwarende omstandigheden van toepassing. 
 
Als er sprake is van een of meer verlichtende omstandigheden, wordt de boete verlaagd met factor 

1/9 in het geval van een zwaartecategorie *, factor 4/9 in geval van zwaartecategorie ** en factor 

1/9 in geval van zwaartecategorie ***. Als er geen verlichtende en/of verzwarende omstandigheden 

van toepassing zijn, wordt de volgende factor gehanteerd: factor 2/9 in geval van een 

zwaartecategorie *, factor 5/9 in geval van zwaartecategorie ** en factor 8/9 in geval van 

zwaartecategorie ***. Bij een of meer verzwarende omstandigheden geldt factor 1/3 in geval van 

een zwaartecategorie * en factor 2/3 in geval van zwaartecategorie **. Bij zwaartecategorie *** 

wordt geen factor toegepast. Aan de hand van deze berekening wordt een voorlopig boetebedrag 

vastgesteld. 

Na vaststelling van dit voorlopige boetebedrag wordt vervolgens gekeken naar de verwijtbaarheid 

(stap 4). Zo speelt mee of de overtreder voorafgaand aan het onderzoek van de Inspectie pogingen 

heeft ondernomen om de overtreding te voorkomen dan wel uit eigen beweging te beëindigen. Als 

dit zo is, geldt dit als verlichtende omstandigheid. Als de overtreder in het geheel geen verwijt te 

maken valt, wordt geen boete opgelegd. Aan pogingen ondernomen om de overtreding te 

beëindigen of ongedaan te maken nadat de Inspectie met het onderzoek is aangevangen, worden 

geen gevolgen verbonden; dit geldt niet als verlichtende omstandigheid. Stap 5 heeft betrekking op 

eventuele overige bijzondere omstandigheden. Als voorbeeld wordt onder meer genoemd het feit 

dat de overtreder daadwerkelijk verdergaande medewerking aan het onderzoek heeft verleend dan 

wel zelf de Inspectie op de hoogte heeft gesteld van de overtreding.  

Het aantal verlichtende omstandigheden dat voortkomt uit de stappen 4 en 5 is bepalend voor het 

vaststellen van het voorlopige boetebedrag als bedoeld in stap 6. Bij drie verlichtende 

omstandigheden wordt het in stap 3 vastgestelde voorlopige boetebedrag met 10% verlaagd, bij 

twee verlichtende omstandigheden met 7,5 % en bij één verlichtende omstandigheid met 5%. Zijn er 

bij stap 4 en 5 geen verlichtende omstandigheden geconstateerd, dan geldt het in het kader van stap 

3 vastgestelde bedrag als voorlopig boetebedrag.  
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In stap 7 wordt vervolgens naar de hoedanigheid en grootte van de overtreder gekeken. 

Aanvankelijk, in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013, is daarbij gekozen voor een indeling in vier 

categorieën: 

1. natuurlijke persoon/onderneming zonder personeel; 
2. onderneming met meer dan 1 en minder dan 10 werknemers; 
3. onderneming met meer dan 10 maar minder dan 50 werknemers; 
4. natuurlijke persoon of rechtspersoon met 50 of meer werknemers. 
 

In de Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 en 2016 is hier een fijnmaziger systeem voor in de plaats 

gekomen. Op grond hiervan wordt het in stap 6 vastgestelde bedrag aangepast aan de hand van de 

volgende staffel.120 

Natuurlijke persoon, natuurlijke persoon die onderneming drijft zonder 
personeel + onderneming 1-5 werknemers 

1/20  bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming  6 -10 werknemers 1/10  bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 11-20 werknemers 2/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 21-30 werknemers 3/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 31-40 werknemers 4/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 41-50 werknemers 5/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 51-60 werknemers 6/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 61-70 werknemers 7/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 71-80 werknemers 8/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming 81-90 werknemers 9/10 bedrag vastgesteld in stap 6 

Onderneming met 91 en meer werknemers het in stap 6 vastgestelde bedrag  

 
In een finale stap 8 wordt tot slot nog gekeken naar recidive. Indien binnen vier jaar nadat een 

overtreding is geconstateerd opnieuw een tweede of volgende overtreding van hetzelfde voorschrift 

wordt geconstateerd, verdubbelt het berekende boetebedrag (tot maximaal het in de wet 

vastgestelde boetebedrag). Dit kan overigens alleen indien de eerdere maatregel onherroepelijk is 

geworden. Indien er geen sprake is van recidive, is het bij stap 7 vastgestelde bedrag het eindbedrag 

van de boete.  

8.3.3.3 De toepassing van het boete-instrumentarium in de praktijk 

8.3.3.3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de toepassing door de Minister van VWS van het 

boete-instrumentarium wegens overtreding van hoofdstuk 9 Gnw in de periode 2007-2016.  

Hiertoe is gebruikgemaakt van de boetebesluiten en bijhorende dossiers die door IGZ ten behoeve 

van dit onderzoek ter inzage zijn aangeleverd. Het gaat in totaal om 51 boetedossiers. Daarvan 

hebben er 6 betrekking op zaken die zich per 31 december 2016 nog niet in het stadium bevonden 

waarin het formele, namens de Minister van VWS ondertekende boetebesluit tot stand is gekomen. 

De inhoudelijke beoordeling van deze 6 dossiers is in de onderstaande analyse niet meegenomen.  

Indien en voor zover in de overige 45 dossiers bezwaar- en beroepsprocedures hebben gespeeld, zijn 

deze procedures bij de analyse betrokken. Dit betekent dat de overwegingen en adviezen van de 

bezwaarschriftencommissie, de beslissingen op bezwaar en de uitspraken van de bevoegde 

bestuursrechters en de Raad van State voor zover bekend per 31 december 2016 tevens onderwerp 

                                                           
120 De aanleiding hiervoor is ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950 (ApotheekZorg). Zie ook par. 
8.3.3.3.3. 
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van de analyse zijn geweest. Van bezwaar- en/of beroepsprocedures die per 31 december 2016 wel 

bekend waren maar nog niet tot een oordeel van de bevoegde instantie hebben geleid, wordt alleen 

een korte vermelding gemaakt. Een uitzondering is daarbij gemaakt voor een uitspraak van de Raad 

van State daterend van 1 februari 2017 inzake een opgelegde boete wegens overtreding van art. 94 

Gnw. Zowel het principiële karakter van deze uitspraak als het feit dat er toch al weinig boetezaken 

over gunstbetoon zijn, rechtvaardigt de behandeling van deze uitspraak in dit hoofdstuk. Dit geldt 

tevens voor de boetezaak die naar aanleiding van deze uitspraak van de Raad van State is geschikt.  

Gebleken is dat er ook enkele boetebesluiten wegens overtreding van hoofdstuk 9 Gnw zijn opgelegd 

waarvan de dossiers niet in het bezit zijn van IGZ.121 In de jurisprudentie, voor zover gepubliceerd, is 

een zevental boetezaken teruggevonden waarvan de dossiers niet door IGZ konden worden 

aangeleverd. In alle gevallen betreft het overtredingen van art. 84 lid 1 Gnw (het verbod op het 

maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend) voor 

producten die op grond van het aandieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt. In geen 

van deze zaken is de overtreder een farmaceutisch bedrijf, zijnde de houder van een fabrikanten- of 

groothandelaarsvergunning dan wel de houder van de handelsvergunning, maar een andersoortige 

commerciële partij die producten aanbiedt, veelal via internet. 

Voor deze 7 boetezaken geldt dat niet de volledige dossiers zijn ingezien. Dit betekent dat in deze 

gevallen alleen de beschikbare uitspraken van de bestuursrechter en de Raad van State zijn ingezien 

en dus niet – zoals bij de 45 dossiers die door IGZ zijn overhandigd – het oorspronkelijke boetebesluit 

van de minister en het eventuele advies van de bezwaarschriftencommissie en de beslissing op 

bezwaar. Dit laat onverlet dat de benodigde en relevante gegevens met betrekking tot deze zaken 

over het algemeen redelijk goed uit de gepubliceerde uitspraken kunnen worden afgeleid.  

Uit het voorgaande volgt dat niet met zekerheid kan worden gesteld of de analyse compleet is. 

Hoewel ook door IGZ is aangegeven dat de kans zeer gering is, valt niet geheel uit te sluiten dat er 

naast de 58 onderzochte boetezaken nog een of meerdere andere bestuurlijke boetes wegens 

overtreding van hoofdstuk 9 Gnw zijn opgelegd.  

 

Voor de goede orde wordt benadrukt dat de analyse in deze paragraaf betrekking heeft op boetes 

die zijn opgelegd wegens overtredingen van de beboetbare bepalingen uit de Geneesmiddelenwet 

met betrekking tot geneesmiddelenreclame. Het totale aantal boetes dat door de minister wegens 

overtredingen van de Geneesmiddelenwet is opgelegd, ligt dus hoger. Boetes opgelegd wegens 

                                                           
121 De meest plausibele verklaring voor het feit dat deze dossiers niet in het bezit van IGZ zijn, is gelegen in het 
feit dat het oudere zaken betreft (de boetebesluiten dateren uit de periode 2010-2013) die door de NVWA zijn 
afgehandeld. Niet uit te sluiten valt dat de dossiers bij de NVWA nog wel voorhanden zijn. Hier is, mede gelet 
op de aard van de overtredingen, geen navraag naar gedaan bij de NVWA. 

Overzicht bronnen analyse

Totaal
Wel meegenomen 

in analyse

Niet meegenomen 

in analyse

Boetezaken waarvan het volledige dossier door IGZ ter 

beschikking is gesteld
51 45

A
6

B

Boetezaken teruggevonden in de gepubliceerde 

jurisprudentie administratieve rechter
7 7 0

A: boetezaken die per 31 december 2016 het stadium van boetebesluit of verder hebben bereikt

B: boetezaken dier per 31 december 2016 het stadium van boetebesluit nog niet hebben bereikt
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andere overtredingen van de Geneesmiddelenwet dan bepalingen met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame blijven in deze analyse buiten beschouwing. 

Voor de volledigheid volgt hieronder het overzicht van de artikelen uit hoofdstuk 9 Gnw waarvan op 

grond van art. 101 lid 1 Gnw overtreding beboet kan worden: art. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 

94, 95 en 96 Gnw. De onderstaande analyse heeft betrekking op alle genoemde artikelen. Gelet op 

de vraagstelling van dit onderzoek zijn echter met name relevant de volgende bepalingen. 

 

De overige beboetbare bepalingen in hoofdstuk 9 Gnw hebben betrekking op de vereisten met 

betrekking tot publieksreclame (niet toegestaan voor UR-geneesmiddelen) zoals neergelegd in art. 

86, 87, 88 en 89 Gnw en telewinkelboodschappen (art. 96 Gnw). Deze bepalingen zijn inhoudelijk 

gezien minder relevant voor dit onderzoek. 

8.3.3.3.2 Kwantitatieve analyse bestuurlijke boetes 2007-2016 

In de periode 2007-2016 zijn door de Minister van VWS in elk geval 52 boetebesluiten wegens 

overtreding van een of meerdere bepalingen uit hoofdstuk 9 Gnw opgelegd. Hierbij is gekeken naar 

het aantal opgelegde boetebesluiten (peildatum: datum boetebesluit). Aangetekend zij dat niet alle 

in het onderstaande overzicht opgenomen boetebesluiten uiteindelijk ook daadwerkelijk tot de 

(volledige) oplegging van een boete hebben geleid. De uitkomsten van bezwaar- en 

beroepsprocedures zijn in dit overzicht niet meegenomen. 

 

 

Onderverdeeld naar de hoedanigheid van de overtreder levert dit het volgende beeld op. 

Artikel Lid

Art. 84 lid 1 Reclame/gunstbetoon geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend

Art. 84 lid 2 Reclame niet in overeenstemming met SmPC 

Art. 84 lid 3 Reclame die het rationele gebruik van geneesmiddel niet bevordert

Art. 84 lid 4 Misleidende reclame

Art. 85 Publieksreclame UR-geneesmiddelen 

Art. 91 lid 1 Vermelding samenstelling, (contra)indicaties, werking + indeling terhandstelling

Art. 91 lid 2 Vermelden aanspraak ziektekostenverzekering + datum documenten 

Art. 91 lid 3 Reclame niet zodanig exact, actueel, verifieerbaar, enz. dat een beroepsbeoefenaar zich een oordeel kan vormen over therapeutische waarde 

Art. 91 lid 4 Citaten, tabellen, enz. ontleend aan wetenschappelijke publicaties niet exact weergegeven/onnauwkeurige bronvermelding

Art. 91 lid 5 Lettergrootte 

Art. 92 lid 1 Gratis verstrekking monsters 

Art. 92 lid 2 Verstrekking monsters middelen lijst I of II van de Opiumwet

Art. 93 onder a Opleiding artsenbezoeker

Art. 93 onder b Verstrekking SmPC door artsenbezoeker

Art. 93 onder c Melding ongewenste bijwerkingen door artsenbezoeker aan wetenschappelijke dienst 

Art. 94 onder a Dienstverlening: redelijke vergoeding voor dienstverlening

Art. 94 onder a Dienstverlening: schriftelijke overeenkomst van dienstverlening

Art. 94 onder b Gastvrijheid 

Art. 94 onder c Geschenken

Art. 94 onder d Kortingen en bonussen bij geneesmiddeleninkoop

Art. 94 jo. art. 1 lid 1 Aannemen gunstbetoon door beroepsbeoefenaren 

Art. 95 lid 1 Houder handelsvergunning beschikt niet over wetenschappelijke dienst 

Art. 95 lid 2 Ondernemer heeft geen kopie van elke reclameboodschap ter beschikking 

Aantal boetebesluiten per jaar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal

0 5 0 4 13 7 2 10 7 4 52
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Ter toelichting het volgende. De boetebesluiten die zijn opgenomen in de kolom ‘fabrikant’ hebben 

betrekking op boetebesluiten gericht aan de houder van de handelsvergunning voor een 

geneesmiddel die een overtreding van de reclameregels heeft begaan, dan wel de houder van een 

fabrikantenvergunning die reclame maakt voor een geneesmiddel waar (nog) geen 

handelsvergunning voor is verleend. In beide gevallen is de overtreding begaan door een 

farmaceutisch bedrijf in de traditionele zin van het woord. 

De boetebesluiten die zijn opgenomen in de kolom ‘commerciële aanbieder geneesmiddel, niet 

zijnde fabrikant’ zijn de boetebesluiten gericht aan partijen die met een commerciële doelstelling 

producten verhandelen waar de geneesmiddelenwetgeving op van toepassing is, hetzij op grond van 

het toedieningscriterium, hetzij op grond van het aandieningscriterium. In beide gevallen zijn deze 

partijen niet de fabrikant of houder van de handelsvergunning voor het betreffende product. Zonder 

uitzondering gaat het in deze zaken om overtredingen van art. 84 lid 1 Gnw (verbod op het maken 

van reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend) dan wel art. 85 

onder a Gnw (verbod op publieksreclame).  

Opvallend is dat het totale aantal boetebesluiten gericht aan ‘commerciële aanbieders van een 

geneesmiddel, niet zijnde de fabrikant of houder van de handelsvergunning’ groter is dan het aantal 

boetebesluiten gericht aan farmaceutische bedrijven (24 versus 20).  

Ook de categorie ‘beroepsbeoefenaar’ behoeft toelichting. Van de 6 boetebesluiten die in deze 

categorie worden vermeld, zijn er 3 gericht aan apothekers, 2 aan artsen en 1 aan een 

wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten. De geconstateerde overtredingen hebben in 

5 van de 6 zaken betrekking op uitingen over geneesmiddelen (drie keer overtreding van art. 84 lid 1 

Gnw en twee keer overtreding van art. 85 onder a Gnw). Slechts één zaak heeft betrekking op 

gunstbetoon, waarbij – in tegenstelling tot hetgeen logischerwijs verwacht zou kunnen worden – niet 

een farmaceutisch bedrijf, maar een apothekersorganisatie de ‘gevende partij’ is en beboet wordt 

voor het aanbieden van gastvrijheid in strijd met het bepaalde in hoofdstuk 9 Gnw. 

Onder de categorie ‘derden’ zijn meegerekend de boetebesluiten gericht aan partijen die in de 

hoedanigheid van bijvoorbeeld congresbureau of communicatieadviseur de regels voor 

geneesmiddelenreclame hebben overtreden.  

Een boetebesluit kan betrekking hebben op meer dan één overtreding van hoofdstuk 9 Gnw. Ook is 

het mogelijk dat in een boetebesluit een overtreding van een bepaling uit hoofdstuk 9 Gnw wordt 

beboet tezamen met een of meer overtredingen van bepalingen uit andere hoofstukken van de 

Geneesmiddelenwet. Een regelmatig voorkomende combinatie betreft het in één boetebesluit 

opleggen van een boete wegens overtreding van art. 84 lid 1 Gnw (verbod op het maken van reclame 

voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend) en art. 40 lid 1 Gnw (het 

verbod op het in de handel brengen van een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is 

verleend).  

Aantal boetebesluiten per jaar

Totaal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fabrikant 20   1   1 6 2   7 1 2

Commerciële aanbieder geneesmiddel, 

niet zijnde fabrikant
24   4   2 4 3 1 3 5 2

Beroepsbeoefenaar 6         3 2 1      

Derden 2       1         1  
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Een overzicht van het aantal initieel door de Minister van VWS opgelegde boetes per beboetbare 

overtreding levert het volgende beeld op.  

 

Er zijn meerdere oorzaken voor het vervallen van een boete. In enkele gevallen is sprake van het 

faillissement van de overtreder gedurende het boetetraject (met inbegrip van de bezwaar- en 

beroepsprocedures). In andere gevallen is de boete in bezwaar of beroep herroepen en in zijn geheel 

komen te vervallen. Zie voor een nadere analyse van de bezwaar- en beroepsprocedures paragraaf 

8.3.3.3.3.  

Met betrekking tot de aard van de beboete overtredingen valt op dat het overgrote deel betrekking 

heeft op geneesmiddelen: 61 van de 73 overtredingen hebben betrekking op art. 84, 85 onder a, 88 

en 91 Gnw. Slechts in 12 van de geconstateerde overtredingen is sprake van overtreding van art. 94 

Gnw inzake het verbod op gunstbetoon, waarvan uiteindelijk 9 overtredingen daadwerkelijk zijn 

beboet. 

Van de geconstateerde overtredingen met betrekking tot uitingen over geneesmiddelen komen het 

verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is 

verleend (art. 84 lid 1 Gnw) en het verbod op publieksreclame (art. 85 onder a Gnw) verreweg het 

meest voor. 

Van het totale aantal geconstateerde overtredingen van het verbod op het maken van reclame voor 

een niet-geregistreerd geneesmiddel betreft het in 21 van de 26 gevallen een overtreding begaan 

door een commerciële partij, niet zijnde de fabrikant van het geneesmiddel (waarvoor uiteindelijk 19 

keer daadwerkelijk een boete is opgelegd). Fabrikanten zijn slechts twee keer beboet voor het maken 

van reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend. De overige 3 

Overtredingen per boetebesluit

Aantal

Boete i.v.m. overtreding van 1 bepaling hoofdstuk 9 Gnw 28

Boete i.v.m. overtreding van meerdere bepalingen hoofdstuk 9 Gnw 11

Boete i.v.m. overtreding van 1 of meerdere bepalingen hoofdstuk 9 Gnw 

+ i.v.m. overtreding overige bepalingen Gnw
13

Aantal initieel door Minister van VWS opgelegde boetes per wetsartikel 

Beboetbare overtredingen Totaalaantal initieel door 

minister opgelegde boetes

Boetes uiteindelijk komen 

te vervallen

Art. 84 lid 1 26 4

Art. 84 lid 2 6 2

Art. 84 lid 3 4 1

Art. 84 lid 4 1 1

Art. 85a 20 2

Art. 88a + 88b + 88c + 88e 1 1

Art. 91 lid 1 3 0

Art. 94 onder a (schriftelijke overeenkomst) 5 0

Art. 94 onder a (hoogte uurtarief) 2 2

Art. 94 onder b (gastvrijheid bijeenkomst/manifestatie) 1 0

Art. 94 onder c (geschenk) 3 0

Totaal 72 13
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overtredingen van art. 84 lid 1 zijn begaan door apothekers (2) en een arts, waarbij aangetekend 

dient te worden dat de initieel aan de arts en een van de apothekers opgelegde boetes uiteindelijk 

zijn komen te vervallen. Feitelijk is er dus slechts één keer een apotheker beboet voor het maken van 

reclame voor een niet-geregistreerd geneesmiddel. 

De geconstateerde overtredingen van het verbod op het maken van publieksreclame zijn in iets meer 

dan de helft van de gevallen begaan door farmaceutische bedrijven (11 van de 20 overtredingen). 

Deze boetes zijn uiteindelijk ook allemaal daadwerkelijk opgelegd. Iets meer dan een kwart van de 

overtredingen van art. 85 onder a Gnw is begaan door commerciële partijen (6 van de 20, waarvan 

één overtreding uiteindelijk niet is beboet). De resterende 3 overtredingen van het verbod op 

publieksreclame zijn begaan door respectievelijk een wetenschappelijke vereniging van 

beroepsbeoefenaren, een derde partij (zijnde een communicatiebureau; in deze zaak loopt nog een 

beroepsprocedure) en een arts. De aan deze arts opgelegde boete is uiteindelijk komen te vervallen. 

Wat betreft de 12 geconstateerde overtredingen van het verbod op gunstbetoon hebben er 8 

betrekking op dienstverlening, 1 op gastvrijheid en 3 op geschenken. Voor 3 van de overtredingen 

inzake dienstverlening is uiteindelijk geen boete opgelegd. De overtredingen van art. 94 Gnw zijn in 

overwegende mate begaan door farmaceutische bedrijven: in 10 van de 12 gevallen. De overige 2 

overtredingen zijn begaan door een apothekersbedrijf (gastvrijheid) en een derde partij 

(dienstverlening). 

Het voorgaande betekent dat vooralsnog geen bestuurlijke boetes zijn opgelegd wegens overtreding 

van een van de navolgende bepalingen uit hoofdstuk 9: art. 91 lid 2, 91 lid 3, 91 lid 4, 91 lid 5, 92 lid 

1, 92 lid 2, 93 onder a, 93 onder b, 93 onder c, 94 onder d, 94 jo. art. 1 lid 1, 95 lid 1, 95 lid 2 Gnw. Dit 

geldt ook voor de in het kader van dit onderzoek overigens niet relevante art. 86-89 Gnw over 

publieksreclame voor niet-receptplichtige geneesmiddelen. 

Indien gekeken wordt naar de aard van de overtreders, blijkt het volgende beeld: 

 

Ten gevolge van het boetedifferentiatiebeleid variëren de boetes die per beboetbare overtreding 

worden opgelegd. In onderstaand overzicht zijn de afzonderlijke boetebedragen per overtreden 

bepaling weergegeven, zoals vastgelegd in de boetebesluiten. Vet afgedrukt zijn de definitieve 

boetebedragen. De boetebedragen die niet vet zijn afgedrukt, zijn naderhand gematigd of zijn komen 

te vervallen.  

 

Aantal initeel geconstateerde overtredingen t.o.v. uiteindelijk daadwerkelijk beboet

Aantal initieel geconstateerde overtredingen Uiteindelijk daadwerkelijk beboet

Farmaceutische bedrijven 35 29

Commerciële partijen 30 25

Beroepsbeoefenaar; apotheker 3 2

Beroepsbeoefenaar; arts 2 0

Beroepsbeoefenaar; wetenschappelijke vereniging 1 1

Derde partij 2 2

Totaal 73 59
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Zoals in pararaaf 8.3.3.1 is uiteengezet, wordt voorafgaand aan het opleggen van het boetebesluit 

een voornemen tot boeteoplegging aan de overtreder toegestuurd, waarin het boetebedrag dat de 

Minister van VWS voornemens is op te leggen bekend wordt gemaakt. Het was niet mogelijk in alle 

gevallen uit de door IGZ ter beschikking gestelde boetedossiers de hoogte van de boete per 

afzonderlijke vastgestelde overtreding zoals aangekondigd in het voornemen tot boeteoplegging te 

vergelijken met de hoogte van de boete per afzonderlijke overtreding zoals opgenomen in het 

boetebesluit. Een vergelijking bleek mogelijk ten aanzien van 42 geconstateerde overtredingen. Uit 

deze vergelijking volgt dat de minister na kennis te hebben genomen van de zienswijze van de 

overtreder over het voornemen tot het opleggen van een boete, ten aanzien van 12 overtredingen 

de boete heeft aangepast. 

 

In 8 gevallen is het boetebedrag in het boetebesluit verlaagd, in 4 gevallen is de boete voor de 

betreffende overtreding komen te vervallen.  

Geconstateerde overtreding en boetebedrag in boetebesluit

Art. 84 lid 1 Art. 84 lid 2 Art. 84 lid 3 Art. 84 lid 4 Art. 85a Art. 91 lid 1 Art. 94 

Art. 84 lid 1 + 

art. 88a + art. 

88b + art. 88c + 

art. 88e

Art. 84 lid 2+ 

art. 84 lid 3 + 

art. 91 lid 1

Art. 84 lid 2 + 

art. 84 lid 3 + 

art. 91 lid 1

30.000€             75.000€             142.500€           15.000€             60.000€             3.333€               21.000€             30.000€             25.000€             45.000€             

30.000€             150.000€           40.000€             90.000€             

30.000€             50.000€             25.000€             35.000€             

30.000€             21.110€             35.000€             105.000€           

30.000€             30.000€             45.000€             

150.000€           20.000€             116.667€           

25.000€             60.000€             110.834€           

30.000€             20.000€             135.000€           

20.000€             10.000€             50.000€             

30.000€             60.000€             135.000€           

150.000€           150.000€           44.444€             

30.000€             135.000€           

26.666€             42.222€             

26.666€             33.250€             

30.450€             7.500€               

30.000€             7.500€               

30.000€             7.500€               

15.000€             7.500€               

133.333€           

30.000€             

26.666€             

45.000€             

7.500€               

7.500€               

7.500€               

Boetebedrag voornemen t.o.v. boetebedrag in boetebesluit

Geconstateerde overtreding Voornemen tot boeteoplegging Bedrag boetebesluit

Art. 84 lid 2 € 42.222 € 21.110

Art. 84 lid 3 € 142.500 geen boete

Art. 84 lid 3 € 150.000 € 142.500

Art. 84 lid 4 € 30.000 € 15.000

Art. 85 onder a € 300.000 € 150.000

Art. 85 onder a € 150.000 € 135.000

Art. 85 onder a € 44.444 € 33.250

Art. 85 onder a € 133.333 geen boete

Art. 85 onder a € 133.333 geen boete

Art. 94 onder a € 38.888 geen boete

Art. 94 onder a € 116.667 € 110.834

Art. 94 onder a € 150.000 € 135.000
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Bijzonder punt van aandacht betreft nog een drietal boetebesluiten (niet in het voorgaande overzicht 

meegenomen) waarin door de minister meerdere overtredingen zijn geconstateerd waarvoor voor 

elk afzonderlijk een boetebedrag is vastgesteld, maar waarvoor wegens de onderlinge samenhang 

tussen de geconstateerde overtredingen het boetebedrag in het uiteindelijke boetebesluit is 

verlaagd.122 

 

 

8.3.3.3.3  Analyse jurisprudentie; bezwaar- en beroepsprocedures  

Vastgesteld is dat tegen 27 van de 52 namens de Minister van VWS opgelegde boetebesluiten op 

grond van art. 6 Awb bezwaar is aangetekend bij de Minister van VWS. Tegen 15 van de beslissingen 

op bezwaar is beroep aangetekend bij de rechtbank. Twee van deze beroepszaken liepen nog per 31 

december 2016.123 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 5 hogerberoeps- 

zaken uitspraak gedaan. 

 

Wat betreft de gronden die in de bezwaar- en beroepsprocedures zijn aangevoerd, kan onderscheid 

worden gemaakt tussen gronden die betrekking hebben op de beoordeling van het feitencomplex en 

de interpretatie van de wettelijke voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame en de 

overige gronden.  

Voor zover de jurisprudentie in bezwaar- en beroepsprocedures betrekking heeft op de beoordeling 

van het feitencomplex en de interpretatie van de wettelijke voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame blijft deze in dit hoofdstuk buiten beschouwing en wordt verwezen naar de 

behandeling van de betreffende uitspraken in de hoofstukken 4, 5, 6 en 7. Op deze plaats wordt 

volstaan met de constatering dat ten aanzien van 3 van de initieel door de minister geconstateerde 

en beboete overtredingen in hogere instantie is vastgesteld dat geen sprake is van overtreding van 

een voorschrift met betrekking tot geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 Gnw.  

De jurisprudentie die in dit hoofdstuk wordt behandeld, heeft in overwegende mate betrekking op 

de hoogte van de opgelegde boete. Bij de betwisting daarvan worden verschillende gronden 

aangevoerd, zoals strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het 

                                                           
122 In geen van deze zaken heeft inzage kunnen plaatsvinden in het voornemen tot boeteoplegging. Derhalve 
kan niet worden vastgesteld of de minister hiertoe is overgegaan naar aanleiding van de zienswijze van de 
overtreder dan wel uit eigen beweging.  
123 Een van deze twee beroepszaken is naar aanleiding van ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229 (MSD) 

geschikt.  

Boetes bij onderlinge samenhang

Geconstateerde overtreding Boete per overtreding Initieel berekende boetebedrag Bedrag in boetebesluit

Art. 84 lid 1 + art. 88a + art. 88b + art. 88c + art. 88e 5 x € 30.000 € 150.000 € 30.000

Art. 84 lid 2 + art. 84 lid 3 + art. 91 lid 1 3 x € 25.000 € 75.000 € 25.000

Art. 84 lid 2 + art. 84 lid 3 + art. 91 lid 1 3 x € 45.000 € 135.000 € 45.000

Bezwaar- en beroepsprocedures in aantallen

Aantal

Totaalaantal boetebesluiten 52

Bezwaar bij Minister VWS 27

Beroep bij rechtbank 15

Hoger beroep Raad van State 5



716 
 

legaliteitsbeginsel. Ook wordt schending van meer procedurele beginselen aangevoerd, waaronder 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het beginsel van de redelijke termijnen.  

Hierbij dient te worden aangetekend dat de betreffende beginselen, dan wel de artikelen in de 

Algemene wet bestuursrecht waarin deze beginselen zijn neergelegd, lang niet in alle gevallen met 

zoveel woorden door de overtreder worden benoemd. Ook de beoordelende instanties benoemen 

deze beginselen en/of onderliggende wetsbepalingen niet in alle gevallen consequent. Ten behoeve 

van onderstaande analyse in het kader van dit onderzoek is de te bespreken casuïstiek 

desalniettemin zoveel mogelijk volgens deze principes geordend.  

In algemene zin kan over de bevoegdheid tot het opleggen van een boete wegens overtreding van de 

Geneesmiddelenwet en het toepassen van boetedifferentiatiebeleid het volgende worden 

opgemerkt.  

In de jurisprudentie wordt in algemene zin bevestigd dat het opleggen van een bestuurlijke boete 

een discretionaire bevoegdheid is van de Minister van VWS. Met betrekking tot het aanwenden van 

deze discretionaire bevoegdheid stelt de Rechtbank Rotterdam in twee afzonderlijke 

beroepsprocedures in vrijwel gelijke bewoordingen vast dat uit art. 5:46 lid 2 Awb voortvloeit dat de 

minister bij het aanwenden van de discretionaire bevoegdheid de hoogte van de boete dient af te 

stemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden 

verweten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder de 

overtreding is gepleegd. Vaste rechtspraak van de Raad van State is dat de minister voor een 

uniforme uitoefening van deze bevoegdheid beleid kan vaststellen en toepassen. Ook indien het 

beleid als zodanig door de rechter niet onredelijk is bevonden, dient de minister bij de toepassing 

daarvan in elk voorkomend geval te beoordelen of die toepassing strookt met de hiervoor bedoelde 

eisen die aan de aanwending van de bevoegdheid tot het opleggen van een boete moeten worden 

gesteld. Indien dat niet het geval is, dient de boete, in aanvulling op of in afwijking van het beleid, 

zodanig te worden vastgesteld dat het bedrag daarvan passend en geboden is. De rechter toetst 

zonder terughoudendheid of het besluit van het bestuursorgaan met betrekking tot de boete voldoet 

aan deze eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.124 

In het geval van de Geneesmiddelenwet heeft de Minister van VWS ervoor gekozen om gelijk bij de 

inwerkingtreding van deze wet beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes vast te 

stellen. In beginsel is het beleid van de Minister van VWS met betrekking tot het opleggen van 

bestuurlijke boetes dus steeds en bij voortduring kenbaar gemaakt in de opeenvolgende versies van 

de Beleidsregels bestuurlijke boete.  

De oorspronkelijke versie van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 was – zoals ook reeds in 

paragraaf 8.3.3.2 is vastgesteld – redelijk globaal van opzet. In de periode waarin deze beleidsregels 

van kracht waren, is door IGZ achter de schermen een nader boetedifferentiatiebeleid ontwikkeld. 

Dit boetedifferentiatiebeleid is in 2013 in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 opgenomen. Dat 

het boetedifferentiatiebeleid voorafgaand aan de opname in de Beleidsregels bestuurlijke boete 

2013 in de praktijk reeds door IGZ is toegepast, stuit in de jurisprudentie niet op bezwaren. Wel geeft 

onder meer de Rechtbank Limburg aan dat een dergelijk beleid zolang het niet gepubliceerd is, 

beschouwd dient te worden als een vaste gedragslijn. Consequentie hiervan is dat niet kan worden 

                                                           
124 Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 4 (Manuka); Rb. Rotterdam 9 april 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:2451, r.o. 5.3; ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1310, r.o. 5.1. 
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volstaan met een enkele verwijzing naar deze vaste gedragslijn. De toepassing ervan zal per besluit 

gemotiveerd moeten worden.125  

In boetezaak 61 doet zich de situatie voor dat de minister bij de bepaling van de hoogte van de boete 

gebruikmaakt van de dan nog concept-versie van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013. De 

rechtbank acht dit toelaatbaar ‘(…) [n]u toepassing van deze concept-beleidsregels tot een voor de 

[overtreder] gunstiger resultaat heeft geleid dan bij toepassing van de vigerende beleidsregels 

bestuurlijke boete (…).’126  

De redelijkheid van de Beleidsregels bestuurlijke boete als zodanig is in een aantal zaken aan de orde 

geweest. Slechts één keer heeft dit geleid tot het eindoordeel dat het boetebeleid onredelijk is.127 De 

consequenties van de uitspraak van de Raad van State in deze procedure zijn redelijk verstrekkend 

geweest, in die zin dat de uitspraak heeft geleid tot aanpassing van de Beleidsregels bestuurlijke 

boete.  

Deze zaak heeft betrekking op een boetebesluit daterend uit 2011 inzake de overtreding door 

ApotheekZorg van art. 94 onder b Gnw wegens het verlenen van gastvrijheid aan niet-

beroepsbeoefenaren. Op basis van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 legt de minister in eerste 

instantie een boete op van € 135.000. Tot vaststelling van dit bedrag is de minister gekomen door 

toepassing van de volgende stappen: het normbedrag voor overtreding van art. 94 onder b bedraagt € 

150.000 (stap/beleidsregel 1) en ApotheekZorg heeft ten tijde van de overtreding 51 medewerkers in 

dienst. Daarmee valt Apotheekzorg in de categorie ‘groot bedrijf’ op basis van stap/beleidsregel 2, 

hetgeen betekent dat het boetenormbedrag niet wordt aangepast. Dat de boete desondanks wordt 

verlaagd van € 150.000 naar € 135.000 is het gevolg van de overschrijding van redelijke termijnen, op 

grond waarvan een matiging van 10% is toegepast. 

ApotheekZorg heeft in meerdere instanties aangevoerd het onterecht te vinden in het kader van 

beleidsregel 2 gelijkgesteld te worden met een farmaceutische multinational en gewezen op het feit 

dat een apotheek helemaal aan het einde van de farmaceutische keten zit en als zodanig slechts de 

distributie van geneesmiddelen verzorgt. In die hoedanigheid heeft zij minder commerciële voordelen 

dan fabrikanten en groothandelaren. Het enkele feit dat bezwaarde 50 of meer werknemers in dienst 

heeft, rechtvaardigt de hoogte van de boete niet, aldus ApotheekZorg. 

                                                           
125 Zie onder meer Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, r.o. 10 (ApotheekZorg).  
126 Rb. Oost-Nederland 28 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:2625, r.o. 3.24. 
127 Een uitspraak waarin het boetebeleid expliciet als ‘niet onredelijk’ is aangemerkt, is Rb. Noord-Holland 3 
september 2015, HAA 15/1155, r.o. 15. 
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Na wisselende standpunten van de bezwaarschriftencommissie,128 de Minister van VWS in de 

beslissing op bezwaar129 en de Rechtbank Limburg130 oordeelt de Raad van State kritisch. De Raad 

acht het boetebeleid onredelijk wat betreft het verschil in hoogte van de boete voor enerzijds een 

bedrijf in de categorie met 11-49 werknemers en anderzijds een bedrijf met 50 werknemers of meer. 

Gewezen wordt op het feit dat in de categorie bedrijven met 50 werknemers of meer geen 

onderscheid meer wordt gemaakt tussen de zeer uiteenlopende bedrijven die in die categorie 

kunnen vallen, zoals de grote producenten van geneesmiddelen enerzijds en bepaalde apotheken 

anderzijds. Deze bedrijven verschillen in hoge mate wat betreft de aard van hun betrokkenheid bij de 

geneesmiddelenvoorziening en hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het voorschrijven 

van geneesmiddelen. Ook kan het aantal werknemers in deze categorie bedrijven uiteenlopen van 50 

tot vele duizenden. De Raad van State wijst tevens op het verschil in hoogte van de boetes. Voor een 

bedrijf met 11-49 werknemers bedraagt de boete € 50.000, terwijl deze voor een bedrijf met 50 

werknemers of meer € 150.000 bedraagt. De minister heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom een 

mogelijk gering verschil in het aantal werknemers een verschil in de hoogte van de boete van € 

100.000 rechtvaardigt. De Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank op dit punt en 

stelt zelf een nieuwe boete vast.131  

Zoals gezegd, leidt deze uitspraak uiteindelijk tot aanpassing van de Beleidsregels bestuurlijke boete. 

In de Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 is in het kader van stap 7 (natuurlijke persoon of 

onderneming, grootte onderneming) een veel fijnmazigere differentiatie in de staffels van de grootte 

van het bedrijf aangebracht. In totaal zijn er thans 11 staffels. De laagste 2 staffels hebben betrekking 

op natuurlijke personen en zeer kleine ondernemingen (1-5 medewerkers) respectievelijk 

                                                           
128 De bezwaarschriftencommissie adviseert de minister de boete te matigen en wijst erop dat in de 
geneesmiddelensector verschillende bedrijfstakken zich in verschillende volgorden bezighouden met 
geneesmiddelen. Er zijn grote fabrikanten en importeurs die geneesmiddelen leveren aan groothandelaren, die 
vervolgens de distributie aan apotheken en drogisten verzorgen. In deze keten van bedrijven zit ApotheekZorg 
als de laatste in de lijn, hetgeen naar het oordeel van de commissie een belangrijk kenmerk is waarmee 
rekening dient te worden gehouden bij het opleggen van de boete. Deze laatste keten (apotheken en 
drogisten) heeft minder commerciële voordelen dan fabrikanten en groothandelaren. Omdat de ratio van de 
hoogte van de boete gekoppeld is aan financiële voordelen, adviseert de bezwaarschriftencommissie de boete 
– gelet op de positie van bezwaarde in de farmaceutische kolom – te verlagen. 
129 In de beslissing op bezwaar blijft de oorspronkelijke boete gehandhaafd. De minister deelt niet de opvatting 
dat het kunnen genieten van omvangrijke commerciële voordelen die met de overtreding van de voorschriften 
inzake gunstbetoon zijn gemoeid, minder zou spelen bij apotheken en drogisten. Ook andere partijen dan de 
fabrikanten van geneesmiddelen kunnen aanzienlijke commerciële voordelen genieten bij het begaan van een 
overtreding van de voorschriften inzake gunstbetoon; er is derhalve geen reden onderscheid te maken tussen 
fabrikanten en apotheken bij het bepalen van de hoogte van het boetebedrag op grond van hun plek in de 
keten. Benadrukt wordt verder dat ApotheekZorg geen kleine apotheek is, zeker niet in verhouding tot andere 
apotheken.  
130 Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, r.o. 10-11 (ApotheekZorg). De rechtbank acht de 
beslissing op bezwaar onvoldoende gemotiveerd. Niet volstaan kan worden met het (ter zitting) verwijzen naar 
een nog niet gepubliceerd boetedifferentiatiebeleid, dat door VWS als vaste gedragslijn wordt gehanteerd. De 
boete zal per geval gemotiveerd moeten worden. In casu is met name onvoldoende ingegaan op de vraag of, 
en zo ja in hoeverre, sprake is van bijzondere omstandigheden. Ter zitting wordt namens de minister toegelicht 
dat een zekere mate van ongelijkheid tussen de verschillende bedrijven waarop het boetedifferentiatiebeleid 
ziet, is ingecalculeerd en dat voor de mate van verwijtbaarheid van de overtreding geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen het bevorderen van het voorschrijven van geneesmiddelen of het gebruik van een 
geneesmiddel. De rechtbank acht deze motivering niet onredelijk en beschouwt de opgelegde boete alsnog als 
proportioneel. 
131 ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3950, r.o. 6-7 (ApotheekZorg).  
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ondernemingen met 6-10 medewerkers. Daarna lopen de staffels steeds met 10 medewerkers op tot 

de hoogste categorie: ondernemingen met 91 of meer medewerkers.  

Het feit dat beleid met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes is vastgelegd in 

beleidsregels en dit beleid als zodanig ook redelijk is bevonden, betekent niet dat de minister van de 

verantwoordelijkheid ontslagen is om bij de toepassing daarvan in elk voorkomend geval te 

beoordelen of die toepassing strookt met de eisen die aan de aanwending van de bevoegdheid tot 

het opleggen van een boete moeten worden gesteld. Dit vloeit voort uit art. 5:46 lid 2 Awb, zo wordt 

in de jurisprudentie bevestigd. De boete dient, in aanvulling op of in afwijking van het boetebeleid, 

zodanig te worden vastgesteld dat het bedrag daarvan passend en geboden is. De rechter toetst 

zonder terughoudendheid of het besluit van het bestuur met betrekking tot de boete voldoet aan 

deze eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.132 Een vergelijkbare lijn is geëxpliciteerd in een 

uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.133  

De evenredigheid van de hoogte van een boete is in meerdere zaken aangevochten. In een aantal 

gevallen is daarbij beroep gedaan op de ratio van de hoogtes van boetes wegens overtreding van de 

reclameregels, zoals verwoord in de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007. In deze beleidsregels valt 

te lezen dat bij het vaststellen van het normbedrag voor overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw 

rekening is gehouden met de vanwege de reclame genoten commerciële voordelen.134  

De minister zegt hierover in de beslissing op bezwaar in boetezaak 107 het volgende. In de 

beleidsregels is ook de aanname verdisconteerd dat bij overtreding van de reclameregels sprake is 

van enig genoten voordeel. De precieze hoogte van dit genoten voordeel kan bij de toepassing van 

de beleidsregels echter geen rol spelen. Het is immers zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, in een 

concreet geval te onderzoeken wat de aard en precieze omvang is van het al dan niet direct of 

indirect door de overtreder genoten financiële zakelijke voordeel. Het is daarom een bewuste keuze 

geweest om de hoogte van het behaalde voordeel niet als wegingsfactor op te nemen in de 

boetedifferentiatie bij de Beleidsregels bestuurlijke boete. Dit betekent dat de hoogte van het 

genoten voordeel niet in elk afzonderlijk geval dient te worden onderzocht en meegewogen. Ten 

overvloede wijst de minister erop dat het opleggen van een boete niet alleen tot doel heeft het met 

het plegen van de overtreding behaalde voordeel af te romen, er is tevens een punitief element 

aanwezig. 

Dat het opleggen van een bestuurlijke boete naast het wegnemen van commercieel voordeel ook het 

karakter van bestraffing heeft, wordt in een aantal andere zaken expliciet tot uitdrukking gebracht. 

Zo acht de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een aan Janssen-Cilag opgelegde boete voor de 

plaatsing op een cd-rom van een artikel uit NRC Handelsblad waarin enkele aanprijzende 

opmerkingen over Concerta staan, een evenredige sanctie. De rechtbank overweegt daarbij dat de 

boete behalve op het wegnemen van commercieel voordeel ook ziet op bestraffing van de 

overtreding van de Geneesmiddelenwet vanwege de risico’s voor de volksgezondheid die 

samenhangen met verboden reclame voor geneesmiddelen. De rechtbank voegt hieraan toe dat niet 

is gebleken dat de opgelegde boete in het licht van het genoemde bestraffende karakter in 

wanverhouding staat tot het behaalde financiële voordeel. Bovendien is bij het geven van informatie 

                                                           
132 Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 4 (Manuka); Rb. Rotterdam 9 april 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:2451, r.o. 5.3. 
133 Rb. Noord-Holland 3 september 2015, HAA 15/1155, r.o. 14-15. 
134 Beleidsregels bestuurlijke boete 2007, Stcrt. 2007, 123, p. 18. 
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over gezondheid, ziekte en medicatiegebruik aan kinderen extra zorgvuldigheid geboden, omdat ze 

nog erg kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn.135  

Het argument dat geen commerciële voordelen behaald zouden zijn, wordt in een aantal zaken 

overigens ook als niet aannemelijk aangemerkt. 136  

Meerdere partijen hebben de evenredigheid van de boete aangevochten met een beroep op het 

ontbreken van verwijtbaarheid dan wel verminderde verwijtbaarheid. Als algemeen uitgangspunt 

wordt in de jurisprudentie aangenomen dat als schuld en opzet geen bestanddeel uitmaken van een 

verbodsbepaling, een overtreding vaststaat indien aan de materiële vereisten is voldaan. In beginsel 

mag dan van verwijtbaarheid worden uitgegaan. In situaties waarin verwijtbaarheid volledig 

ontbreekt, wordt van een boeteoplegging afgezien. Hiertoe dient de overtreder aannemelijk te 

maken dat hij redelijkerwijs al hetgeen heeft gedaan om de overtreding te voorkomen, dan wel de 

maximaal van hem te vergen zorg heeft betracht.137  

Onbekendheid met de voorschriften van de Geneesmiddelenwet leidt niet tot verminderde 

verwijtbaarheid. Dit blijkt uit een bestendige reeks uitspraken die zich met name afspelen in de sfeer 

van commerciële partijen die reclame maken voor producten die op grond van het 

aandieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt en het verbod op het maken van 

reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend overtreden. Zonder 

uitzondering wordt de verantwoordelijkheid geheel bij de overtreder gelegd: partijen worden geacht 

de regelgeving te kennen en desnoods informatie in te winnen bij het ontbreken van de juiste 

kennis.138 Het beroep op het feit dat de bestuurder van de beboete onderneming geen IT-

vaardigheden heeft en door tijdgebrek niet eerder aan het aanpassen van de websites is 

toegekomen, vindt evenmin gehoor. Dit komt geheel voor rekening en risico van de onderneming.139 

Ook een bedrijf als Unilever ontspringt de dans niet. Men had zich op de hoogte moeten stellen van 

de geldende wet- en regelgeving en is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op overtredingen. 

Daar komt bij dat het een speler betreft die niet onervaren is binnen de branche en voor soortgelijke 

overtredingen reeds eerder schriftelijk is gewaarschuwd.140   

                                                           
135 Rb. Zeeland-West-Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350, r.o. 13 (Janssen-Cilag). Een 
vergelijkbare redenering is terug te vinden in Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juni 2013, n.g., r.o. 7; Rb. Oost-
Brabant 31 maart 2015, n.g., r.o. 8.1; ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1310, r.o. 5.2. 
136 Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juni 2013, n.g., r.o. 7. In deze zaak zijn boetes opgelegd voor respectievelijk 
het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend (art. 84 lid 1 Gnw) 
en het maken van publieksreclame voor UR-geneesmiddelen (art. 85 onder a Gnw). De rechtbank acht het niet 
aannemelijk dat de overtreder geen commerciële voordelen heeft behaald; hij ontving een kleine vergoeding 
voor het doorlinken van bezoekers naar websites om de geneesmiddelen te kopen en kreeg 10% korting op de 
geneesmiddelen vanwege de reclame op zijn website. Rb. Oost-Brabant 31 maart 2015, n.g., r.o. 7-8: de 
website met reclame-uitingen voor niet-geregistreerde geneesmiddelen heeft een groot bereik, is openbaar en 
daardoor voor eenieder toegankelijk. Niet aannemelijk is dat de bezwaarde in het geheel geen commercieel 
voordeel heeft genoten.  
137 ABRvS 23 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8319; ABRvS 22 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ8855. 
138 Boetezaak 33, boetebesluit 1 juli 2011. Zie ook boetezaak 107, boetebesluit 24 april 2014: het is eigen 
verantwoordelijkheid van veldpartijen om bij aanvang van activiteiten met geneesmiddelen na te gaan of 
daarbij de voorschriften van de Geneesmiddelenwet worden nageleefd. Zie ook Rb. Rotterdam 31 oktober 
2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 7; ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1310, r.o. 5.3; Rb. Oost-Brabant 
31 maart 2015, n.g., r.o. 6.1. 
139 Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 7 (Manuka). 
140 Rb. Rotterdam 23 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:227, r.o. 13.  
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De inschakeling van derde partijen heeft in beginsel geen gevolgen voor de verwijtbaarheid van de 

opdrachtgever. Zo is de eigenaar van een website verantwoordelijk voor de teksten die daarop staan, 

ook als derden worden ingeschakeld voor het onderhoud van die site. Het is aan de eigenaar om te 

controleren of die derden hun werkzaamheden conform de opdracht verrichten. De eigenaar van de 

website blijft verantwoordelijk voor bewerkingen die met zijn toestemming worden uitgevoerd, ook 

als daarbij ongewild oude teksten worden teruggeplaatst.141 

Van deze uitspraak is het slechts een klein stapje naar het vraagstuk van daderschap, oftewel, aan 

wie dient een overtreding te worden toegerekend. De heersende leer is dat als overtreder wordt 

aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Dit kan zijn degene die door zijn 

fysieke handelingen de bestanddelen van het delict vervult, maar ook de functionele dader, zijnde 

degene in wiens machtssfeer de fysieke handelingen liggen waardoor de overtreding is begaan en die 

voorts die handelingen heeft aanvaard of in het algemeen placht te aanvaarden. Van dit laatste is in 

beginsel reeds sprake als de functionele dader tekortgeschoten is in wat redelijkerwijs van hem 

verwacht mag worden om wederrechtelijke handelingen te voorkomen.142 

Dit volgt onder meer uit boetezaak 131. 

Een vergunninghouder geeft een communicatiebureau opdracht tot het opstellen van een persbericht 

over de introductie van een nieuw UR-geneesmiddel. Het persbericht bevat een aantal uitingen die als 

reclame kunnen worden aangemerkt. Uit een e-mailwisseling tussen het communicatiebureau en een 

landelijk dagblad is gebleken dat het persbericht actief aan deze krant is aangeboden. Er verschijnt in 

het dagblad een artikel over het nieuwe geneesmiddel met aanprijzende elementen.143 

De minister houdt de vergunninghouder verantwoordelijk voor zowel het persbericht dat in zijn 

opdracht is samengesteld als het artikel in het dagblad. Gesteld noch gebleken is dat de 

vergunninghouder maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat uitingen die reclame voor een 

receptplichtig geneesmiddel bevatten bij het publiek terechtkomen, hoewel hij daartoe redelijkerwijs 

gehouden was. Dat de publicatie in het dagblad niet door de vergunninghouder zelf is geschreven, 

maakt dit niet anders, nu hij opdracht gaf voor het opstellen van het persbericht en het actief 

benaderen van journalisten van de betreffende krant. De strekking van het persbericht komt 

grotendeels overeen met het artikel. Dit toont aan dat de vergunninghouder een grote mate van 

invloed heeft gehad op het artikel.  

Deze materie speelt ook een rol in boetezaak 137.  

In een landelijk dagblad verschijnt een artikel waarin aanprijzende elementen zijn opgenomen over 

een receptplichtig geneesmiddel. Uit onderzoek van IGZ blijkt dat door een communicatiebureau een 

concept-persbericht aan de krant is gestuurd, dat bestemd is voor de medische vakpers en niet voor 

het publiek. Dit concept-persbericht bevat diverse aanprijzende elementen. De verzending van dit 

concept-persbericht aan het dagblad – tegen de opdracht van de betreffende vergunninghouders in – 

wordt aan het communicatiebureau toegerekend, dat daarmee art. 85 onder a Gnw overtreedt. Met 

betrekking tot het artikel dat vervolgens in het dagblad verschijnt, staat vast dat de inhoud ervan deels 

overeenkomt met de strekking van het concept-persbericht. Ook staat vast dat herhaaldelijk contact 

heeft plaatsgevonden tussen het communicatiebureau en een journalist van de krant. Ten aanzien van 

het verschijnen van het krantenartikel wordt het communicatiebureau als functionele dader 

aangemerkt, omdat het bureau met de verzending van het persbericht het risico heeft genomen dat 

                                                           
141 Rb. Oost-Nederland 28 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:2625, r.o. 3.22-3.23.  
142 Verwezen wordt naar het zogenoemde IJzerdraad-arrest (HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378). 
143 Boetezaak 131, boetebesluit 11 december 2014, beslissing op bezwaar 8 mei 2015. 
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een artikel over het betreffende geneesmiddel in die krant zou verschijnen en geen maatregelen heeft 

genomen om overtreding van het reclameverbod te voorkomen. Er is sprake van twee verschillende 

gedragingen, die beide een overtreding van art. 85 onder a Gnw opleveren, waarvoor het 

communicatiebureau een boete opgelegd krijgt.144 

Anders ligt de beoordeling ten aanzien van de themabijlage bij een medisch tijdschrift, die door een 

communicatiebureau in opdracht van een vergunninghouder wordt verzorgd. Vast staat dat de 

vergunninghouder het themanummer heeft gesponsord en het communicatiebureau expliciet 

opdracht heeft gegeven om de themabijlage op te stellen. De invloed die de vergunninghouder heeft 

uitgeoefend op de inhoud van de themabijlage reikt verder dan slechts het laten doorvoeren van 

redactionele aanpassingen, zo oordeelt IGZ. Zo heeft de vergunninghouder specifieke artsen 

aangewezen die voor de artikelen moesten worden geïnterviewd. De werkzaamheden van het 

communicatiebureau komen voor rekening en risico van de vergunninghouder. De geconstateerde 

overtredingen van de reclameregels in de themabijlage worden dan ook aan de vergunninghouder 

toegerekend.145 

In een beperkt aantal boetezaken is de ernst van de overtreding, of beter gezegd het ontbreken 

daarvan, aangevoerd ter onderbouwing van een beroep op het evenredigheidsbeginsel. Ook deze 

zaken zijn weinig succesvol. Zo oordeelt de rechtbank in boetezaak 42 dat de minister op grond van 

de beleidsregels voor overtreding van art. 94 onder c Gnw een boete had kunnen opleggen van € 

150.000. Ten aanzien van de ernst van de overtreding laat de minister meewegen dat er een grove 

overschrijding van de gestelde normen en bedragen heeft plaatsgevonden en dat met herhaling 

dezelfde overtredingen zijn begaan. In totaal heeft het ongeoorloofde gunstbetoon in 189 

huisartsenpraktijken plaatsgevonden. De toedeling in de zwaartecategorie van drie sterren in 

combinatie met de aangehaalde omstandigheden leidt tot boetebandbreedte V, zijnde een boete 

van € 120.000 tot € 150.000. Gelet op het feit dat er verder geen verlichtende of verzwarende 

omstandigheden van toepassing zijn, oordeelt de rechtbank dat de door de minister opgelegde boete 

van € 135.000 in overeenstemming is met de aard en de ernst van de overtreding en dat de minister 

terecht geen aanleiding heeft gezien de boete te matigen.146  

Ook in boetezaak 103 wordt de hoogte van de boete, gelet op de ernst van de overtreding, in eerste 

aanleg niet onevenredig geacht. Het betreft een overtreding uit de zwaarste categorie (drie sterren). 

Bovendien gaat het niet om een eenmalige overtreding; in totaal zijn 23 

dienstverleningsovereenkomsten gesloten die niet aan art. 94 onder a Gnw voldoen. Het 

overeengekomen uurtarief wijkt aanzienlijk af van hetgeen door de minister als redelijk wordt 

geacht. De rechtbank wijst erop dat de boete enigszins gematigd is vanwege de omstandigheid dat 

het slechts overeenkomsten met een enkele beroepsbeoefenaar betreft. Alles bij elkaar genomen 

acht de rechtbank de boete van € 116.667, die conform het boetedifferentiatiebeleid tot stand is 

                                                           
144 Het hoger beroep tegen deze zaak loopt nog bij de Rechtbank Noord-Holland. Overigens besluit de minister 
in deze zaak maar één boete op te leggen, terwijl, zo volgt uit het boetebesluit, sprake is van twee afzonderlijke 
overtredingen waarvoor twee boetes opgelegd hadden kunnen worden. In het voordeel van het 
communicatiebureau is ervoor gekozen om één boete op te leggen, waardoor de hoogte van de boete 
aanzienlijk lager is uitgevallen, zo wordt opgemerkt.  
145 Boetezaak 137, boetebesluit 7 januari 2016, beslissing op bezwaar 23 augustus 2016. 
146 Rb. Gelderland 17 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:5951, r.o. 6 (Novartis). 
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gekomen, niet onevenredig.147 Deze boete is in hoger beroep uiteindelijk op andere gronden komen 

te vervallen.148 

Zoals reeds eerder is aangegeven, dient de minister op grond van art. 5:46 lid 3 Awb zo nodig 

rekening te houden met bijzondere omstandigheden waaronder de beboetbare overtreding is 

gepleegd. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opeenvolgende versies van de Beleidsregels 

bestuurlijke boete.149 Uit de jurisprudentie blijkt dat met name in de ‘vroege’ boetebesluiten een 

aantal keren is gepoogd de financiële positie van de overtreder als bijzondere omstandigheid aan te 

voeren. In de meeste gevallen zonder succes, ook omdat de betrokken overtreders onvoldoende 

gegevens overleggen om hun financiële situatie goed te kunnen beoordelen.  

Zo acht de rechtbank het in boetezaak 33 niet aannemelijk dat de opgelegde boete zal leiden tot 

faillissement, nu de eisende partij heeft nagelaten een betalingsregeling aan te vragen en geen 

volledig inzicht heeft gegeven in de vermogenspositie.150 Tot een vergelijkbare conclusie komt de 

rechtbank in boetezaak XC: dat de opgelegde boete tot faillissement van de overtreder zal leiden, is 

onvoldoende onderbouwd; de enkele en algemene verwijzing naar de financiële jaarstukken volstaat 

daartoe niet.151 In boetezaak XD is de boete in de beslissing op bezwaar met 50% gematigd op grond 

van de door de eisende partij verstrekte financiële gegevens over het jaar 2011, aan de hand 

waarvan de liquiditeit, de solvabiliteit en (het ontbreken van) de winstgevendheid van de 

onderneming zijn beoordeeld. Een verdere matiging of nihilstelling wordt door de rechtbank niet 

redelijk geacht, onder meer omdat over de jaren na 2011 de genoemde gegevens niet zijn 

aangeleverd en er bovendien een betalingsregeling is getroffen.152 

Met betrekking tot andere beginselen en vraagstukken die in bezwaar- en beroepsprocedures 

worden aangevoerd, kan het volgende worden vastgesteld. 

In een beperkt aantal zaken doet de overtreder een beroep op het motiveringsbeginsel (art. 3:46 en 

7:12 lid 1 Awb). Over het algemeen wordt een gebrekkige motivering in de bezwaar- of beroepsfase 

geheeld. Zo ook in boetezaak 107, waarin de bezwaarschriftencommissie constateert dat bepaalde 

omstandigheden bij de bepaling van de boetehoogte niet (voldoende) zijn onderzocht dan wel 

meegewogen. De bezwaarschriftencommissie is van oordeel dat het op de weg van de minister ligt 

om gemotiveerd aan te geven waarom, gelet op een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant in een andere zaak die een grote mate van overeenkomst vertoont, in het onderhavige geval 

geen aanleiding is geweest de boete wegens overtreding van art. 61 lid 1 Gnw te matigen. Tevens 

wijst de bezwaarschriftencommissie op de ratio achter het boetenormbedrag voor overtreding van 

art. 84 Gnw in relatie tot het (niet) behaalde commerciële voordeel. Zij is van oordeel dat niet 

                                                           
147 Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 4.7 (MSD). 
148 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229 (MSD). 
149 Zie beleidsregel 7 van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 en stap 5 van de Beleidsregels bestuurlijke 
boete 2013, 2015 en 2016.  
150 Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juni 2013, BRE 13/2278WETVV en BRE 13/2146WET, n.g., r.o. 7. 
151 Rb. Den Haag 14 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5486 (Natural Health Company). Zie ook Rb. 
Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 8-9 (Manuka); ABRvS 18 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1310, r.o. 5.4. 
152 Rb. Rotterdam 9 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2451. Uit deze uitspraak volgt dat de verweerder (VWS) 
een vaste werkwijze hanteert, overeenkomstig de werkwijze bij overtredingen op grond van de Warenwet, die 
inhoudt dat bij het ontbreken van financiële draagkracht de boete wordt gematigd met 50% van het 
boetebedrag, tenzij de jaaromzet van het bedrijf over het jaar waarin de boete wordt opgelegd noopt tot een 
lager bedrag. De rechtbank acht deze werkwijze niet onredelijk. 
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voldoende is gemotiveerd waarom in dit geval geen gebruik is gemaakt van de inherente 

afwijkingsbevoegdheid, nu de overtreder heeft aangegeven geen enkel commercieel voordeel te 

hebben genoten van de via de website aangeboden producten. In de beslissing op bezwaar motiveert 

de minister het besluit op deze punten nader, met als gevolg dat de boete wegens overtreding van 

art. 84 Gnw gehandhaafd blijft (de boete voor overtreding van art. 61 lid 1 wordt ingetrokken).  

Het motiveringsbeginsel speelt ook een rol in de eerder besproken boetezaak van ApotheekZorg. De 

Rechtbank Limburg constateert dat de minister voor de wijze van berekening van de hoogte van de 

bestuurlijke boete verwijst naar het boetedifferentiatiebeleid dat op dat moment nog niet 

gepubliceerd is, ook omdat er op korte termijn wijzigingen in zullen worden aangebracht. De 

rechtbank kwalificeert het boetedifferentiatiebeleid als een vaste gedragslijn. Er kan niet worden 

volstaan met een enkele verwijzing naar een vaste gedragslijn, VWS zal per geval moeten motiveren 

welke boete wordt opgelegd. In het bestreden besluit is verder onvoldoende ingegaan op de vraag of 

en in hoeverre het beroep van bezwaarde op bijzondere omstandigheden tot matiging van de 

opgelegde boete zou moeten leiden.153   

Het leerstuk van samenloop komt ook in een aantal zaken aan de orde. Van eendaadse samenloop is 

sprake als door één gedraging meerdere wettelijke bepalingen worden overtreden. Uit boetezaak 

136 (waarin het hoger beroep bij de rechtbank ultimo 2016 nog loopt) volgt dat in een dergelijk geval 

slechts een bestraffende sanctie mag worden opgelegd voor de overtreding van één wettelijke 

bepaling. Hoewel de Awb ter zake geen regeling kent die vergelijkbaar is met die in het strafrecht, 

geldt dit beginsel ook voor het opleggen van bestuursrechtelijke bestraffende sancties. In boetezaak 

136, waarin een communicatiebureau een boete opgelegd krijgt voor overtreding van art. 85 onder a 

Gnw, is geen sprake van een zodanig samenhangend complex van feiten dat er slechts van één 

overtreding kan worden gesproken. Er is sprake van twee verschillende handelingen – het toesturen 

van een persbericht met publieksreclame aan een journalist van een dagblad en het verschijnen van 

een artikel met publieksreclame in dat dagblad – die beide aan het communicatiebureau worden 

toegerekend.  

Ook in boetezaak 33 is geen sprake van eendaadse (of meerdaadse) samenloop. Er is sprake van drie 

fysieke handelingen: er is voor drie producten reclame gemaakt op twee identieke websites. Het 

enkele feit dat de reclames voor de drie producten op twee identieke websites zijn geplaatst, maakt 

niet dat er sprake is van één handeling.154 

Een beroep op eendaadse samenloop wordt wel gehonoreerd in boetezaak 101. De houder van een 

handelsvergunning krijgt een boete opgelegd wegens overtreding van art. 85 onder a en art. 84 lid 2 

Gnw, omdat op voor het publiek bestemde websites reclame wordt gemaakt voor receptplichtige 

geneesmiddelen. Daarbij zijn ook enkele claims gebezigd die niet in overeenstemming zijn met de 

SmPC van deze geneesmiddelen. De bezwaarschriftencommissie constateert dat aan art. 85 onder a 

en art. 84 lid 2 Gnw in beginsel zelfstandige betekenis en werking toekomt. In dit concrete geval 

echter liggen aan de overtreding van deze twee bepalingen dezelfde feiten en omstandigheden ten 

grondslag. Doordat sprake is van art. 85 onder a Gnw, is eveneens sprake van reclame in de zin van 

art. 84 lid 2, zo redeneert de commissie, die dit aanduidt als eendaadse samenloop. De 

                                                           
153 Rb. Limburg 29 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, r.o. 10 (ApotheekZorg). Het feit dat het besluit 
van de Minister van VWS onvoldoende gemotiveerd is, leidt in dit geval overigens wel tot vernietiging van het 
besluit van VWS, maar de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit blijven in stand. 
154 Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juni 2013, BRE 13/2278WETVV en BRE 13/2146WET, n.g., r.o. 8.  
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bezwaarschriftencommissie adviseert de boete wegens overtreding van art. 85 onder a Gnw in stand 

te houden en de boete voor overtreding van art. 84 lid 2 Gnw te laten vervallen. De minister neemt 

dit advies over. 

Ook het gelijkheidsbeginsel is in een aantal bezwaar- en beroepsprocedures ingeroepen. Het enkele 

feit dat één overtreder is beboet en andere aanbieders van hetzelfde product niet, maakt niet dat dit 

beginsel geschonden is. De mogelijkheid bestaat dat tegen die andere aanbieders nog niet is 

opgetreden, omdat nog niet is geconstateerd dat zij beboetbare feiten hebben begaan. Zolang niet is 

gebleken dat VWS de overtredingen van anderen wel kende, maar ervoor gekozen heeft af te zien 

van beboeting, is van schending van het gelijkheidsbeginsel geen sprake.155 

Ook in boetezaak 103 is een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan. De uitspraak van de 

Rechtbank Noord-Holland wordt uiteindelijk door de Raad van State op andere gronden vernietigd. 

De overwegingen van de Rechtbank Noord-Holland ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel zijn 

desalniettemin interessant.  

De zaak betreft de hoogte van de door MSD met een medisch specialist in het kader van 

dienstverlening overeengekomen uurtarieven die door de minister onredelijk en daarmee in strijd met 

art. 94 Gnw zijn bevonden. MSD beroept zich op onderzoeksrapporten over dienstverlening in het 

kader van adviesraden van IGZ uit 2012, waarin melding wordt gedaan van diverse overtredingen door 

farmaceutische bedrijven van de regels voor gunstbetoon wegens onredelijke uurtarieven. Voor deze 

overtredingen zijn geen boetes, maar stimuleringsmaatregelen opgelegd.  

De rechtbank honoreert het beroep op het gelijkheidsbeginsel in deze zaak niet. Relevant daarbij is 

dat de in het kader van het onderzoek geconstateerde overtredingen betrekking hebben op de 

uurtarieven voor dienstverlening door huisartsen en geneeskundigen. De rechtbank benadrukt dat 

voor huisartsen en geneeskundigen ten tijde van het onderzoek nog geen uurtarieven door de NZa 

waren vastgesteld die als leidraad konden dienen. Voor medisch specialisten waren op dat moment 

wel al uurtarieven door de NZa vastgesteld die als aanknopingspunt voor een redelijke vergoeding 

voor dienstverlening konden dienen. Aangezien de boete in zaak 103 betrekking heeft op uurtarieven 

voor medisch specialisten, is volgens de rechtbank geen sprake van gelijke gevallen en dus ook geen 

strijd met het gelijkheidsbeginsel. De minister heeft het beroep van MSD op dit beginsel terecht en 

afdoende gemotiveerd verworpen, aldus de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, die – zoals 

gezegd – uiteindelijk op andere gronden door de Raad van State is vernietigd.156  

Ook in boetezaak 137 slaagt een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet. Uit de beslissing op bezwaar 

volgt dat alleen sprake kan zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel als gelijke gevallen niet gelijk 

worden behandeld. Deze zaak heeft eveneens betrekking op de redelijkheid van uurtarieven die in 

het kader van dienstverlening met medisch specialisten zijn overeengekomen. In de beslissing op 

bezwaar sluit de minister aan bij de constatering van de bezwaarschriftencommissie: er is zijn geen 

soortgelijke zaken bekend, waarin dergelijke afwijkende uurtarieven zijn overeengekomen. Er zijn 

dus ook niet eerder in vergelijkbare gevallen boetes opgelegd. Overigens wordt ook in deze zaak 

uiteindelijk op andere gronden geen boete opgelegd. 

                                                           
155 Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, r.o. 3 (Manuka). Zie over het gelijkheidsbeginsel 
ook Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 4.4-4.5 (MSD). Deze uitspraak is in 
hoger beroep op andere gronden vernietigd.  
156 Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 4.4-4.5 (MSD). 
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Het legaliteitsbeginsel houdt in dat voldoende duidelijk bepaald moet zijn welke handelingen 

beboetbaar zijn en welke sancties daarop kunnen volgen. Het legaliteitsbeginsel is een paar keren 

ingeroepen in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures. 

De meest in het oog springende zaak is boetezaak 103. 

In deze zaak wordt MSD beboet wegens het in het kader van dienstverlening met een medisch 

specialist overeenkomen van uurtarieven die hoger zijn dan het door IGZ redelijk geachte uurtarief van 

€ 140. De Beleidsregels gunstbetoon 2012 noemen geen concrete maximumuurtarieven, maar 

bepalen dat voor de vaststelling van een redelijk uur- of dagtarief kan worden aangesloten bij de 

(uur)tarieven die voor de betrokken beroepsbeoefenaren zijn vastgesteld krachtens de WMG. Op 

grond van deze wet is door de NZa een uurtarief van € 140 vastgesteld voor medisch specialisten. De 

vraag in de bezwaar- en beroepsprocedures is of het toegestaan is om in voorkomende gevallen 

vanwege de bijzondere expertise of specifieke kwaliteiten van een beroepsbeoefenaar een hoger 

tarief overeen te komen, en zo niet, of MSD dat had kunnen weten. 

In de beslissing op bezwaar en in het vonnis van de rechtbank blijft het boetebesluit van de minister 

overeind. De rechtbank oordeelt dat de NZa bij het vaststellen van de uurtarieven voor medisch 

specialisten reeds rekening heeft gehouden met de specifieke kwaliteiten van die beroepsgroep en 

dat uit de beleidsregels volgt dat het is toegestaan een lager tarief dan het maximumtarief overeen 

te komen, maar geen hoger tarief. De rechtbank volgt MSD niet in haar stelling dat de gehanteerde 

norm onvoldoende duidelijk was. Verwezen wordt naar een uitspraak van het EHRM waarin is 

bepaald dat het in art. 7 EVRM vastgelegde lex certa-beginsel vereist dat een overtreding in de wet 

zodanig is omschreven dat duidelijk is welke gedraging als een overtreding wordt gekwalificeerd. De 

rechtbank vervolgt met de constatering dat, gelet op art. 94 Gnw en de Beleidsregels gunstbetoon, 

aan dit vereiste is voldaan. In de Beleidsregels gunstbetoon wordt expliciet naar de NZa-tarieven 

verwezen.157 

De Raad van State komt tot een ander oordeel en stelt vast dat ten tijde van de overtreding 

onvoldoende kenbaar is dat de minister een vergoeding van meer dan € 140 als onredelijk aanmerkt. 

In de Beleidsregels gunstbetoon staat slechts dat aangesloten ‘kan’ worden bij de NZa-tarieven. 

Hieruit volgt niet dat een vergoeding die hoger is dan het NZa-tarief in alle gevallen onredelijk is. In 

de beleidsregels is voorts vermeld dat factoren als de positie en kwalificaties van een 

beroepsbeoefenaar mee kunnen spelen bij het bepalen van een redelijke vergoeding. Dat die 

factoren al verdisconteerd zijn in de NZa-tarieven kan niet uit de beleidsregels worden afgeleid. 

Bovendien heeft IGZ in de bewuste periode zelf geconstateerd dat de Beleidsregels gunstbetoon op 

het punt van de vergoeding voor dienstverlening tekortschieten. Naar aanleiding hiervan heeft de 

minister aan de Tweede Kamer laten weten samen met IGZ en de CGR te zullen werken aan een 

concretere invulling van het begrip redelijke vergoeding, omdat de praktijk gebaat is bij een helder 

normenkader dat vooraf voor partijen kenbaar is. De Raad van State vernietigt het vonnis van de 

rechtbank en herroept de boete. Een boete in een vergelijkbare casus komt eveneens te vervallen.158 

In andere zaken slaagt een beroep op het legaliteitsbeginsel niet. Zo oordeelt de Rechtbank 

Rotterdam dat de tekst van (onder meer) art. 84 Gnw en het daarin opgenomen begrip 

                                                           
157 Rb. Noord-Holland 5 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9472, r.o. 4 (MSD). Deze uitspraak is in hoger 
beroep op andere gronden vernietigd. De rechtbank doelt op EHRM 28 juni 2011, nr. 577/11 (Het Financieele 
Dagblad/Nederland). 
158 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229, r.o. 4 (MSD). 
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‘geneesmiddel’ duidelijk is. Het legaliteitsbeginsel verplicht niet ‘tot een in de uiterste finesses 

omschreven bepaaldheid van de te handhaven norm’. De rechtbank constateert dat het begrip 

‘geneesmiddel’ naar aandiening ruim is geformuleerd, maar dat dit niet betekent dat daarmee het 

bepaaldheidsgebod is geschonden. Zij voegt hieraan toe dat de overtreder een professionele 

marktdeelnemer is van wie mag worden verwacht dat zij ruime kennis van zaken heeft op het gebied 

van marketing en promotie. ‘(…) Zij mag bekend worden verondersteld met de uitleg die aan het 

begrip ‘geneesmiddel’ wordt gegeven en met het feit dat door de wijze waarop zij de betrokken 

producten heeft gepresenteerd, zij geneesmiddelen aanprijst (…)’.159 

Een interessante reeks uitspraken heeft betrekking op het vertrouwensbeginsel en raakt in een paar 

gevallen de relatie tussen het normatieve kader van de Geneesmiddelenwet en de zelfregulering van 

de CGR. In boetezaak 106 beroept MSD zich er bij de bezwaarschriftencommissie op dat de door het 

bedrijf gebezigde uitingen over UR-geneesmiddelen op een voor het publiek bestemde website 

voldoen aan de CGR Leidraad informatie UR-geneesmiddelen. MSD stelt erop te hebben mogen 

vertrouwen dat IGZ deze normen van de CGR als toetsingsnorm zou hanteren. De 

bezwaarschriftencommissie wijst erop dat IGZ en de minister gebonden zijn aan het dwingende 

wettelijke kader van de Geneesmiddelenwet en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. 

Dat de CGR Code een andere, mogelijk verdergaande wijze van presentatie mogelijk maakt, doet hier 

volgens de bezwaarschriftencommissie niet aan af. Daarbij komt dat de CGR-normen niet door de 

minister als beleidsregel zijn aangemerkt. Naar het oordeel van de bezwaarschriftencommissie volgt 

uit het wettelijk kader dat de door de overtreder gekozen wijze van presentatie van geneesmiddelen 

niet is toegestaan. Opvallend in dit verband is ook het verslag van de hoorzitting van de 

bezwaarschriftencommissie, waaruit blijkt dat ter zitting namens de minister is aangevoerd dat IGZ 

aan de wet toetst en niet toetst noch gebonden is aan de normen van de CGR. Indien IGZ CGR-

normen wenst over te nemen, zal zij hiertoe een verzoek indienen bij de minister. Verweerder 

benadrukt dat IGZ nooit heeft toegezegd dat zij normen rechtstreeks zal overnemen.  

Dit is een uitspraak met zeer verstrekkende gevolgen. Voor de onderhavige zaak betekent een en 

ander dat het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt afgewezen; de minister volgt op dit punt in 

de beslissing op bezwaar het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

Naar vaste jurisprudentie kan een beroep op het vertrouwensbeginsel slagen indien door of namens 

het bevoegde bestuursorgaan uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en ongeclausuleerd toezeggingen zijn 

gedaan, zo stelt de bezwaarschriftencommissie in boetezaak 137, om vervolgens tot de conclusie te 

komen dat een advies van de Codecommissie van de CGR niet kan worden beschouwd als een door 

een bestuursorgaan gedane ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging. De minister heeft bij 

de handhaving van de Geneesmiddelenwet een eigen beleid en is daarbij geenszins gebonden aan 

uitlatingen van de CGR, zo oordeelt de commissie.  

In boetezaak 42 speelt tot slot nog de vraag in welke mate de overtreder er op grond van de 

werkafspraken tussen IGZ en de CGR op had mogen vertrouwen dat na een veroordeling door de 

Codecommissie niet ook nog eens een boete door de minister zou worden opgelegd. De rechtbank 

constateert op dit punt dat ook de werkafspraken de wettelijke bevoegdheid van de minister tot 

                                                           
159 Rb. Rotterdam 23 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:227, r.o. 13.2. De rechtbank verwijst in deze context 

ook naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 januari 2009 
(ECLI:NL:CBB:2009:BH3324). 
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boeteoplegging onverlet laten. Het feit dat door de Codecommissie een sanctie is opgelegd wegens 

overtreding van de CGR Code staat er niet aan in de weg dat de Minister van VWS voor diezelfde 

overtreding ook nog een bestuurlijke boete oplegt. De minister ziet dit ook terecht niet als een 

strafverlichtende factor.160 

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt mee dat de minister op grond van art. 3:2 Awb bij de 

voorbereiding van een boetebesluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen 

belangen dient te verzamelen. Bij het opleggen van een boete rust de plicht op de minister om 

voldoende overtuigend bewijs te leveren. In boetezaak 38 overweegt de bezwaarschriftencommissie 

dat haar niet is gebleken van feiten of omstandigheden waaruit zou kunnen blijken dat er sprake is 

van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit is wel het geval in boetezaak 137. Bij de 

berekening van de hoogte van de boete is ten onrechte uitgegaan van een overtreding uit de hoogste 

categorie. Er is sprake van een overtreding uit de laagste categorie. De bezwaarschriftencommissie is 

van oordeel dat het boetebesluit in strijd met art. 3:2 Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid is 

voorbereid en stelt vast dat de boete voor de betreffende overtreding met 2/3 moet worden 

verlaagd.  

In een tweetal boetezaken wordt de in het boetebesluit opgelegde boete in de beslissing op bezwaar 

door de minister gematigd wegens het overschrijden van een redelijke termijn. Het opleggen van een 

boete valt onder de werkingssfeer van art. 6 EVRM. De jurisprudentie hanteert als vuistregel dat 

afdoening van een bestuurlijke boete in eerste aanleg maximaal twee jaar in beslag kan nemen, en 

dat die termijn aanvangt vanaf het tijdstip waarop het bestuursorgaan jegens de belanghebbende 

een handeling verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat aan hem een 

boete zal worden opgelegd.161   

In boetezaak 1 ligt tussen het moment van bekendmaking van het voornemen van het opleggen van 

een boete aan de bezwaarde en de datum van het boetebesluit een tijdsverloop van 27 maanden. Er 

zijn geen specifieke omstandigheden die een langere behandeltermijn dan 2 jaar rechtvaardigen; het 

tijdsverloop van 27 maanden is derhalve vrijwel geheel toe te rekenen aan de minister. Dit leidt tot de 

conclusie dat de redelijke termijn voor het opleggen van de bestuurlijke boete met enkele maanden is 

overschreden. Conform de geldende jurisprudentie bij matiging op grond van overschrijding van de 

redelijke termijn wordt het boetebedrag met 10% verlaagd. Tot eenzelfde conclusie komt de minister 

in de beslissing op bezwaar in boetezaak 33. In beide gevallen gaat het overigens om relatief ‘vroege’ 

boetezaken. Korting wegens overschrijding van de redelijke termijn is tevens toegepast in boetezaak 

133 (10%), boetezaak 136 (5%) en boetezaak 137 (5%). 

Samengevat kan op grond van de beschikbare dossiers worden vastgesteld dat matiging 

respectievelijk het laten vervallen van een namens de Minister van VWS opgelegde bestuurlijke 

boete globaal heeft plaatsgevonden op een of meer van de volgende gronden of omstandigheden.  

                                                           
160 Rb. Zeeland-West-Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350, r.o. 7 (Janssen-Cilag). 
161 Verwezen wordt naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 16 september 
2010 (UN: B05315; AWB 09/686). 



729 
 

 

Onderstaande tabel weerspiegelt het verloop van de boetehoogte over de verschillende instanties. 

Het definitief opgelegde boetebedrag (per overtreding) is in vet weergegeven. Wanneer het 

definitieve boetebedrag afwijkt van het initieel door de minister opgelegde boetebedrag, is dit in 

rood aangegeven.  

Gronden resp. omstandigheden matiging/intrekking boete

Gronden resp. omstandigheden aantal

Geen overtreding voorschriften geneesmiddelenreclame 3

Faillissement overtreder 2

Bijzondere (financiële) omstandigheden 1

Overschrijding termijnen 5

Zorgvuldigheidsbeginsel; vaststelling boete 2

Boetebeleid onredelijk (2007) 1

Ontbreken verzwarende omstandigheden (2007) 1

Samenloop 1

Legaliteitsbeginsel; norm onvoldoende kenbaar 2
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Van de 37 overtredingen die initieel door de Minister van VWS zijn beboet en waartegen bezwaar 

en/of beroep is aangetekend, is in 15 gevallen de boete uiteindelijk komen te vervallen dan wel 

gematigd (41%). Eén beroepszaak loopt nog per 31 december 2016. 

8.3.4 Overige maatregelen bij de overtreding van wettelijke voorschriften voor 
geneesmiddelenreclame  

Naast de bestuursrechtelijke maatregel van het opleggen van een bestuurlijke boete kan IGZ in het 

kader van haar toezichthoudende taken ook nog over andere maatregelen beschikken. Een algemeen 

overzicht van de zogenoemde stimuleringsmaatregelen, corrigerende maatregelen, tuchtrechtelijke 

maatregelen en strafrechtelijke maatregelen is reeds gegeven in paragraaf 8.3.2. In de onderhavige 

Geconstateerde 

overtreding 

Bedrag 

boetebeschikking

Beslissing op bezwaar Beroep rechtbank Hoger beroep RvSt

Art. 84 lid 1 30.000,00€                      geen boete 

150.000,00€                    150.000,00€                    150.000,00€                         

25.000,00€                      25.000,00€                       25.000,00€                           

30.000,00€                      geen boete

20.000,00€                      4.725,00€                         4.725,00€                             

30.000,00€                      30.000,00€                       30.000,00€                           

150.000,00€                    150.000,00€                    150.000,00€                         

30.000,00€                      30.000,00€                       30.000,00€                           30.000,00€                                            

26.666,00€                      26.666,00€                       26.666,00€                           geen boete 

26.666,00€                      geen boete 

30.450,00€                      15.225,00€                       15.225,00€                           15.225,00€                                            

30.000,00€                      30.000,00€                       

15.000,00€                      15.000,00€                       

30.000,00€                      30.000,00€                       30.000,00€                           

7.500,00€                         7.500,00€                         

Art. 84 lid 2 75.000,00€                      geen boete

150.000,00€                    geen boete 

21.110,00€                      21.110,00€                       

142.500,00€                    47.500,00€                       

Art. 84 lid 4 15.000,00€                      geen boete

Art. 85a 25.000,00€                      geen boete

30.000,00€                      geen boete

20.000,00€                      4.725,00€                         4.725,00€                             

60.000,00€                      60.000,00€                       

60.000,00€                      60.000,00€                       

150.000,00€                    150.000,00€                    

135.000,00€                    135.000,00€                    

42.222,00€                      42.222,00€                       

33.250,00€                      33.250,00€                       beroep loopt

7.500,00€                         7.500,00€                         

7.500,00€                         7.500,00€                         

Art. 94 116.667,00€                    116.667,00€                    116.667,00€                         geen boete

110.834,00€                    55.416,00€                       geen boete

135.000,00€                    121.500,00€                    121.500,00€                         60.750,00€                                            

135.000,00€                    135.000,00€                    135.000,00€                         

44.444,00€                      44.440,00€                       

Art. 84 lid 1 + art. 

88a + art. 88b + 

art. 88c + art. 88e

30.000,00€                      30.000,00€                       geen boete
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paragraaf zal meer specifiek worden ingegaan op de inzet van de maatregelen door IGZ in het kader 

van naleving van hoofdstuk 9 Gnw.  

8.3.4.1 Stimuleringsmaatregelen  

Zoals in paragraaf 8.3.2.2 is vastgesteld, komen stimuleringsmaatregelen in een groot aantal variaties 

voor: campagnes, circulaires, brieven, tijdschriftartikelen, actieve openbaarmaking, rapporten, 

overtuigen, motiveren. Stimuleringsmaatregelen met betrekking tot geneesmiddelenreclame worden 

niet als zodanig door IGZ geregistreerd. In welke mate en op welke wijze IGZ in de periode 2007-2016 

het instrument van de stimuleringsmaatregel heeft toegepast, valt dan ook moeilijk vast te stellen. 

Uitgaande van de openbare bronnen kunnen onder de noemer van stimuleringsmaatregel de 

volgende activiteiten worden geschaard: de nieuwsbrieven inzake de inwerkingtreding van de 

Geneesmiddelenwet en de belangrijkste wijzigingen in dat kader van de reclameregels, en de 

publicatie van de thematische rapporten en inspectierapporten over gunstbetoon. 

Uit de IGZ-rapporten over het nalevingsniveau van reclameregels bij nascholing van medisch 

specialisten en over adviesraden volgt dat ook aan individuele farmaceutische bedrijven 

stimuleringsmaatregelen zijn opgelegd.162 Zo volgt uit het rapport over adviesraden dat IGZ elf 

individuele bedrijven er in het kader van een stimuleringsmaatregel op heeft gewezen dat de door 

hen betaalde vergoedingen aan de deelnemers aan een adviesraad ruim boven de door de Inspectie 

gehanteerde norm lagen.163 Het IGZ-rapport over nascholing van medisch specialisten spreekt van 

stimuleringsmaatregelen bij alle tien geïnspecteerde nascholingen. Deze stimuleringsmaatregelen 

bestaan uit het benoemen van aandachtspunten (variërend van één tot drie aandachtspunten per 

nascholing).164 

 

Stimuleringsmaatregelen in de vorm van aandachtspunten komen tevens voor in de volgende 

inspectierapporten: 

– IGZ-rapport Najaarsdagen Reumatologie 2013 
– IGZ-rapport 7th Dutch Hematology Congress 2013 
– IGZ-rapport 41e Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 2013 
– IGZ-rapport European Society of Cardiology Congress 2013 
– IGZ-rapport European Cancer Congress 2014 
– IGZ-rapport 7e Nationaal POH congres 2014 
– IGZ-rapport EASD Highlights 2014 2014 
– IGZ-rapport Symposium Somatiek bij ADHD 2015 
– IGZ-rapport Nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie 2015 
– IGZ-rapport Nascholing individuele behandeling van diabetes type 2: Is insuline het einde? 2015 
– IGZ-rapport 209e jaarvergadering van het NOG 2015 
– IGZ-rapport Longdagen 2015 

                                                           
162 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012. 
163 Bron: IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 7. IGZ geeft aan 
in deze gevallen te hebben gekozen voor een stimuleringsmaatregel door de vergoeding te benoemen als 
aandachtspunt in het inspectierapport van het betreffende bedrijf vanwege het feit dat het door de Inspectie 
gehanteerde beoordelingskader voor de vergoedingen vooraf niet voldoende duidelijk was voor de 
farmaceutische bedrijven. 
164 Rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging 
nodig 2012, p. 15. 
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8.3.4.2 Corrigerende maatregelen 

In paragraaf 8.3.2.2 is aangegeven dat een corrigerende maatregel kan bestaan uit verscherpt 

toezicht of het opstellen van een verbeterplan. Uit rapportages van IGZ volgt dat de Inspectie het 

geven van een waarschuwing zelf ook als een corrigerende maatregel beschouwt. Zo wordt in het 

rapport over adviesraden van de farmaceutische industrie vermeld dat ‘een corrigerende maatregel 

kan bestaan uit verscherpt toezicht, opstellen van een verbeterplan of een waarschuwing’.165  In 

datzelfde rapport wordt ook het onderscheid gemaakt tussen ‘corrigerend optreden (door een 

waarschuwing) en bestuursrechtelijk optreden (door een boete)’.166 

Navraag bij IGZ heeft geleerd dat er geen centraal registratiesysteem is waarin alle corrigerende 

maatregelen worden bijgehouden. Waarschuwingen die worden uitgedeeld in het kader van het niet-

naleven van voorschriften van de Geneesmiddelenwet worden pas sinds een paar jaar in een 

centrale database bijgehouden. Dit maakt het niet mogelijk een compleet overzicht te verkrijgen van 

de corrigerende maatregelen die door IGZ in de periode 2007-2016 zijn opgelegd wegens het niet- 

naleven van hoofdstuk 9 Gnw. 

De thematische en inspectierapporten geven enige indicatie van door IGZ opgelegde corrigerende 

maatregelen. Uit het IGZ-rapport over gunstbetoon bij nascholing van huisartsen volgt dat drie 

bedrijven gewezen zijn op de verplichting om ervoor te zorgen dat hun vertegenwoordigers 

herkenbaar zijn tijdens de nascholingen. Aan twee bedrijven is verzocht een plan van aanpak op te 

stellen waarin moet worden aangegeven hoe de honorering van de dienstverlening bij alle lopende 

en toekomstige nascholingsbijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren zal worden verbeterd.167 In het 

rapport over adviesraden is aangegeven dat IGZ aan 21 bedrijven een corrigerende maatregel heeft 

opgelegd omdat hun dienstverleningsovereenkomsten onvoldoende helder waren.168 Gelet op de 

hierboven aangehaalde citaten uit dit rapport dient te worden aangenomen dat deze corrigerende 

maatregelen hebben bestaan in het geven van een waarschuwing. Uit het rapport over het 

nalevingsniveau van de reclameregels bij nascholing van medisch specialisten volgt dat de Inspectie 

bij één van de tien geïnspecteerde nascholingen een corrigerende maatregel aan de organisator 

heeft opgelegd wegens het feit dat de geboden gastvrijheid niet ondergeschikt was aan het 

hoofddoel van de bijeenkomst vanwege het sociale programma in combinatie met het luxe verblijf.169 

 

Voorts blijkt dat in het kader van de onderzoeken naar grootschalige congressen en nascholingen 

corrigerende maatregelen zijn opgelegd in de volgende gevallen: 

 

– IGZ-rapport 7th Dutch Hematology Congress 2013. Met betrekking tot het vereiste dat banden 
tussen sprekers en farmaceutische bedrijven bekend moeten worden gemaakt: ‘De Inspectie is 
voornemens om handhavend op te treden naar aanleiding van de geconstateerde overtreding. 
Zij zal de NVvH en de HOVON daarover separaat berichten.’170 

                                                           
165 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 15. 
166 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 23. 
167 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 13. 
168 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 7. 
169 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 

borging nodig 2012, p. 15.  
170 IGZ-rapport 7th Dutch Hematology Congress 2013, p. 14. Met de NVvH wordt bedoeld de Nederlandse 

Vereniging voor Hematologie. Met HOVON wordt bedoeld de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen 
Nederland. 
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– IGZ-rapport Nederlandse Nefrologiedagen 2013. Met betrekking tot het vereiste dat banden 
tussen sprekers en farmaceutische bedrijven bekend moeten worden gemaakt: ‘De Inspectie is 
voornemens om handhavend op te treden naar aanleiding van de geconstateerde overtreding. 
Zij zal de NND daarover separaat berichten.’171 

 
De inhoud van de berichtgeving aan de genoemde verenigingen is niet bekend. Naar moet worden 

aangenomen, is sprake van een waarschuwing.172 

8.3.4.3 Tuchtrechtelijke maatregelen 

In beginsel is het mogelijk dat tegen overtreding door een arts of apotheker van een voorschrift uit 

hoofdstuk 9 Gnw ook tuchtrechtelijk wordt opgetreden. Dit veronderstelt dat de overtreding van het 

betreffende artikel uit de Geneesmiddelenwet tevens kan worden aangemerkt als overtreding van de 

tuchtnormen uit art. 47 Wet BIG. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ernstige 

overtreding van het verbod op gunstbetoon door een arts, die er tevens toe leidt dat hij in strijd 

handelt met de zorg die hij als beroepsbeoefenaar behoort te betrachten, bijvoorbeeld doordat hij 

zich laat betalen voor het voorschrijven van een bepaald receptplichtig geneesmiddel waardoor 

patiënten niet het juiste geneesmiddel voorgeschreven krijgen (schending van de eerste tuchtnorm). 

Ook is denkbaar dat ernstige overtredingen door een arts van het verbod op gunstbetoon kunnen 

worden aangemerkt als handelingen in strijd met het belang van een goede uitoefening van de 

individuele gezondheidszorg, zoals bedoeld in de tweede tuchtnorm. 

 

Vooralsnog is dit een zuiver theoretische casuïstiek. Vooropgesteld wordt dat er tot dusverre geen 

overtredingen van de reclameregels door artsen zijn geconstateerd die hebben geleid tot de meest 

gangbare sanctie, het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk dat 

zich zaken hebben voorgedaan die mogelijkerwijs tevens tot overtreding van de tuchtnormen 

hebben geleid. Uitspraken van tuchtcolleges met betrekking tot dit onderwerp zijn in elk geval niet 

bekend. 

8.3.4.4 Strafrechtelijke maatregelen 

Sinds de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet vindt geen strafrechtelijke afhandeling van 

overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw meer plaats. In theorie kan niet worden uitgesloten dat er een 

strafrechtelijke vervolging plaatsvindt op grond van meerdere geconstateerde overtredingen, 

waaronder een overtreding van de wettelijke bepalingen inzake geneesmiddelenreclame. Een 

dergelijke casus is vooralsnog echter niet bekend.  

  

                                                           
171 IGZ-rapport Nederlandse Nefrologiedagen 2013, p. 13. Met NND wordt bedoeld de stichting Nederlandse 

Nefrologiedagen. 
172 Het gebruik van de term ‘handhavend optreden’ is hier enigszins verwarrend. Vast staat dat voor de 
genoemde bijeenkomsten geen boetebesluit is opgesteld.  
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8.3.5  Onderzoek door IGZ naar het nalevingsniveau van wettelijke voorschriften 
voor geneesmiddelenreclame 

Rapportages over onderzoek naar het nalevingsniveau van de Geneesmiddelenwet worden door IGZ 

gepubliceerd op haar website. Aan de hand van deze publicaties kan met betrekking tot de 

onderzoeken en daaruit voortvloeiende rapportages in de periode 2007-2016 een volgende 

onderverdeling worden gemaakt: 

1. rapportages over algemene thema’s op een geaggregeerd niveau;  

2. rapportages over specifieke grootschalige congressen en nascholingen;  

3. rapportages over specifieke individuele adviesraden;  

4. rapportages over het nalevingsniveau van reclameregels bij marktintroducties.  

Voor zover deze rapportages relevant zijn voor de interpretatie door IGZ van de wettelijke regels met 

betrekking tot geneesmiddelenreclame komen deze aan de orde bij de inhoudelijke bespreking van 

de betreffende bepalingen in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7. Op deze plaats wordt volstaan met een 

overzicht van de rapportages en eventuele conclusies voor zover relevant in het kader van toezicht 

op naleving van de reclameregels. 

8.3.5.1 Inspectierapporten over algemene thema’s op een geaggregeerd niveau  

Door IGZ zijn over algemene thema’s op een geaggregeerd niveau in de periode 2007-2016 de 

volgende rapporten uitgebracht. 

Onderwerp 
 

Datum publicatie 

IGZ-rapport Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag 
door combinatie van elementen 
  

April 2009 

IGZ-rapport Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding 
door farmaceutische industrie 
 

Oktober 2009 

IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 
 

Januari 2010 

IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten 
voldoende, betere borging nodig 
 

November 2012 

IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 
 

December 2012 

 

In het IGZ-rapport Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag 

door combinatie van elementen constateert IGZ dat fase IV-onderzoek (onderzoek dat plaatsvindt 

nadat een geneesmiddel is geregistreerd) soms wordt misbruikt als marketinginstrument. IGZ stelt 

vast dat het mechanisme van fase IV-onderzoek met marketingdoeleinden bestaat uit een 

combinatie van veel elementen. Als de vijf meest kritische en duidelijke aanwijzingen dat 

marketingdoeleinden een prominente of hoofdrol spelen in een fase IV-onderzoek worden genoemd: 

– nut en noodzaak van het onderzoek zijn onduidelijk; 
– te hoge vergoeding in verhouding tot te verrichten werkzaamheden; 
– er worden minimale (wetenschappelijke) gegevens verzameld; 
– schriftelijke dienstverleningsovereenkomst ontbreekt of is onvolledig; 
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– er wordt reclame gemaakt.173 

IGZ doet in het rapport de volgende aanbevelingen: 

1. Aan de Minister van VWS: Neem in de wet of beleidsregels (algemene) regels op voor (niet-

WMO-plichtig) fase IV-onderzoek. Deze regels zullen IGZ meer handvatten bieden bij toezicht en 

handhaving op het gebied van fase IV-onderzoek. 

2. Aan beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld de KNMG): Ontwikkel beroepsnormen voor (de 

beoordeling van) fase IV-onderzoek. Deze beroepsnormen kunnen als handvat dienen voor de 

invulling van de professionele verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar in zijn rol als 

(potentieel) onderzoeker in fase IV-onderzoek. 

3. Aan de CGR: Voorzie in een verplichte preventieve toetsing voorafgaand aan elk fase IV-

onderzoek. Het vigerende systeem van de CGR waarbij Standard Operating Procedures (SOPs) 

moeten worden goedgekeurd biedt in de praktijk naar de mening van IGZ te weinig garanties. 

Alternatief kan zijn dat de CGR de procedure rondom de SOPs en het toezicht op de naleving 

daarvan zodanig herziet en inricht dat dit effectieve waarborgen biedt dat er geen fase IV-

onderzoek wordt uitgevoerd dat voornamelijk of in aanzienlijke mate marketingdoeleinden 

dient.174 

Het advies aan de minister is niet overgenomen, althans heeft niet geleid tot aanpassing van de 

Geneesmiddelenwet en/of de Beleidsregels gunstbetoon. Niet bekend is of er van de zijde van 

beroepsbeoefenaren naar aanleiding van dit rapport beroepsnormen zijn ontwikkeld. De CGR is niet 

overgegaan tot het instellen van de verplichting elk fase IV-onderzoek preventief te laten toetsen. 

Wel is het systeem van de beoordeling van niet-WMO-plichtig onderzoek door de CGR een aantal 

jaren later (2015-2016) veranderd en ondergebracht bij de werkgroep nWMO van de DCRF.175  

Het IGZ-rapport Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door 

farmaceutische industrie uit 2009 is een vervolg op het in 2007 verschenen IGZ-kortschrift over de 

invloed van de farmaceutische industrie op behandelrichtlijnen. IGZ stelt vast dat een methode van 

beïnvloeding is om geneesmiddelen goedkoop aan te bieden. Ook komt het voor dat farmaceutische 

bedrijven banden onderhouden met individuele leden van werkgroepen die betrokken zijn bij het 

opstellen van richtlijnen. Daarnaast kan het zijn dat de farmaceutische industrie wordt uitgenodigd 

door een richtlijncommissie om te pleiten voor opname van hun geneesmiddelen in de richtlijnen. 

Niet alle werkgroepen hanteren (uniforme en gedetailleerde) belangenverklaringen. Ook blijken er 

grote verschillen te bestaan tussen en binnen werkgroepen wat betreft de aantallen banden tussen 

werkgroepleden en de farmaceutische industrie.176  

De Inspectie beveelt aan dat de landelijke richtlijnontwikkelaars, waaronder het NHG en het CBO, 

een ‘richtlijn voor richtlijnontwikkeling’ en een model voor een belangenverklaring opstellen. Alle 

richtlijnopstellers dienen expliciet en aantoonbaar te werken volgens de methode van ‘evidence 

                                                           
173 IGZ-rapport Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door 
combinatie van elementen 2009, p. 38. 
174 IGZ-rapport Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door 
combinatie van elementen 2009, p. 15-16. 
175 Het beheer van het Normenkader en procedure voor toetsing van het nietWMO-plichtig geneesmiddelen- 
onderzoek geïnitieerd of gefinancierd door de farmaceutische industrie is sedert 1 juli 2016 ondergebracht bij 
de werkgroep nWMO van de DCRF; zie ook par. 7.4.5.3. 
176 IGZ-rapport Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door 
farmaceutische industrie 2009, p. 7. 
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based’-richtlijnontwikkeling en dienen de op te stellen richtlijn voor richtlijnontwikkeling en het 

model voor de belangenverklaring te hanteren.177  

Aan deze oproep is in belangrijke mate tegemoetgekomen met de totstandkoming van de Code ter 

voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling in 2012. Deze code wordt 

mede onderschreven door een groot aantal partijen, waaronder ook partijen die betrokken zijn bij de 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame, zoals de KNMG, Nefarma en Bogin.178 

In het rapport over gunstbetoon bij nascholing van huisartsen rapporteert de Inspectie op 

geaggregeerd niveau over haar bevindingen met betrekking tot de naleving van de regels voor 

geneesmiddelenreclame bij 12 geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen. Het algemene beeld is 

positief. De initiërende en financierende bedrijven houden zich overwegend aan de regels op het 

gebied van geneesmiddelenreclame. IGZ stelt tevens vast dat de Geneesmiddelenwet wetstechnisch 

niet eenduidig is op het punt van gastvrijheid bij bijeenkomsten. Bovendien zijn de 

Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon onvoldoende duidelijk over de toelaatbaarheid 

van de aanwezigheid van niet-beroepsbeoefenaren bij wetenschappelijke samenkomsten. IGZ 

adviseert de Minister van VWS de wetgeving op het punt van gastvrijheid bij bijeenkomsten te 

herzien, zodat er eenduidige, kenbare wettelijke regels zijn en de Inspectie kan toezien op naleving 

daarvan. De Inspectie beveelt de minister aan om zo spoedig mogelijk een duidelijke 

interpretatierichtlijn te geven van de huidige wetgeving.179 

In een reactie op het rapport richting de Tweede Kamer laat de minister in januari 2012 weten deze 

aanbevelingen achterhaald te achten gelet op het feit dat reeds een voorstel tot wijziging van de 

Geneesmiddelenwet aanhangig is gemaakt.180 

Het onderzoek naar het nalevingsniveau van de reclameregels bij de nascholing van medisch 

specialisten leidt eveneens tot een aantal aanbevelingen van IGZ: 

1. Aan de CGR: de aanbeveling om vóór eind 2013 in afstemming met de Inspectie en de minister in 

de zelfreguleringsnormen een differentiatie aan te brengen van de maximale bijdrage van 

farmaceutische bedrijven voor gastvrijheid afhankelijk van de duur (of het aantal 

accreditatiepunten) van de nascholing. 

 

2. Aan de minister: de aanbeveling om in 2013 in overleg te treden met de CGR en de Inspectie over 

de differentiatie van de maximale bijdrage van farmaceutische bedrijven voor gastvrijheid en 

indien noodzakelijk de Beleidsregels gunstbetoon aan te passen. 

 

3. Aan de CGR, KNMG en wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten tezamen:  

– de aanbeveling om voor eind 2013 een eenvoudig toetsingsinstrument (eventueel gekoppeld 

aan GAIA) te ontwikkelen en gebruiken waarmee beoordeeld kan worden of een 

accreditatieaanvraag preventief getoetst moet worden op aspecten van gunstbetoon, 

– te zorgen voor transparantie over de uitkomst van een dergelijke toets, en 

                                                           
177 IGZ-rapport Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door 
farmaceutische industrie 2009, p. 7. 
178 In de toelichting op art. 7 CGR Code wordt ook expliciet verwezen naar de Code ter voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.  
179 IGZ-rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels 2010, p. 7. 
180 Kamerstukken II 2009-2010, 29 477, nr. 126.  
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– regelmatig nascholingen op aspecten van gunstbetoon te monitoren.181 

Tevens kondigt IGZ een aantal vervolgacties aan, waaronder het actief toezien op bekendmaking van 

banden tussen sprekers en farmaceutische bedrijven en de passendheid van gekozen locaties voor 

nascholingen. Ook zal de Inspectie de uitvoering van de aanbevelingen door de CGR, KNMG en de 

wetenschappelijke verenigingen volgen.182 

Of het onder 1 en 2 aanbevolen overleg heeft plaatsgevonden, kan op grond van openbare bronnen 

niet worden vastgesteld. Wel staat vast dat, in het geval dat een dergelijk overleg wel heeft 

plaatsgevonden, dit niet heeft geleid tot aanpassing van de normen van de zelfregulering en/of de 

Beleidsregels gunstbetoon.  

Aan de aanbevelingen in de richting van de CGR, KNMG en de wetenschappelijke verenigingen van 

medisch specialisten is wel gevolg gegeven. Uit een reactie van de CGR op het rapport van IGZ blijkt 

dat de CGR en KNMG eerder ook al geconstateerd hebben dat de afspraken met wetenschappelijke 

beroepsverenigingen over het toezicht op gunstbetoon bij bijeenkomsten voor verbetering vatbaar 

zijn, resulterend in het ontwikkelen van een geautomatiseerde elektronische toets binnen de 

gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie (GAIA). Deze geautomatiseerde zelfevaluatie van 

de regels voor gunstbetoon als onderdeel van het accreditatieproces in GAIA is in 2016 operationeel 

voor vrijwel alle medisch specialismen (die onderdeel zijn van GAIA).183 Tevens hebben de KNMG en 

CGR richtlijnen en een template ontwikkeld voor het bekendmaken van banden tussen sprekers en 

farmaceutische bedrijven. 

Het IGZ-rapport over adviesraden bevat aanbevelingen aan zowel de CGR als de Minister van VWS:  

1. Aan de CGR: geef, in overleg met de Inspectie en de Minister van VWS, voor 1 januari 2014 

verduidelijking over de wijze waarop farmaceutische bedrijven de doelstelling en de uitvoering 

van de diensten moeten weergeven in één schriftelijke dienstverleningsovereenkomst en in 

hoeverre farmaceutische bedrijven reis- en verblijfkosten mogen vergoeden bij dienstverlening. 

 

2. Aan de minister: neem voor 1 januari 2014 een kader op in de Beleidsregels gunstbetoon waaruit 

bedrijven en beroepsbeoefenaren kunnen afleiden wat redelijke uurtarieven zijn voor 

dienstverlening en overweeg of het noodzakelijk is om voor 1 januari 2014 de Beleidsregels 

gunstbetoon ook op andere punten aan te passen.184  

Aan de aanbeveling aan de CGR is in 2014 gevolg gegeven met de vaststelling van uurtarieven en 

regels voor de vergoeding van onkosten bij dienstverlening in 2014.185 De minister heeft de 

aanbevelingen van IGZ niet overgenomen. 

  

                                                           
181 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 

borging nodig 2012, p. 15-16. 
182 IGZ-rapport Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere 
borging nodig 2012, p. 16. 
183 Reactie CGR op IGZ-rapport nascholing medisch specialisten, 1 november 2011, gepubliceerd op website 
CGR. Zie over zelfevaluatie GAIA: CGR Nieuwsbrief 2016/2.  
184 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012, p. 15-16. 
185 Uit CGR Nieuwsbrief 2014/1 volgt dat deze uurtarieven tot stand zijn gekomen in overleg met VWS en IGZ. 
Deze uurtarieven en regels voor onkostenvergoeding zijn opgenomen in de toelichting bij art. 6.3.3 CGR Code. 
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8.3.5.2 Inspectierapporten over grootschalige congressen en nascholingen  

Door IGZ zijn met betrekking tot specifieke grootschalige congressen en nascholingen in de periode 

2007-2016 de volgende rapporten uitgebracht.186 

– IGZ-rapport 24e Internistdagen 2013 
– IGZ-rapport Najaarsdagen Reumatologie 2013 
– IGZ-rapport NVVC Najaarscongres 2013 
– IGZ-rapport 7th Dutch Hematology Congress 2013 
– IGZ-rapport Nederlandse Nefrologiedagen 2013 
– IGZ-rapport 41e Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 2013 
– IGZ-rapport European Society of Cardiology Congress 2013 
– IGZ-rapport European Cancer Congress 2014 
– IGZ-rapport 7e Nationaal POH congres 2014 
– IGZ-rapport EASD Highlights 2014 
– IGZ-rapport Symposium Somatiek bij ADHD 2015 
– IGZ-rapport Lustrumeditie Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2015 
– IGZ-rapport Najaarsvergadering NVvA 2015 
– IGZ-rapport Nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie 2015 
– IGZ-rapport Nascholing Nieuwe Diabetesmiddelen 2015 
– IGZ-rapport Nascholing individuele behandeling van diabetes type 2 2015 
– IGZ-rapport 209e jaarvergadering van het NOG 2015 
– IGZ-rapport Longdagen 2015 
– IGZ-rapport 5e Zeister Longsymposium 2015 
– IGZ-rapport Nationaal Pulmonaal Lustrumcongres 2015 
– IGZ-rapport Nascholing De Oudere Patiënt met Diabetes en Nierschade 2015 
– IGZ-rapport Cursus Update Farmacotherapie 2015  
– IGZ-rapport Mammasymposium UMC Utrecht Cancer Center 2015 
– IGZ-rapport Nascholing Penzberg 2016  
– IGZ-rapport PIR workshop 2016 
– IGZ-rapport 8th IPCRG World Conference 2016 
– IGZ-rapport 4e Voorjaars Symposium Verpleegkundig Specialisten Oncologie 2016 

8.3.5.3 Inspectierapporten over adviesraden  

Door IGZ zijn met betrekking tot specifieke adviesraden in de periode 2007-2016 de volgende 

rapporten uitgebracht.187 

– IGZ-rapport Adviesraden georganiseerd door Teva Nederland 2013 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Amgen 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Astellas Pharma 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Eli Lilly 2015  

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door GlaxoSmithKline 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Pfizer 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Merck 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Gilead Sciences Netherlands 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Ferring 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Roche Nederland 2015 

– IGZ-rapport Adviesraad georganiseerd door Sanofi-Aventis Netherlands 2015 

  

                                                           
186 Peildatum: website IGZ per 31 december 2016. 
187 Peildatum: website IGZ per 31 december 2016. 

http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Grootschalige+congressen+24e+Internistdagen+april+2012+Maastricht&docid=6278
http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Symposium+Somatiek+bij+ADHD+Amsterdam+november+2014&docid=8678&URL=
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8.3.5.4 Inspectierapporten over het nalevingsniveau van de reclameregels bij 
marktintroducties  

Door IGZ zijn met betrekking tot het nalevingsniveau van de reclameregels bij marktintroducties in de 

periode 2007-2016 de volgende rapporten uitgebracht.188 

– IGZ-rapport Novartis inzake de marktintroductie van Seebri- en Ultibro Breezhaler 2016 
– IGZ-rapport GlaxoSmithKline inzake de marktintroductie van Anoro en Relvar Ellipta 2016 

8.4 Toezicht in het kader van zelfregulering  

8.4.1 Inleiding 

Het toezicht op naleving van de gedragscode is geregeld in hoofdstuk 2 van de CGR Code. In art. 2.1 

CGR Code wordt dit toezicht opgedragen aan ‘de Keuringsraad alsmede aan de door de stichting CGR 

in het leven geroepen Codecommissie en Commissie van Beroep, overeenkomstig de daarvoor 

vastgestelde bepalingen’. Met dit laatste wordt gedoeld op het eveneens door het bestuur van de 

stichting CGR vastgestelde Reglement Codecommissie/Commissie van Beroep. Hoofdstuk 2 CGR 

Code bestaat verder slechts uit één ander artikel. Dit artikel 2.2 verplicht vergunninghouders en 

beroepsbeoefenaren alle medewerking te verlenen aan het in art. 2.1 bedoelde toezichthoudende 

orgaan voor zover redelijkerwijs nodig bij de uitoefening van zijn taak. 

Het Reglement is vrijwel volledig gewijd aan de taken en werkwijze van de Codecommissie en de 

Commissie van Beroep. De in art 2.1 CGR Code genoemde Keuringsraad wordt in het Reglement in 

het geheel niet genoemd. Waar de taken en werkwijze van de Keuringsraad dan wel worden 

geregeld, is niet duidelijk. In de zeer beknopte toelichting bij art. 2.1 CGR Code staat vermeld dat de 

Keuringsraad sinds 2012 ‘(…) de loketfunctie van de CGR [vervult], waarbij zij tevens een aantal 

toezichthoudende taken uitoefent.’ Deze toezichthoudende taken worden niet (formeel) 

omschreven; er is geen reglement waarin de taken en de bijbehorende werkwijze van de 

Keuringsraad nader worden uitgewerkt.189  

Op grond van de CGR Code en het Reglement dient er derhalve van te worden uitgegaan dat het 

toezicht op naleving van de gedragscode formeel in handen is van de Codecommissie en Commissie 

van Beroep en dat de Keuringsraad daarbij kennelijk een ondersteunende rol speelt. Dit zou gezien 

kunnen worden als een invulling van de in art. 3 en 4 Reglement genoemde mogelijkheid dat de 

stichting CGR een secretariaat voor de Codecommissie en Commissie van Beroep aanwijst, dat onder 

meer belast is met de ontvangst van klachten, verzoeken en beroepschriften en het verzorgen van de 

correspondentie en verslagen van bijeenkomsten van de Codecommissie en Commissie van Beroep. 

Gelet op het voorgaande blijft deze paragraaf beperkt tot de Codecommissie en Commissie van 

Beroep; de rol van de Keuringsraad blijft verder buiten beschouwing.  

                                                           
188 Peildatum website IGZ per 31 december 2016. 
189 Tot 2012 was het toezicht op de naleving van de CGR Code op grond van het tot dan toe geldende art. II CGR 
Code (oud) uitsluitend opgedragen aan de Codecommissie en Commissie van Beroep. Uit CGR Nieuwsbrief 
2012/2 blijkt dat de taken van de Keuringsraad voortaan zullen bestaan uit de secretariaatsvoering van zowel 
de stichting CGR als de stichting KOAG/KAG. In dat kader zal de Keuringsraad als loket optreden voor het 
indienen van klachten, het aanvragen van adviezen en beantwoording van alle vragen en opmerkingen die 
verband houden met de zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. 
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8.4.2 De taken en de samenstelling van de Codecommissie 

Uit art. 6.1 Reglement volgt dat de Codecommissie twee Kamers kent die verschillende 

competentiegebieden hebben. Kamer I is belast met het toezicht op en de behandeling van klachten 

over de naleving van de bepalingen van de CGR Code, tenzij het gaat om reclameactiviteiten voor 

zelfzorggeneesmiddelen gericht op het publiek (art. 6.2 Reglement). De behandeling van klachten 

over de naleving van de bepalingen van de gedragscode die betrekking hebben op 

reclameactiviteiten voor zelfzorggeneesmiddelen, gericht op het publiek, is opgedragen aan Kamer II 

(art. 6.3 Reglement). De werkzaamheden van Kamer II zijn ondergebracht bij de stichting KOAG en 

zullen, gelet op de reikwijdte van dit onderzoek, hier verder buiten beschouwing blijven. Indien in dit 

hoofdstuk wordt gesproken over de Codecommissie, dan wordt bedoeld Kamer I van de 

Codecommissie, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

De taken van Kamer I van de Codecommissie bestaan blijkens het Reglement uit het volgende: 

– de behandeling van klachten (hoofdstuk III en IV Reglement); 

– de behandeling van adviesaanvragen (hoofdstuk VII Reglement); 

– de behandeling van serieuze signalen (hoofdstuk VIII Reglement). 

Alvorens in de paragrafen 8.4.3-8.4.5 nader in te gaan op deze zaken, op deze plaats eerst nog een 

kort woord over de samenstelling van de Codecommissie en Commissie van Beroep. 

De voorzitter en leden van de Codecommissie worden benoemd door het bestuur van de stichting 

CGR.190 Als (plaatsvervangend) voorzitter van Kamer I kunnen worden benoemd een of meerdere 

onafhankelijke juristen (art. 7.1 Reglement). De overige leden van de Codecommissie worden op 

grond van art. 7.2 Reglement benoemd op voordracht van de volgende partijen, waarbij geldt: 

– de vereniging KNMG draagt ten minste twee niet aan de farmaceutische industrie verbonden 

artsen voor; 

– de vereniging KNMP draagt ten minste twee niet aan de farmaceutische industrie verbonden 

apothekers voor; 

– de overige organisaties die bij de stichting zijn aangesloten c.q. die een bestuurslid benoemen in 

die stichting dragen ieder ten minste twee personen voor. 

Dit systeem heeft ertoe geleid dat het aantal door het CGR-bestuur benoemde voorzitters per 31 

december 2016 8 bedraagt, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘gewone’ 

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, althans dit onderscheid komt in openbare uitingen 

over de Codecommissie niet tot uitdrukking.191 Ook de meeste aangesloten verenigingen en 

organisaties hebben meer dan de voorgeschreven 2 leden voor benoeming voorgedragen. Het aantal 

gewone leden van de Codecommissie bedraagt per 31 december 2016 in totaal 28, van wie er 8 zijn 

voorgedragen door de KNMP, 7 door de KNMG, 8 door Nefarma, 2 door Neprofarm, 2 door Bogin en 

1 door het CBD.  

De feitelijke samenstelling van de Codecommissie verschilt per zaak en is tevens afhankelijk van het 

soort procedure dat wordt gevoerd. Zo schrijft art. 14 lid 1 Reglement voor dat voor de behandeling 

                                                           
190 Benoemingen van voorzitters en leden van de Codecommissie gelden voor een periode van drie jaar, 
waarbij onbeperkte herbenoeming mogelijk is met de kanttekening dat een lid in beginsel aftreedt op de 
laatste dag van de maand waarin hij of zij de 70-jarige leeftijd heeft bereikt (art. 8 lid 1). 
191 CGR Nieuwsbrief 2016/1. 
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van een klacht in een bodemprocedure een voorzitter wordt aangesteld en vier andere leden, te 

weten een arts, een apotheker en twee leden die benoemd zijn door de overige bij de stichting 

aangesloten organisaties. Bij een klachtenprocedure in kort geding bestaat de samenstelling uit een 

voorzitter, een lid zijnde een arts of apotheker en een lid dat is benoemd op voordracht van de 

overige bij de stichting aangesloten organisaties (art. 32 lid 1 Reglement). Adviesaanvragen worden 

uitsluitend door een voorzitter van de Codecommissie behandeld (art. 61 Reglement). In feite wordt 

dus gewerkt met een soort pool van voorzitters en leden van de Codecommissie; overeenkomstig de 

voorschriften van het Reglement worden per zaak een of meerdere van hen aangewezen. 

In de bepalingen over klachtenprocedures is geregeld dat er bij de aanwijzing van de leden van de 

Codecommissie voor de behandeling van een concrete zaak rekening mee gehouden moet worden 

dat deze leden geen persoonlijke en/of zakelijke belangen bij die zaak hebben, dan wel dat er geen 

andere feiten of omstandigheden bestaan waardoor de onpartijdigheid van de Codecommissie 

onvoldoende zou zijn gewaarborgd, een en ander ter beoordeling van de voorzitter. Mocht een van 

de partijen desondanks van mening zijn dat de onpartijdigheid van de Codecommissie onvoldoende 

gewaarborgd is, dan voorziet het Reglement in een wrakingsprocedure (art. 14 lid 3-5 Reglement).192 

Voorts zijn leden van de Codecommissie gehouden zonder enige last of ruggespraak te oordelen als 

goede mensen naar redelijkheid en billijkheid. De Codecommissie wordt geacht haar oordeel te 

vormen naar beste weten en op basis van de CGR Code (art. 23 lid 2 Reglement). 

8.4.3 De behandeling van klachten door de Codecommissie  

8.4.3.1 Bodemprocedure Codecommissie 

De rol van de Codecommissie bij de behandeling van klachten is reactief. Uit art. 10 lid 1 Reglement 

volgt dat de Codecommissie tot taak heeft kennis te nemen van en een oordeel uit te spreken over 

klachten die bij haar zijn ingediend met betrekking tot enigerlei handelen of nalaten in strijd met het 

bepaalde in de gedragscode door vergunninghouders of hun artsenbezoekers of vertegenwoordigers, 

respectievelijk beroepsbeoefenaren. Klachten kunnen door eenieder worden ingediend, ook door 

het bestuur van de stichting CGR. Aan het indienen van een klacht zijn meestal kosten verbonden. 

Voor vergunninghouders wordt een griffiegeld gehanteerd van € 1.250, voor rechtspersonen niet 

zijnde vergunninghouders € 520.193 Voor natuurlijke personen geldt geen griffiegeld.  

Van een bij het secretariaat ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen een kennisgeving van 

ontvangst gezonden aan degene die de klacht heeft ingediend. Binnen zeven werkdagen daarna 

dient de klacht te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Codecommissie. Niet elke ingediende 

klacht wordt automatisch door de Codecommissie in behandeling genomen. Art. 13 lid 1 Reglement 

schrijft voor dat een ingediende klacht door de Codecommissie wordt behandeld ‘(…) tenzij de klacht 

(…) naar het oordeel van de CGR (...) niet kan worden beoordeeld zonder gebruikmaking van de 

wettelijke bevoegdheden van de Inspectie. In dat geval leidt de CGR (...) de klacht door naar de 

Inspectie.’ Daarnaast kan de voorzitter een klacht terzijde leggen als hij van oordeel is dat deze reeds 

                                                           
192 De bepalingen over de wrakingsprocedure zijn per 2005 toegevoegd aan het Reglement. 
193 Genoemde bedragen gelden per ultimo 2016. Het bestuur van de CGR kan deze bedragen op grond van art. 
11 lid 2 Reglement herzien. Overigens kan de Codecommissie bepalen dat de partij die in strijd met de 
gedragscode heeft gehandeld het door de klager verschuldigde griffiegeld geheel of gedeeltelijk moet 
vergoeden (art. 28 lid 2 Reglement). 
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op het eerste gezicht als ongegrond moet worden afgewezen of van een dermate geringe belang is 

dat zij redelijkerwijs niet zal leiden tot het opleggen van een straf of een maatregel (art. 13 lid 2)  

Als een klacht door de Codecommissie in behandeling is genomen, volgt een procedure van hoor en 

wederhoor; in eerste instantie schriftelijk, daarna tijdens een mondelinge behandeling. Art. 15-18 

Reglement bevatten voorschriften en termijnen met betrekking tot de schriftelijke wisseling van 

stukken. Art. 19-22 Reglement bevatten voorschriften met betrekking tot de mondelinge 

behandeling van de klacht, die in beginsel openbaar is.194 Partijen kunnen zich tijdens de zitting laten 

bijstaan door een raadsman. Verder kan de Codecommissie uit eigen beweging dan wel op verzoek 

getuigen en/of deskundigen horen (art. 21 Reglement). 

Na de mondelinge behandeling doet de Codecommissie in beginsel binnen drie weken schriftelijk en 

gemotiveerd uitspraak. De straffen of maatregelen die de Codecommissie kan opleggen, zijn 

opgenomen in art. 24 lid 1 Reglement:  

a. berisping;195 

b. het bevel om de gewraakte handeling onmiddellijk te staken en/of zich (verder) daarvan te 

onthouden, respectievelijk indien het een gewraakt nalaten betreft, om zich (verder) 

overeenkomstig het bepaalde in de gedragscode te gedragen; 

c. het bevel om de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde in de toekomst nakoming van de 

gedragscode te waarborgen; 

d. het bevel tot rectificatie; 

e. het bevel tot terugroeping van verspreid materiaal; 

f. publicatie van de uitspraak in verschillende media met inbegrip van de opgelegde straf of 

maatregel. 

De keuze van de op te leggen straf of maatregel kan afhangen van de ernst van de inbreuk en de 

vraag of sprake is van een herhaling van een eerdere inbreuk door dezelfde partij.  

In aanvulling op het voorgaande kan de Codecommissie tevens de partij die in strijd met de 

gedragscode heeft gehandeld in de procedurekosten veroordelen (art. 28 Reglement).196 Uit de 

‘Leidraad behorende bij art. 28 Reglement CGR procedurekosten’ volgt dat het bestuur van de CGR 

jaarlijks een vast bedrag vaststelt dat geldt ter dekking van de kosten die door de CGR worden 

gemaakt in het kader van de behandeling van een klacht (denk aan vacatiegelden, de kosten van de 

griffier en begeleiding). Met het systeem van kostenveroordeling beoogt de CGR de kosten van 

procedures te laten dragen door degenen die deze procedures veroorzaken, te weten de partijen die 

de gedragscode overtreden. 

                                                           
194 Partijen kunnen gemotiveerd bezwaar maken tegen een openbare behandeling. Een verzoek om 
behandeling achter gesloten deuren wordt alleen door de voorzitter van de Codecommissie gehonoreerd als er 
zwaarwichtige redenen zijn die zich tegen een openbare behandeling verzetten (art. 20 Reglement). 
195 Deze berisping kan de vergunninghouder treffen, maar ook een voor de vergunninghouder werkzame 
artsenbezoeker of vertegenwoordiger persoonlijk in het geval dat het een ernstige of herhaalde inbreuk betreft 
(art. 26-27 Reglement). 
196 Uit de Leidraad volgt dat de Codecommissie in uitzonderlijke gevallen ook een veroordeling tot vergoeding 
van de procedurekosten kan uitspreken terwijl er geen overtreding is geconstateerd. Als voorbeeld wordt 
genoemd een partij die bij herhaling een klacht indient zonder dat daar enige reden voor is te vinden en die 
slechts als doel heeft de wederpartij met de procedure te dwarsbomen of in de publiciteit te brengen. Een 
veroordeling in de proceskosten heeft in dat geval tot doel de zogenoemde zeurklachten te bestraffen 
(chicaneuze klager).  
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Uitgangspunt is dat de Codecommissie in geval van handelen in strijd met de gedragscode een 

veroordeling tot vergoeding van de procedurekosten uitspreekt. De Leidraad bevat een aantal niet-

limitatieve uitzonderingen op dit uitgangspunt: 

– de ernst van de overtreding: het kan zijn dat deze van een dermate ondergeschikt belang is dat 

een volledige veroordeling in de kosten niet te rechtvaardigen is; 

– de hoedanigheid van de klager: uitzondering kan bijvoorbeeld worden gemaakt voor een 

overtreding door een natuurlijke persoon;  

– de aard van de zaak: deze kan bijvoorbeeld meebrengen dat de kosten tussen de partijen worden 

verdeeld. 

Het bedrag voor de kostenveroordeling bij een klachtenprocedure voor de Codecommissie is 

vastgesteld op € 6.600. Voor de Commissie van Beroep geldt een bedrag van € 3.000. Een door de 

Codecommissie geconstateerde en in hoger beroep bevestigde overtreding kan zo leiden tot een 

veroordeling tot betaling van in totaal € 9.600.197 Overigens veroordeelt de Codecommissie de 

‘overtreder’ in vrijwel alle gevallen ook tot vergoeding van het door de klager verschuldigde 

griffiegeld.  

8.4.3.2 Kortgedingprocedure Codecommissie  

Het Reglement voorziet ook in een klachtenprocedure in kort geding. Een klacht in kort geding kan 

worden ingediend in het geval dat uit hoofde van onverwijlde spoed en gelet op de belangen van de 

klager en degene tegen wie de klacht is gericht een onmiddellijke voorziening vereist is (art. 30 

Reglement). Een dergelijk verzoek moet met redenen zijn omkleed. De voorzitter van de 

Codecommissie kan het verzoek onder meer naast zich neerleggen als hij van oordeel is dat: 

– het met het gewraakte handelen of nalaten geschonden belang geen spoedeisende behandeling 

rechtvaardigt; 

– de klacht niet vatbaar is om in een kortgedingprocedure genoegzaam door de klager of degene 

tegen wie de klacht is gericht te worden toegelicht;  

– de klacht niet kan worden beoordeeld zonder gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheden 

van IGZ. 

De Codecommissie kan in een kortgedingprocedure een voorlopige maatregel opleggen, bestaande 

uit:  

a. het bevel om de gewraakte handeling onmiddellijk te staken en/of zich (verder) daarvan te 

onthouden respectievelijk, indien het een gewraakt nalaten betreft, om zich (verder) 

overeenkomstig het bepaalde in de gedragscode te gedragen; 

b. het bevel om de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde in de toekomst nakoming van de 

gedragscode te waarborgen; 

c. het bevel tot rectificatie; 

d. het bevel tot terugroeping van verspreid materiaal. 

Tenzij de Codecommissie uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de voorlopige maatregelen bij voorraad 

uitvoerbaar.  

                                                           
197 Deze bedragen zijn in 2008 vastgesteld en nadien niet meer aangepast.  
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De belangrijkste verschillen tussen een kort geding en een bodemprocedure zijn verder de 

samenstelling van de Codecommissie (drie in plaats van vijf leden) en de termijnen waarbinnen de 

procedure wordt afgewikkeld. 

Art. 38 Reglement voorziet in een procedure van verzet, waarvan gebruik kan worden gemaakt door 

de in kort geding aangeklaagde partij die niet bij de mondelinge behandeling aanwezig is geweest. 

Het verzet wordt behandeld door de Codecommissie in kort geding, zo mogelijk in dezelfde 

samenstelling als bij de oorspronkelijke behandeling van de procedure in kort geding.  

8.4.3.3 Hoger beroep Commissie van Beroep  

Tegen uitspraken van Kamer I van de Codecommissie in klachtenprocedures kan beroep worden 

aangetekend bij de Commissie van Beroep (art. 42 lid 1 Reglement). De Commissie van Beroep 

bestaat volledig uit onafhankelijke juristen en wordt benoemd door het bestuur van de stichting CGR. 

Eén van de leden wordt aangewezen als voorzitter, één als plaatsvervangend voorzitter.198 Voor de 

behandeling van een concrete beroepszaak worden een voorzitter en twee leden aangewezen. 

Beroep tegen uitspraken van de Codecommissie (zowel in een bodemprocedure als in kort geding) 

staat open voor de partijen bij de uitspraak in eerste aanleg. Incidenteel beroep is uitgesloten. 

Daarnaast kent de Inspectie sinds 2005 een zelfstandig recht op beroep tegen uitspraken van de 

Codecommissie in het geval dat dit van wezenlijk belang is vanuit een oogpunt van interpretatie van 

de gedragscode (art. 42 lid 2 Reglement). 

Het Reglement bevat bepalingen voor de beroepsprocedure die vergelijkbaar zijn met de procedure 

in eerste aanleg. Er wordt een griffiegeld gehanteerd, er gelden termijnen, er is voorzien in een 

procedure voor wraking en er vindt hoor en wederhoor plaats, eerst in een schriftelijke ronde, 

daarna tijdens de mondelinge behandeling van het beroep.199 

Het indienen van een hoger beroep heeft opschortende werking. Gedurende de beroepstermijn en 

na afloop daarvan, indien het beroep binnen de beroepstermijn is ingesteld, wordt de betrokken 

beslissing van de Codecommissie niet ten uitvoer gelegd totdat de Commissie van Beroep 

onherroepelijk op het beroep heeft beslist, tenzij bij een dergelijke beslissing uitdrukkelijk is bepaald 

dat deze uitvoerbaar bij voorraad is. Indien beroep is ingesteld tegen een beslissing van de 

Codecommissie in kort geding die bij voorraad uitvoerbaar is, kan die uitvoerbaarheid bij voorraad 

slechts worden opgeschort als de Commissie van Beroep op verzoek van degene tegen wie de klacht 

is gericht daartoe uitdrukkelijk besluit (art. 46 Reglement). 

De Commissie van Beroep maakt haar uitspraak schriftelijk en gemotiveerd bekend aan partijen en 

aan de Codecommissie. De Commissie van Beroep is gerechtigd een beslissing van de Codecommissie 

te vernietigen en in plaats daarvan andere beslissingen te nemen. Dit geldt ook voor de veroordeling 

tot betaling van de procedure- en griffiekosten. De Commissie van Beroep beschikt over hetzelfde 

arsenaal aan straffen en maatregelen als de Codecommissie. De Commissie van Beroep kan een 

klacht ter verdere behandeling ook terugverwijzen naar de Codecommissie. 

                                                           
198 De Commissie van Beroep bestaat ultimo 2016 uit vier leden: een voorzitter, een plaatsvervangend 
voorzitter en twee leden. 
199 Het griffiegeld bedraagt € 3.100 voor een vergunninghouder en € 1.300 voor rechtspersonen niet zijnde een 
vergunninghouder. Aan het indienen van een beroep door natuurlijke personen zijn geen kosten verbonden 
(art. 45 Reglement; ultimo 2016). 
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Bijzondere aandacht vragen art. 57 en 58 Reglement inzake de status van uitspraken van de 

Commissie van Beroep. Deze bepalingen zijn in 2013 aangepast naar aanleiding van de uitspraak van 

de Codecommissie in K12.007. In deze zaak verklaart de Codecommissie een klacht niet-ontvankelijk 

vanwege het feit dat de beklaagde niet via een belangenvereniging is gebonden aan de CGR Code en 

zich ook niet op vrijwillige basis aan deze zelfregulering heeft geconformeerd.200 Omdat beslissingen 

van de Commissie van Beroep (en daarmee ook uitspraken van de Codecommissie) op grond van het 

toenmalige art. 57 in algemene zin worden aangeduid als bindend advies is sprake van een 

vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW. Consequentie daarvan is dat de rechter de 

beslissing die aan hem wordt voorgelegd slechts marginaal toetst (art. 7:904 lid 1 BW). De 

Codecommissie concludeert dat een partij op grond van de Grondwet en het EVRM niet onvrijwillig 

kan worden gebonden aan een bindend advies.201   

Naar aanleiding van deze uitspraak wordt in het aangepaste art. 57 Reglement bepaald dat een 

uitspraak van de Commissie van Beroep voor partijen die lid zijn van een organisatie die bij de 

stichting CGR is aangesloten of die zich vrijwillig aan de beslissingsbevoegdheid van de Commissie 

van Beroep conformeren, geldt als een in hoogste ressort gegeven bindend advies. Door de 

Codecommissie moet daaraan, zo nodig in rechte, gevolg worden gegeven. 

Aantasting van een door de Commissie van Beroep gegeven bindend advies kan uitsluitend 

geschieden door het bij de gewone rechter aanhangig maken van een vordering strekkende tot 

onverbindendverklaring van de beslissing en tot verwijzing van de zaak waarop deze beslissing 

betrekking heeft naar de Commissie van Beroep, teneinde het bestaande beroep, met inachtneming 

van de uitspraak van de gewone rechter, opnieuw te behandelen en daarop te beslissen (art. 58 lid 1 

Reglement). Indien een dergelijke vordering niet binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak 

in hoger beroep aanhangig is gemaakt, wordt de beslissing van de Commissie van Beroep geacht 

definitief te zijn (art. 58 lid 2 Reglement). 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 (art. 58 lid 3 Reglement).  

8.4.4 De behandeling van adviesaanvragen door de Codecommissie 

8.4.4.1 De algemene procedure voor de behandeling van adviesaanvragen  

Op grond van art. 59 Reglement kan iedere belanghebbende een adviesaanvraag indienen bij de 

Codecommissie omtrent ‘de verenigbaarheid van een eigen (voorgenomen) handelen of nalaten met 

de bepalingen van de CGR Code of de geest en strekking daarvan’. Aan dit artikel valt een aantal 

zaken op. In tegenstelling tot het indienen van een klacht geldt voor het aanvragen van een advies 

dat de aanvrager belanghebbende dient te zijn. Tevens dient een adviesaanvraag betrekking te 

hebben op een ‘eigen’ handelen of nalaten. Of er betekenis gehecht moet worden aan het feit dat 

het woord ‘voorgenomen’ tussen haakjes staat, is niet duidelijk. In elk geval volgt uit art. 59 

Reglement wel dat een adviesaanvraag een preventief karakter heeft. De aanvrager wordt in de 

                                                           
200 Kortweg wordt hier gesproken over de niet-ontvankelijkheid van de klacht, in plaats van dat de klager niet-
ontvankelijk is in zijn klacht. 
201 CGR Nieuwsbrief 2013/1.  
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gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het feitelijk handelen het oordeel van de Codecommissie te 

vragen over de toelaatbaarheid van die handeling in het licht van de CGR Code.  

Naast belanghebbende partijen kan ook het bestuur van de stichting CGR een adviesaanvraag bij de 

Codecommissie indienen. Deze mogelijkheid is gecreëerd om de Codecommissie in voorkomende 

gevallen te kunnen verzoeken in meer algemene zin een standpunt uit te brengen ten aanzien van 

verenigbaarheid van bepaalde ontwikkelingen en/of bepaalde concrete activiteiten op het gebied 

van geneesmiddelenreclame met de bepalingen van de gedragscode of de geest of de strekking 

daarvan (art. 71 Reglement). Een dergelijk advies kan door het bestuur op brede schaal 

bekendgemaakt worden.  

De procedure voor de behandeling van een adviesaanvraag is eenvoudiger en heeft een eenzijdiger 

karakter dan een klachtenprocedure. Een adviesaanvraag wordt schriftelijk, zo nodig voorzien van 

toelichtende documentatie, door de aanvrager ingediend. Er bestaat geen mogelijkheid tot een 

mondelinge toelichting. Een adviesaanvraag wordt behandeld door een van de voorzitters van de 

Codecommissie. Uit het Reglement volgt niet dat daarbij afstemming plaatsvindt met de overige 

voorzitters of gewone leden van de Codecommissie.  

Een voorzitter van de Codecommissie is overigens niet verplicht een adviesaanvraag in behandeling 

te nemen. Als gronden om een aanvraag niet te behandelen noemt art. 62 Reglement onder meer de 

complexiteit van de aanvraag (het kan zijn dat het karakter of de omvang van de aanvraag een zo 

diepgaand materieel onderzoek vereist dat de adviesprocedure zich daarvoor klaarblijkelijk niet 

leent), het feit dat de aanvraag niet gaat om toetsing van een eigen handelen maar bijvoorbeeld om 

het toetsen van uitingen van een derde partij, dan wel anderszins oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 

van de adviesprocedure. 

Art. 64 Reglement benadrukt dat een adviesaanvraag vertrouwelijk wordt behandeld. Deze 

vertrouwelijkheid dient te worden gezien in samenhang met het preventieve karakter van een 

adviesaanvraag. Partijen kunnen hun voornemens vooraf laten toetsen; dit betekent dat informatie 

aan de Codecommissie wordt voorgelegd die concurrentiegevoelig kan zijn. Om te voorkomen dat 

gebruikmaking van de mogelijkheid tot het aanvragen van een adviesaanvraag wordt vermeden 

omdat aanvragers niet willen dat deze gegevens in de openbaarheid komen, wordt vertrouwelijkheid 

gegarandeerd. De voorzitter draagt ervoor zorg dat een advies bij publicatie geen vertrouwelijke 

gegevens bevat en dat de identiteit van de aanvrager niet bekend wordt gemaakt. In art. 64 

Reglement staat nog vermeld dat de voorzitter ‘[i]n zwaarwegende gevallen, dan wel indien de 

adviezen naar zijn oordeel ook voor anderen dan de aanvrager van belang kunnen zijn (…)’ kan 

besluiten een advies te publiceren. Sinds 2006 hanteert de CGR echter het beleid dat alle door de 

Codecommissie uitgebrachte adviezen in geanonimiseerde vorm op de website van de CGR worden 

gepubliceerd.202 

De status van het uitgebrachte advies is niet bindend voor de aanvrager (art. 63 Reglement). Het is 

aan de aanvrager zelf te bepalen of hij al dan niet opvolging wil geven aan het advies. Overigens is 

het sinds 2006 wel de praktijk dat de CGR actief navraag doet bij aanvragers van een advies of zij het 

oordeel van de Codecommissie uiteindelijk ook hebben opgevolgd. Het antwoord van de aanvrager 

wordt bij de adviesaanvraag gedocumenteerd en is inzichtelijk voor IGZ (zie par. 8.5.4). Ook de 

                                                           
202 CGR Nieuwsbrief 2006/2. In de daaraan voorafgaande periode zijn in totaal zeven adviezen van de 
Codecommissie op de website van de CGR gepubliceerd (vier in 2003, twee in 2004 en één in 2005).  
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Codecommissie is niet gebonden aan een advies. Dit betekent dat indien op enig moment een klacht 

wordt ingediend ten aanzien van een handeling of nalaten waarover eerder een adviesaanvraag bij 

de Codecommissie is ingediend, de Codecommissie in de klachtenprocedure tot een ander oordeel 

kan komen dan in de adviesaanvraag.  

Aan het indienen van een adviesaanvraag zijn kosten verbonden (€ 1.500).203 De Codecommissie kan 

besluiten deze kosten niet in rekening te brengen in het geval dat de aanvraag is ingediend door een 

koepelorganisatie van vergunninghouders of beroepsbeoefenaren.  

8.4.4.2 De toetsing van interne procedures 

In het kader van adviesaanvragen voorziet het Reglement ook nog in een aantal afzonderlijke 

bepalingen met betrekking tot de mogelijkheid voor belanghebbenden interne procedures preventief 

te laten toetsen op verenigbaarheid met de bepalingen van de gedragscode. 

Het bepaalde in art. 66-70 Reglement dient vooral te worden gezien in het licht van de tussen 2004 

en 1 juli 2015 geldende verplichting voor vergunninghouders om een interne procedure (SOP) op te 

stellen voor de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek. Een dergelijke SOP diende op grond van 

art. 6.3.3 onder b CGR Code (oud) aan de hand van richtsnoeren te worden goedgekeurd door de 

CGR. Vergunninghouders die niet beschikten over een door de CGR goedgekeurde SOP dienden elk 

individueel niet-WMO-plichtig onderzoek preventief door de CGR te laten goedkeuren.  

8.4.5  De behandeling van serieuze signalen door de Codecommissie  

Sinds 2004 kent het Reglement een procedure voor de behandeling van serieuze signalen. Deze 

procedure is in 2004 aan het Reglement toegevoegd om het mogelijk te maken dat serieuze 

overtredingen van de CGR Code ook op vertrouwelijke wijze onder de aandacht van de 

Codecommissie kunnen worden gebracht. De procedure geldt in aanvulling op de gewone 

klachtenprocedure en is met name bedoeld voor die gevallen waarin het onwenselijk wordt geacht 

dat de identiteit van degene die de klacht meldt publiekelijk bekend wordt.204  

Op grond van art. 76 Reglement kan eenieder die een serieuze overtreding van de gedragscode 

constateert en deze niet in de vorm van een klacht aan de Codecommissie wil of kan voorleggen, een 

schriftelijke melding van de vermeende overtreding doen bij het secretariaat van de CGR. Deze 

melding moet een zo volledig mogelijke omschrijving en onderbouwing van de overtreding bevatten. 

Ook moet de melder motiveren waarom hij de zaak niet als een gewone klacht bij de Codecommissie 

aanhangig wil maken. 

 

Na de melding verricht het secretariaat van de CGR een vooronderzoek, waarbij zo nodig 

aanvullende informatie bij de melder wordt opgevraagd (art. 78 lid 1 Reglement). Ook kan het 

secretariaat binnen de (wettelijke) mogelijkheden en bevoegdheden zelfstandig onderzoek doen 

naar de feiten waar de melding betrekking op heeft (art. 78 lid 2 Reglement). Aan de hand van dit 

vooronderzoek beslist het secretariaat of de melding zal worden doorgeleid naar het bestuur van de 

stichting CGR. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer de ernst en de aard van de 

                                                           
203 Art. 65 lid 1 Reglement, ultimo 2016. 
204 CGR Nieuwsbrief 2004/3. 
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zaak, de beschikbare feiten en de onderbouwing en de motivering van de melder waarom de klacht 

niet volgens de normale procedure kan worden behandeld (art. 79 lid 1 Reglement).205 

 

Het is vervolgens aan het bestuur te beslissen of het de melding in de vorm van een klacht of 

adviesaanvraag zal doorgeleiden naar de Codecommissie (art. 80 lid 1 Reglement). In beide gevallen 

geldt dat de voorschriften voor de klachtenprocedure en adviesaanvraag geheel conform de normale 

procedure zullen zijn, met de kanttekening dat het bestuur van de CGR zal optreden als klager 

respectievelijk aanvrager van het advies (art. 80 lid 2-3 Reglement). De identiteit van de melder van 

het signaal wordt geheimgehouden (art. 77 lid 1 Reglement).  

8.4.6  Toezicht door de Codecommissie/Commissie van Beroep in de praktijk  

8.4.6.1 Klachtenprocedures; kwantitatieve analyse uitspraken 1999-2016 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van het totale aantal klachten dat in de periode 1999-2016 

door de Codecommissie is behandeld. Daarbij is een nader onderscheid gemaakt tussen klachten in 

kort geding en klachten in een bodemprocedure. In de rechterkolom staan vermeld de zaken die op 

de website van de CGR Code worden aangeduid als ‘ingetrokken’. Het betreft serieuze signalen e.d. 

die zonder zitting zijn afgedaan.206   

 

                                                           
205 Indien het secretariaat van oordeel is dat er geen aanleiding is de melding door te geleiden naar het bestuur 
wordt dit aan de melder meegedeeld, die dan overigens alsnog kan besluiten via de gewone route een klacht in 
te dienen (art. 79 lid 3 Reglement). 
206 Dit aantal is gebaseerd op het aantal zaken dat door de CGR als klacht is geregistreerd (te herkennen aan het 
registratieteken ‘K’, gevolgd door een nummer) en waarvan de uitkomst is gepubliceerd op de website van de 
CGR. De zaken zijn ondergebracht bij het jaar waarin de klacht is ingediend (te herkennen aan de eerste 
cijferreeks van het registratieteken).  

Aantal door Codecommissie behandelde klachten, opgesplitst naar soort procedure

Totaalaantal 

klachten

Bodemprocedure Kort geding Ingetrokken na 

beoordeling 

Codecommisie

1999 4 1 3 0

2000 13 1 12 0

2001 18 8 10 0

2002 12 2 10 0

2003 15 5 10 0

2004 20 3 17 0

2005 12 3 9 0

2006 11 3 8 0

2007 9 2 7 0

2008 10 3 7 0

2009 9 3 6 0

2010 3 2 1 0

2011 7 1 6 0

2012 7 0 6 1

2013 13 3 9 1

2014 12 1 9 2

2015 11 1 9 1

2016 6 1 2 3

Totaal 192 43 141 8
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In de periode 1999-2016 zijn in totaal 192 klachten afgehandeld door de Codecommissie.207 Het 

gemiddelde aantal behandelde klachten per jaar bedraagt ruim 10. Tussen de jaren onderling doen 

zich verhoudingsgewijs echter aanzienlijke verschillen voor. Het grootste aantal behandelde klachten 

is ingediend in 2004 (20), het kleinste aantal in 2010 (3).  

In ruim 70% van de gevallen is de klacht ingediend en behandeld als kort geding, in een kleine 30% 

van de gevallen is de klacht in een bodemprocedure behandeld. Sinds 2012 publiceert de CGR op 

haar website onder de noemer van ‘klacht’ ook meldingen van overtredingen die door de CGR zijn 

onderzocht en die – op basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de reactie daarop van de 

vermeende overtreder – de status ‘ingetrokken’ hebben verkregen. In de meeste gevallen wordt die 

status toegekend op grond van de toezeggingen en door de vermeende overtreder getroffen 

maatregelen om verdere overtredingen te voorkomen. Omdat deze meldingen formeel als klacht zijn 

geregistreerd en het intrekken in naam van de Codecommissie geschiedt, zijn deze zaken in het 

overzicht als door de Codecommissie behandelde klacht aangemerkt.  

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het totaalaantal bij de Codecommissie ingediende 

klachten groter is dan het aantal op de website gepubliceerde uitspraken van de Codecommissie. De 

CGR is niet helemaal consequent geweest in de registratie van vorderingen in conventie en 

vorderingen in reconventie. Gedurende een bepaalde periode zijn deze vorderingen als twee 

afzonderlijke klachten geregistreerd. Er zijn echter ook uitspraken waarin de vordering in conventie 

en die in reconventie onder één zaaknummer zijn behandeld. De mogelijkheid tot het indienen van 

een vordering in reconventie is in met ingang van 2013 komen te vervallen.208 

Aangetekend wordt dat er ook klachten bij de Codecommissie zijn ingediend die door de indiener 

worden ingetrokken voordat de Codecommissie tot een uitspraak komt. Veelal gebeurt dit nadat 

toezeggingen zijn gedaan, op basis waarvan wordt overeengekomen de klacht in te trekken. Het 

totaalaantal zaken waarin een dergelijke schikking tot stand gekomen is, wordt niet door de CGR 

vermeld. Het aantal ‘ontbrekende’ uitspraken op de website van de CGR geeft wel een indicatie. 

Gedoeld wordt op de zaken waaraan door de CGR wel een registratieteken is toegekend, maar 

waarvan uiteindelijk geen uitspraak van de Codecommissie is gepubliceerd. Het totaalaantal 

ontbrekende registratietekens bedraagt circa 95. Deze registratietekens kunnen zowel betrekking 

hebben op zaken waarin alleen een vordering in conventie is ingediend als op zaken waarin én een 

vordering in conventie én een vordering in reconventie is ingediend. Overigens is het aantal 

ontbrekende registratietekens in de laatste 10 jaar aanzienlijk lager dan in de eerste 10 jaar.  

                                                           
207 Uit de website van de CGR valt af te leiden dat er per 31 december 2016 één klacht is ingediend waarvan de 
klachtenprocedure nog niet door de Codecommissie is afgerond: K16.008 (Boehringer Ingelheim/Teva). Deze 
zaak is in het overzicht niet meegeteld.  
208 In de CGR Nieuwsbrief wordt gewezen op het feit dat het destijds geldende Reglement het toelaat dat een 
partij waartegen een klacht is ingediend, naar aanleiding daarvan een ‘tegenklacht’ indient. ‘De klacht en 
tegenklacht moeten echter worden gezien als zelfstandige zaken. De Codecommissie kan beslissen de zaken 
gezamenlijk te behandelen en zelfs de besluiten op beide klachten opnemen in één uitspraak. Dat ontneemt 
echter niet de zelfstandigheid van beide zaken. De in het Reglement gebruikte processuele term “reconventie” 
is hierbij onjuist.’ (CGR Nieuwsbrief 2012/5) 
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Indien de bij de Codecommissie ingediende klachten worden onderverdeeld per categorie klager, 

ontstaat het volgende beeld. 

 

 

Uit dit overzicht volgt dat verreweg de meeste uitspraken door de Codecommissie in 

klachtenprocedure zijn geïnitieerd door een farmaceutisch bedrijf. In 84% van de gevallen is sprake 

van een klacht die door een vergunninghouder wordt ingediend tegen een andere 

vergunninghouder. Slechts in 8% van de gevallen is een klacht ingediend door een 

beroepsbeoefenaar. Daarbij kan meer specifiek de volgende onderverdeling worden gemaakt.  

 

Aantal ontbrekende zaaknummers op jaarbasis

Aantal ontbrekende zaken Aantal ontbrekende zaken

1999 5 2008 4

2000 16 2009 5

2001 10 2010 3

2002 2 2011 1

2003 10 2012 0

2004 10 2013 3

2005 3 2014 0

2006 4 2015 1

2007 7 2016 1

Aantal door Codecommissie behandelde klachten opgesplitst per aard indiener

Totaalaantal 

klachten

Vergunninghouder Beroepsbeoefenaar Overig

1999 4 3 1 0

2000 13 12 0 1

2001 18 17 1 0

2002 12 12 0 0

2003 15 13 2 0

2004 20 16 3 1

2005 12 9 2 1

2006 11 8 2 1

2007 9 7 1 1

2008 10 8 2 0

2009 9 8 0 1

2010 3 2 0 1

2011 7 7 0 0

2012 7 6 0 1

2013 13 11 1 1

2014 12 9 1 2

2015 11 9 0 1

2016 6 3 0 3

Totaal 192 161 16 15

Nadere omschrijving klachten ingediend door categorie ‘beroepsbeoefenaren’

Aantal

Individuele arts 9

Individuele apotheker 1

Individuele arts en apotheker gezamenlijk 1

Samenwerkingsverband artsen (stichting) 3

Koepelvereniging apothekers 2

Totaal 16
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De overige 8% van de klachten is geïnitieerd door de volgende partijen. 

 

Ten aanzien van de aard van de klachten die bij de Codecommissie zijn ingediend, kan het volgende 

worden vastgesteld. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderwerpen waarover klachten bij de 

Codecommissie zijn ingediend. Daarbij is de volgende, zeer globale indeling gehanteerd: ‘uitingen’, 

‘gunstbetoon’ en ‘diversen’. In de categorie ‘gunstbetoon’ zijn meegenomen de klassieke vormen van 

gunstbetoon, zoals gastvrijheid, dienstverlening en geschenken. In de categorie ‘diversen’ zijn 

meegerekend de meer atypische vormen van gunstbetoon en zaken die op voorhand niet duidelijk in 

een van de twee andere categorieën geclassificeerd kunnen worden. 

Men dient in gedachten te houden dat een beperkt aantal klachtenprocedures betrekking heeft op 

meer dan één onderwerp. In die gevallen is bijvoorbeeld een klacht ingediend tegen een vermeende 

overtreding van zowel de voorschriften in de CGR Code met betrekking tot reclame-uitingen als de 

regels voor gunstbetoon. Tevens wordt erop gewezen dat één klacht betrekking kan hebben op 

meerdere vermeende overtredingen. Ter illustratie: een klacht over een reclame-uiting heeft vaak 

betrekking op meerdere onderdelen van deze uiting. In onderstaand overzicht is alleen het 

onderwerp van de klacht in haar totaliteit weergegeven.  

 

 

Nadere omschrijving klachten ingediend door categorie ‘overigen’

Aantal

Individueel lid Tweede Kamer 1

CBG 1

IGZ 1

Medewerker zorgverzekeraar 1

Bestuur KOAG 1

CGR op basis van melding 10

Totaal 15

Aantal door Codecommissie behandelde klachten opgesplitst per onderwerp

Totaalaantal 

klachten

Uitingen Gunstbetoon Diversen

1999 4 3 0 1

2000 13 13 0 1

2001 18 18 0 0

2002 12 10 1 1

2003 15 12 1 2

2004 20 17 2 1

2005 12 11 0 1

2006 11 10 4 1

2007 9 7 1 1

2008 10 8 2 0

2009 9 7 1 1

2010 3 3 0 0

2011 7 7 1 0

2012 7 7 0 0

2013 13 12 0 1

2014 12 12 1 1

2015 11 10 1 0

2016 6 5 2 1

Totaal 192 172 17 13
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Uit bovenstaand overzicht volgt dat 90% van de door de Codecommissie behandelde 

klachtenprocedures betrekking heeft op reclame-uitingen. Slechts bij 17 van de gevoerde 

klachtenprocedures (9%) betreft het onderwerp (ook) de regels voor gunstbetoon.  

De categorie ‘diversen’ bestaat uit de volgende onderwerpen.  

 

Voor de inhoudelijke bespreking van de uitspraken van de Codecommissie in klachtenprocedures 

wordt verwezen naar de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7. In deze paragraaf volgt wel een analyse van de 

zaken die door de Codecommissie gegrond zijn verklaard in relatie tot de opgelegde sancties en 

maatregelen.  

In de regel bestaan klachten die bij de Codecommissie worden ingediend uit meer dan één vordering 

en in de regel wordt door de Codecommissie ook meer dan één maatregel opgelegd. Onderstaande 

tabel bevat een overzicht van de uitspraken van de Codecommissie die op de vorderingen in 

klachtenprocedures zijn gedaan.  

 

Uit dit overzicht volgt dat de Codecommissie in de periode 1999-2016 in 8 zaken de vordering van de 

klager niet-ontvankelijk heeft verklaard. In een tweetal klachtenprocedures in kort geding heeft de 

Codecommissie de zaak doorverwezen naar de voltallige Codecommissie. 

In 19 procedures is de Codecommissie tot het oordeel gekomen dat de klacht ongegrond is. Er is 

geen overtreding van de CGR Code vastgesteld. In deze zaken zijn ook geen sancties of maatregelen 

opgelegd. Overigens is er ook een tweetal zaken waarin de Codecommissie de klacht wel gegrond 

heeft geacht, maar geen sancties of maatregelen heeft opgelegd. 

In de zaken die wel gegrond zijn verklaard, is een scala aan sancties en maatregelen opgelegd. Men 

dient zich te realiseren dat per zaak vaak meer dan één sanctie wordt opgelegd. Een 

Nadere specificatie categorie diverse onderwerpen

Aantal

Terugbetalingsregeling/refundactie 2

Ondersteuningsprogamma 2

Niet-WMO-plichtig onderzoek 7

Totaal 11

Overzicht resultaten uitspraken Codecommissie

Aantal

Procedureel Klacht niet-ontvankelijk 8

Doorverwezen voltallige Codecommissie 2

Ingetrokken door CGR (geen sancties/maatregelen) 9

Ongegrond Geen sancties/maatregelen 19

Gegrond Geen sancties/maatregelen 2

Staken 153

Vernietigen materialen 10

Terugroepen materialen 5

Rectificatie 52

Rectificatie afgewezen 36

Maatregelen/verboden 11

Berisping 4

Veroordeling procedurekosten/griffiegeld 164
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veelvoorkomende combinatie van sancties en maatregelen bij een geconstateerde overtreding van 

de voorschriften met betrekking tot uitingen is bijvoorbeeld het gebod om het gebruik van de uiting 

te staken (en gestaakt te houden), het gebod om de uiting te rectificeren en een veroordeling tot 

betaling van de procedurekosten (met inbegrip van het door de klager betaalde griffiegeld).  

De volgorde van het sanctiearsenaal van de Codecommissie zoals weergegeven in art. 14 lid 1 

Reglement aanhoudend, kan verder het volgende worden geconstateerd. 

Van de mogelijkheid tot het opleggen van een berisping (art. 24 lid 1 onder a Reglement) heeft de 

Codecommissie in totaal 4 keer gebruikgemaakt. In 2 andere gevallen is de vordering van de 

klagende partij tot de oplegging van een berisping door de Codecommissie afgewezen.  

Art. 24 lid 1 onder b Reglement behelst het bevel om de gewraakte handeling te staken en gestaakt 

te houden. Deze maatregel is veelvuldig door de Codecommissie opgelegd (153 zaken; vorderingen in 

conventie en reconventie afzonderlijk berekend). In het overgrote deel van deze gevallen betreft het 

een bevel om het gebruik van een bepaalde claim te staken en gestaakt te houden. In een incidenteel 

geval beveelt de Codecommissie een concrete handeling te staken, zoals het bevel demonstraties 

met een injectiepen te staken, het uitdelen van gimmicks te staken en een bepaald onderzoek te 

staken. Andere meer specifieke voorbeelden van de invulling van het bevel om te staken zijn het 

verbod om een bijeenkomst doorgang te laten vinden, het bevel om het gebruik van bepaald 

beeldmateriaal te staken en het bevel om bepaalde uitingen (zoals persberichten) van een website te 

verwijderen. In een enkel geval combineert de Codecommissie het bevel om te staken met het bevel 

tot terugroeping van verspreid materiaal (5 zaken) of de vernietiging van de betreffende materialen 

(10 zaken). 

Onder het bevel om de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde in de toekomst nakoming van 

de gedragscode te waarborgen (art. 24 lid 1 onder c Reglement), kan worden geschaard het 

algemene bevel om noodzakelijke maatregelen treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen, 

maar ook het bevel aan een vergunninghouder in de toekomst de productinformatie op basis van de 

SmPC mee te zenden met zijn reclame-uitingen, zich in de toekomst te onthouden van uitingen op 

Facebook of op andere sociale media die als reclame voor UR-geneesmiddelen kunnen worden 

gezien en het bevel om schriftelijke instructie aan medewerkers te geven dat zij zich in mondelinge 

communicatie met beroepsbeoefenaren niet langer mogen baseren op bepaalde claims.  

Het bevel tot rectificatie (art. 14 lid 1 onder d Reglement) wordt veelvuldig gevorderd en in een 

toenemend aantal gevallen ook toegewezen. In totaal legt de Codecommissie in 52 zaken een bevel 

tot rectificatie op, in 36 zaken acht de Codecommissie deze gevorderde maatregel niet aangewezen. 

Het bevel tot rectificatie gaat in de meeste gevallen vergezeld van een nauwkeurige omschrijving van 

de inhoud en lay-out van de rectificatie. In de meeste gevallen wordt ook aangegeven op welke wijze 

en in welke media de rectificatie bekendgemaakt dient te worden. Dit varieert van het plaatsen van 

een mededeling in het medium waarin de oorspronkelijke uiting is geplaatst tot verzending van een 

brief aan een specifieke doelgroep van beroepsbeoefenaren. In een enkel geval wordt de 

veroordeelde partij daarbij verplicht de verzendlijst van de geadresseerde partijen over te leggen. 

Ook komt het voor dat een rectificatie geplaatst dient te worden op de homepage van de website 

van de veroordeelde partij en – in één enkel geval – in het weekblad van Nefarma. Er is een uitspraak 

bekend waarin de Codecommissie nog een stap verder gaat en naast het bevel tot rectificatie tevens 
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aan de veroordeelde partij het bevel oplegt om zich te onthouden van enig commentaar, in welke 

vorm dan ook, op de opgelegde rectificatie.  

De veroordeling tot vergoeding van de procedurekosten (art. 28 lid 1 Reglement) en vergoeding van 

het griffiegeld (art. 28 lid 2) wordt zeer veelvuldig en over het algemeen ook zeer consequent 

toegepast. In totaal is aan 164 partijen een veroordeling van deze kosten opgelegd, waarbij – op een 

enkele uitspraak uit de beginperiode van de CGR na – geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

vergoeding van de procedurekosten en het griffiegeld. In vrijwel alle gevallen wordt een partij van 

wie is vastgesteld dat zij een overtreding van de gedragscode heeft begaan, veroordeeld tot betaling 

van deze kosten. In een enkele procedure in conventie en reconventie besluit de Codecommissie tot 

compensatie van deze kosten en in een zeer uitzonderlijk geval besluit de Codecommissie tot 

matiging ervan.  

Er zijn enkele voorbeelden bekend van door de Codecommissie opgelegde maatregelen die door de 

Commissie van Beroep niet terecht worden geacht. Zie bijvoorbeeld B04.026: in eerste aanleg heeft 

de Codecommissie bevolen de in omloop zijnde en de in voorraad gehouden inhalatietestdozen te 

vernietigen. De Commissie van Beroep kwalificeert dit bevel als disproportioneel in verhouding tot de 

ernst van de overtreding. Er zijn noch door de klager, noch door de Codecommissie argumenten 

aangedragen die een dergelijke zware maatregel rechtvaardigen.209  

In de periode 1999-2016 is tegen 55 uitspraken van de Codecommissie beroep aangetekend bij de 

Commissie van Beroep. Dit betekent dat een kleine 30% van de uitspraken van de Codecommissie in 

hoger beroep ofwel geheel ofwel op onderdelen opnieuw is beoordeeld op verzoek van een of van 

beide partijen.  

 

De Commissie van Beroep komt in ruim twee derde van de hogerberoepsprocedures tot het oordeel 

dat het beroep ongegrond is. Daarmee wordt het vonnis van de Codecommissie bekrachtigd. In 16% 

                                                           
209 B04.026, 30 mei 2005, r.o. 4.5.3 (AstraZeneca/GlaxoSmithKline).  

Overzicht resultaten uitkomsten procedures hoger beroep Commissie van Beroep

Totaalaantal klachten 

Codecommissie

Hoger beroep Gegrond; 

vernietiging en 

(eventueel) nieuwe 

maatregelen

Ongegrond; 

uitspraak 

Codecommissie 

bekrachtigd

Gedeeltelijk gegrond

1999 4 2 0 2 0

2000 13 4 0 3 1

2001 18 7 1 6 0

2002 12 3 0 3 0

2003 15 4 2 1 1

2004 20 7 1 4 2

2005 12 4 1 3 0

2006 11 1 0 1 0

2007 9 2 0 1 1

2008 10 2 1 1 0

2009 9 4 0 3 1

2010 3 2 1 1 0

2011 7 4 0 4 0

2012 7 2 0 1 1

2013 13 1 0 1 0

2014 12 2 1 0 1

2015 11 2 1 0 1

2016 6 2 0 2 0

Totaal 192 55 9 37 9
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van de gevallen acht de Commissie van Beroep het beroep gegrond en wordt de uitspraak van de 

Codecommissie vernietigd, waarbij de Commissie van Beroep in voorkomende gevallen ook 

maatregelen oplegt. In de resterende 16% van de gevallen wordt het beroep gedeeltelijk gegrond 

verklaard. 

8.4.6.2 Jurisprudentie m.b.t. procedurele aspecten  

8.4.6.2.1 De (on)bevoegdheid van de Codecommissie 

De bevoegdheid van de Codecommissie om klachten wegens vermeende overtredingen van de CGR 

Code in behandeling te nemen, is in een aantal zaken ter discussie gesteld. In sommige zaken is door 

de verweerder een formeel beroep gedaan op de onbevoegdheid van de Codecommissie. In andere 

zaken heeft de verweerder de Codecommissie op basis van een vergelijkbare argumentatie verzocht 

de klagende partij niet-ontvankelijk te verklaren in haar klacht. Ook komt het voor dat zowel de 

onbevoegdheid als de niet-ontvankelijkheid worden ingeroepen, beide begrippen worden niet altijd 

consistent toegepast. Desalniettemin kunnen uit de jurisprudentie van de Codecommissie op dit punt 

een aantal hoofdlijnen worden afgeleid. 

De bevoegdheid van de Codecommissie wordt niet ingeperkt door de achtergrond van de klager. Op 

grond van art. 10 lid 2 Reglement is ‘een ieder’ bevoegd een klacht in te dienen en de 

Codecommissie past dit uitgangspunt consequent en onverkort toe. Het verzoek tot 

onbevoegdverklaring vanwege het feit dat de klager een buitenlandse rechtspersoon is, wordt door 

de Codecommissie dan ook niet gehonoreerd.210 

De aard van de aangeklaagde partij kan wel een belemmering zijn voor de ontvankelijkheid van de 

klacht. Art. 10 lid 1 Reglement spreekt bij de taakomschrijving van de Codecommissie over het 

beoordelen van klachten die zijn ingediend met betrekking tot het handelen of nalaten van 

vergunninghouders (of hun artsenbezoekers of vertegenwoordigers) en beroepsbeoefenaren. Deze 

bepaling wordt strikt geïnterpreteerd. Zo acht de Codecommissie de KNMP niet-ontvankelijk in haar 

klacht tegen Pretium, omdat laatstgenoemde noch onder de definitie van vergunninghouder, noch 

onder de definitie van beroepsbeoefenaar in de zin van de CGR Code valt.211   

Art. 10 lid 1 Reglement staat er eveneens aan in de weg dat de Codecommissie kennisneemt van een 

klacht die is ingediend tegen een zorgverzekeraar, zo blijkt uit een zaak uit 2013. Aangezien een 

zorgverzekeraar geen vergunninghouder of beroepsbeoefenaar in de zin van de gedragscode is, 

verklaart de Codecommissie zich onbevoegd. De stelling in deze zaak van de klager dat uit de 

jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat de regels voor geneesmiddelenreclame ook 

voor anderen dan vergunninghouders en beroepsbeoefenaren gelden en daarmee ook van 

toepassing zijn op zorgverzekeraars treft geen doel. De Codecommissie wijst er in K13.001 op dat de 

jurisprudentie van het Europese Hof niet ziet op de vraag of de Codecommissie in het onderhavige 

geval bevoegd is.212  

                                                           
210 K12.007, 15 februari 2013, r.o. 6.2 (Pharmacosmos/Vifor). 
211 K03.012, 30 oktober 2003, r.o. 5.5 (KNMP/Pretium). Ten tijde van deze zaak zijn de taken van de 
Codecommissie nog vastgelegd in art. 8 lid 1 Reglement (later vernummerd tot art. 10 lid 1 Reglement). 
212 K13.001, 4 april 2013, r.o. 6.3-6.6 (Novartis/Achmea). De uitspraak van het Europese Hof van Justitie 
waaraan wordt gerefereerd, is het Damgaard-arrest. Zie ook par. 4.3.4 en 4.4.4.4.  
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Een andere vraag die meerdere keren is opgeworpen, betreft de bevoegdheid van de Codecommissie 

kennis te nemen van klachten tegen partijen die geen lid zijn van een van de bij de zelfregulering 

aangesloten koepels. In beginsel vormt dit laatste geen belemmering. In een in 2004 aangespannen 

klachtenprocedure tegen een farmaceutisch bedrijf dat geen lid is van Nefarma (een van de bij de 

CGR aangesloten koepels) acht de Codecommissie zich bevoegd. Zij wijst erop dat het op grond van 

art. 10 lid 1 Reglement haar taak is te oordelen over klachten omtrent het handelen of nalaten van 

vergunninghouders of beroepsbeoefenaren. In het kader van deze taakuitoefening maakt het geen 

verschil of de betrokken vergunninghouder al dan niet lid is van Nefarma. Daarbij onderkent de 

Codecommissie wel dat het feit dat een vergunninghouder zich niet heeft onderworpen aan de 

jurisdictie van de Codecommissie gevolgen kan hebben voor de vraag in hoeverre deze gebonden is 

aan de uitspraak.213  

Lange tijd blijft dit uitgangspunt gehandhaafd. In 2012 speelt de vraag echter opnieuw. In deze zaak 

wordt een klacht ingediend tegen een farmaceutisch bedrijf dat geen lid is van een van de bij de CGR 

aangesloten koepels. Dit bedrijf stelt niet vrijwillig voor de Codecommissie te zijn verschenen, de 

rechtsmacht van de Codecommissie niet te erkennen en zich niet te willen conformeren aan een 

door de Codecommissie te geven beslissing. Uitspraken van de Codecommissie en Commissie van 

Beroep gelden als een bindend advies. Een verzoek om een bindend advies door de 

overheidsrechter onverbindend te laten verklaren, zal op grond van art. 7:904 BW slechts 

marginaal worden getoetst. Het in art. 17 Gw vastgelegde beginsel dat niemand tegen zijn wil kan 

worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, staat hieraan in de weg. Bovendien zou 

dat in strijd zijn met art. 6 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM mag de toegang tot de 

rechter niet zodanig worden beperkt dat die in zijn kern wordt aangetast. De Codecommissie 

verklaart de klagende partij niet-ontvankelijk in haar klacht.214 Naar aanleiding van deze zaak is het 

Reglement aangepast. Om te voorkomen dat de Codecommissie geen uitspraken kan doen in 

klachtenprocedures tegen partijen die geen lid zijn van een bij de CGR aangesloten koepelorganisatie 

of die zich niet vrijwillig aan de beslissingsbevoegdheid van de CGR conformeren, is expliciet bepaald 

dat uitspraken jegens ongebonden partijen niet-bindend zijn.  

In een incidenteel geval is de onbevoegdheid van de Codecommissie ingeroepen wegens de aard van 

de uiting waar de klacht betrekking op heeft. In K14.003 beroept de verweerder zich op het feit dat 

de gewraakte uiting informatie over vergoedingen van geneesmiddelen bevat. De Codecommissie 

wijst er echter op dat het haar taak is klachten in behandeling te nemen over de naleving van 

bepalingen van de CGR Code. Bij de beoordeling of een uiting als informatie dan wel als reclame 

moet worden beschouwd, dient te worden vastgesteld of de uiting in haar geheel al dan niet een 

aanprijzend karakter heeft. Indien eenmaal vaststaat dat een uiting als reclame moet worden 

aangemerkt, brengt dit met zich mee dat de uiting in al haar onderdelen moet voldoen aan de eisen 

van de CGR Code. Hieruit volgt dat het enkele beroep op het feit dat een uiting alleen informatie over 

                                                           
213 K04.011, 16 juli 2004, r.o. 6.2-6.3 (Aventis/Novo Nordisk). De Codecommissie geeft aan dat het niet op haar 

weg ligt de vraag over de gebondenheid aan de uitspraak te beantwoorden, maar sluit niet uit dat de 
regelgeving die uit de gedragscode en de uitspraken van de Codecommissie voortvloeit – gezien de status die 
de gedragscode en de uitspraken van de Codecommissie genieten binnen de geneesmiddelenbranche – op 
grond van het civiele recht ook bindend moet worden geacht voor vergunninghouders die zich niet aan die 
regelgeving hebben onderworpen. Zie ook par. 4.2.3.3. 
214 K12.007, 15 februari 2003, r.o. 6.3 (Pharmacosmos/Vifor). In K13.002 doet Vifor een beroep op de 
onbevoegdheid van de Codecommissie. Dit beroep is tevergeefs (K13.002, 20 juni 2013, r.o. 4.2 (Vifor). 
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de vergoedingsstatus van een geneesmiddel bevat, niet op voorhand leidt tot onbevoegdheid de 

Codecommissie. Daartoe zal eerst de inhoud van de uiting moeten worden beoordeeld.215 

8.4.6.2.2 Ontvankelijkheid; (gebrek aan) belang  

Voor het indienen van een klacht bij de Codecommissie geldt niet als specifiek vereiste dat er sprake 

moet zijn van een eigen belang dat de klager met de indiening van een klacht beoogt te beschermen. 

Dit concludeert de Commissie van Beroep in een uitspraak uit 2005. De Commissie van Beroep geeft 

aan dat weliswaar enig belang vereist is, maar dat dit geen specifiek eigen belang behoeft te zijn. Het 

stellen van een dergelijke eis valt niet te rijmen met de doelstellingen van de gedragscode, die 

immers met betrekking tot geneesmiddelenreclame een algemeen belang beoogt te beschermen, 

aldus de Commissie van Beroep.216 

Dit uitgangspunt wordt herhaald in K13.003, waarin er door de Codecommissie op wordt gewezen 

dat uit het Reglement niet volgt dat een klager, om ontvankelijk te zijn, een persoonlijk belang moet 

hebben bij zijn klacht. De Codecommissie voegt hieraan toe dat ook uit het algemene 

procesrechtelijke beginsel ‘geen belang, geen actie’ een dergelijk vereiste niet volgt. ‘(…) Waar het 

hier om gaat is dat de “actie”, in dit geval de klacht, geëigend is om het doel, met het oog waarop de 

actie mogelijk is gemaakt, te bereiken. Dat doel is in dit geval naleving van de gedragscode te 

bevorderen. Dat beoogt [de klager] te bereiken en daarmee heeft hij procesbelang.’217 Zie voor 

eenzelfde redenering K14.004.218 

Minder eenduidig wordt de vraag beantwoord of rechtsverwerking kan leiden tot niet-

ontvankelijkheid van een klacht. 

Uit een enkele uitspraak lijkt te volgen dat het belang van de klager bij een verklaring voor recht 

reeds maakt dat die klacht ontvankelijk is. In 2007 oordeelt de Codecommissie in algemene 

bewoordingen dat het feit dat de wederpartij erkend heeft in strijd met de gedragscode te hebben 

gehandeld er niet aan in de weg staat dat er een klacht bij de Codecommissie wordt ingediend. Dit 

leidt niet tot niet-ontvankelijkheid.219 Meer specifiek oordeelt de Codecommissie in K09.010: de 

klager heeft belang bij de behandeling van zijn klacht, omdat deze gericht is op de vaststelling van 

een eventuele schending van de CGR Code. ‘(…) Dit is een te respecteren belang waaraan niet afdoet 

dat [de verweerder] stelt dat de presentatie gestaakt is en niet meer gebruikt zal worden. (…)’220 Dit 

geldt ook voor het belang van rectificatie van een gedraging in strijd met de gedragscode.221  

De vraag of onderlinge afspraken tussen partijen kunnen leiden tot rechtsverwerking – en aan de 

ontvankelijkheid van een vordering in een klachtenprocedure bij Codecommissie in de weg staan – is 

door de Commissie van Beroep wel geopperd, maar niet ten principale beantwoord. In B13.012 

                                                           
215 K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.2-6.5 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
216 B04.012/04.0 en B04.012/04.05, 21 januari 2005, r.o. 5.2.3 (AstraZeneca/Pfizer). 
217 K13.003, 6 juni 2013, r.o. 6.2-6.3 (Goor/Sandoz). 
218 K14.004, 19 augustus 2014, r.o. 6.1.3 (Galderma/Meda). De Codecommissie haakt aan bij eerdere 
jurisprudentie waaruit volgt dat het Reglement niet vereist dat klaagster een specifiek eigen belang moet 
hebben bij het indienen van haar klacht. Het stellen van een dergelijke eis komt niet overeen met de 
doelstellingen van de CGR Code, die met betrekking tot geneesmiddelenreclame een algemeen belang beogen 
te beschermen. 
219 K06.015, 15 februari 2007, r.o. 5.1 (SWAB/Bayer). 
220 K09.002, 27 maart 2009, r.o. 6.1 (Ferring/Serono). 
221 K21.002, 13 maart 2001, r.o. onder D (Janssen-Cilag/AstraZeneca). 
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constateert de Commissie van Beroep dat gesteld noch gebleken is dat partijen specifieke afspraken 

hebben gemaakt over de inhoud en opmaak van de betwiste advertentie, noch dat deze advertentie 

van tevoren aan de klager is voorgelegd. Deze heeft zich dus geen oordeel kunnen vormen over die 

advertentie, nog los van de vraag of daarin de concrete toezeggingen van verweerder zijn 

nagekomen. Alleen al om die reden kan naar het oordeel van de Commissie van Beroep niet worden 

gezegd dat klager afstand heeft gedaan van zijn recht of zijn recht heeft verwerkt om over de 

uiteindelijke advertentie een klacht bij de Codecommissie in te dienen, ‘(…) nog daargelaten de vraag 

of de CGR Code of het Reglement wel een grondslag biedt voor niet-ontvankelijkverklaring van 

partijen op grond van afstand van recht of rechtsverwerking door (privaatrechtelijke) 

vaststellingsovereenkomsten. (…)’222 

De Codecommissie gaat wisselend met dit vraagstuk om. In de zaken waar niet-ontvankelijkheid is 

opgeworpen wegens vermeende onderlinge overeenstemming tussen partijen spitst het oordeel van 

de Codecommissie zich meestal toe op de vraag of er daadwerkelijk overeenstemming is bereikt, en 

zo ja, wat de strekking van die overeenstemming is in relatie tot de voorliggende klacht. Zie in dit 

kader onder meer K07.007, K13.009, K14.003, K14.005 en K14.011, waarin de Codecommissie, kort 

samengevat, vaststelt dat niet gebleken is dat tussen partijen in concrete zin afspraken zijn gemaakt, 

dan wel niet is aangetoond dat de klager toestemming heeft gegeven tot gebruik van de gewraakte 

uitingen.223 Na het beroep op niet-ontvankelijkheid te hebben afgewezen, gaat de Codecommissie in 

al deze zaken over tot de inhoudelijke behandeling van de klacht. Zie over de strekking van de 

overeenstemming in relatie tot de gewraakte uiting onder meer K13.012 en B13.012.224  

In enkele zaken oordeelt de Codecommissie bepaalde onderdelen van een klacht niet-ontvankelijk, 

omdat op dat specifieke punt door de wederpartij reeds onvoorwaardelijke toezeggingen zijn 

gedaan. Zie bijvoorbeeld K14.007, waarin de verweerder onvoorwaardelijk heeft toegezegd een van 

de gewraakte claims niet meer te zullen gebruiken. De klager heeft volgens de Codecommissie niet, 

althans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de claim daarna nog in reclame-uitingen is gebruikt 

en heeft daardoor geen belang meer bij dit onderdeel van de klacht.225 Zo ook K07.011. Ter zitting 

heeft de verweerder verklaard dat hij de gewraakte claim niet meer zal gebruiken. Gelet op die 

uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toezegging van de verweerder is de Commissie van oordeel dat 

het belang van de klager bij behandeling van dit klachtonderdeel in kort geding aan de klacht is 

ontvallen.226 

Een vrij unieke zaak waarin de Codecommissie is verzocht de klacht niet-ontvankelijk te verklaren 

wegens het gebrek aan belang van de klager is K11.004. In deze zaak is door de voorzieningenrechter 

                                                           
222 B13.012/B14.01, 13 juni 2014, r.o. 4.1.4 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
223 K09.007, 22 juni 2009, r.o. 6.3 (Sanofi-Aventis/Merck); K13.009, 11 februari 2014, r.o. 6.2 (Novartis/Ipsen); 
K14.003, 13 mei 2013, r.o. 6.7 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics); K14.005, 8 oktober 2014, r.o. 6.1 (Novo 
Nordisk/Sanofi-Aventis); K14.011, 24 maart 2014, r.o. 6.1 (Biogen/Merck). 
224 K13.012, 4 maart 2014, r.o. 6.2 (Boehringer Ingelheim/Novartis); B13.012./B14.01, 13 juni 2014, r.o. 4.1.4 
(Novartis/Boehringer Ingelheim). 
225 K14.007, 10 oktober 2014, r.o. 6.4 (Takeda/Grünenthal). 
226 K07.011, 16 augustus 2007, r.o. 6.2 (Novartis/MSD). Zie verder ook K16.005; de uitdrukkelijke toezegging 

om een bepaalde claim niet meer te gebruiken, maakt dat de klager geen belang meer heeft bij een inhoudelijk 
oordeel van de Codecommissie (K16.005, 2 november 2016, r.o. 6.3 (Santen en Oy/Alcon)). In 2002 doet de 
verweerder ter zitting een toezegging, waarop de klager het betreffende onderdeel van de klacht intrekt. De 
Codecommissie neemt dit onderdeel van de klacht niet meer in behandeling (K02.004, 19 juni 2002, r.o. D 
(Schering-Plough/Roche)). 
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bij vonnis in kort geding uitspraak gedaan over de eveneens aan de Codecommissie voorgelegde 

reclame-uitingen, waarbij de verweerder tevens aangeeft de betreffende uitingen niet meer te 

gebruiken. De Codecommissie acht de klager desalniettemin wel ontvankelijkheid in zijn vordering: 

niet is gebleken dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen en er hoger beroep is aangetekend 

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter.227  

Voorbeelden van uitspraken waarin de niet-ontvankelijkheid van de klacht is ingeroepen op andere 

gronden dan een vermeend gebrek aan belang: 

– K03.004: De klacht is niet-ontvankelijk verklaard omdat tegen een uitspraak van de 

Codecommissie in kort geding beroep kan worden ingesteld. Het is niet mogelijk om dezelfde 

zaak nogmaals in een bodemprocedure aan de Codecommissie voor te leggen.228 

– K06.009: De klacht is niet-ontvankelijk verklaard omdat sprake is van een eigen voorgenomen 

handelen. Om een uitspraak te krijgen over de vraag of een eigen voorgenomen handelen 

verenigbaar is met het bepaalde in de CGR Code, staat in beginsel de mogelijkheid open om een 

adviesprocedure te volgen op de voet van art. 59 Reglement, aldus de Codecommissie.229 

8.4.6.2.3 Spoedeisendheid  

Blijkens art. 33 Reglement zijn er vier omstandigheden op grond waarvan de voorzitter van de 

Codecommissie kan besluiten het verzoek om een klacht in kort geding te behandelen terzijde te 

leggen. Kort samengevat betreft het de volgende omstandigheden:  

– de klacht is op het eerste gezicht reeds al ongegrond of van een dermate gering belang dat er 

redelijkerwijs geen aanleiding zal zijn tot het opleggen van een straf of een maatregel; 

– de gewraakte handelingen rechtvaardigen geen spoedeisende behandeling;  

– de klacht is niet geschikt om in een kortgedingprocedure op afdoende wijze te worden 

toegelicht; of  

– de klacht kan niet worden beoordeeld zonder gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheden 

van IGZ. 

In de praktijk is vooral vaak beroep gedaan op de tweede omstandigheid. Uit de jurisprudentie van 

de Codecommissie op dit punt kan het volgende worden afgeleid. 

In de regel geldt dat als de wederpartij de spoedeisendheid niet weerspreekt, de Codecommissie 

deze op voorhand aanneemt. Slechts in een enkel geval werpt de Codecommissie het gebrek aan 

spoedeisendheid uit eigen beweging op. Zie voorbeeld K14.006. In deze zaak is de spoedeisendheid 

niet door de partijen bestreden, maar stelt de Codecommissie ten aanzien van een aantal 

onderdelen van de klacht op eigen initiatief vast dat er geen spoedeisend belang is. Met betrekking 

tot een programma voor de tijdelijke, kosteloze verstrekking van een geneesmiddel neemt de 

Codecommissie echter goede nota van het feit dat dit programma inmiddels is gestopt. Voor de 

inhoudelijke behandeling van enkele andere onderdelen van de klacht verwijst de Codecommissie de 

behandeling door naar de voltallige Codecommissie. De klager moet daar zelf het initiatief toe 

nemen.230 

                                                           
227 K11.004, 6 juli 2011, r.o. 6.2 (Astellas/Sandoz). 
228 K03.004, 15 mei 2003, r.o. 6.1-6.9 (Janssen-Cilag/Eli Lilly). Zie voor de eerdere uitspraak K02.012, 6 februari 
2003 (Eli Lilly/Janssen-Cilag). 
229 K06.009, 6 september 2006, r.o. 6.2-6.7 (Wyeth/Serono). 
230 K14.006, 29 augustus 2014, r.o. 6.3 (Merck/Genzyme). 
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Een vergelijkbaar voorbeeld, maar dan op verzoek van een der partijen, is K14.009. De 

Codecommissie stelt ter zitting vast dat toezeggingen zijn gedaan om de gewraakte websites aan te 

passen en constateert dat dit ook is gebeurd. Niet, althans onvoldoende, is gebleken dat de oudere 

versies van de websites na die toezeggingen nog zijn gebruikt. Klager heeft daarom geen 

spoedeisend belang meer bij de onderdelen van de klacht die zien op de oudere versies van de 

websites. Voor zover de klager een inhoudelijke beoordeling wenst van die oudere websites, verwijst 

de Codecommissie deze onderdelen van de klacht overeenkomstig art. 33 onder b jo. art. 34 

Reglement naar een behandeling door de voltallige Codecommissie. Klager wordt verzocht binnen 

twee weken aan het secretariaat kenbaar te maken of hij behandeling door de voltallige 

Codecommissie wenst.231 

In het merendeel van de overige zaken waarin de verweerder het ontbreken van spoedeisendheid 

inroept, geeft de Codecommissie daaraan geen gehoor. In een aantal gevallen verwijst de 

Codecommissie daarbij naar het feit dat de vermeende overtredingen nog voortduren. De klager 

heeft in dat geval belang bij onmiddellijke voorzieningen. Zie bijvoorbeeld K14.011, waarin de 

verweerder nog niet heeft afgezien van verder gebruik van de gewraakte uitingen, zodat rekening 

moet worden gehouden met voortgezet gebruik daarvan. Indien komt vast te staan dat die uitingen 

in strijd zijn met de gedragscode heeft klager er belang bij dat het gebruik daarvan op zo kort 

mogelijke termijn wordt gestaakt, aldus de Codecommissie. Zij wijst erop dat, aangezien het om 

uitingen gaat die bij verder gebruik kunnen leiden tot niet-rationeel voorschrijfgedrag, het ook in het 

belang van beroepsbeoefenaren en patiënten is dat het gebruik van die uitingen zo spoedig mogelijk 

eindigt.232  

Vergelijkbaar is K15.011, waarin de verweerder niet heeft toegezegd te rectificeren. Indien komt vast 

te staan dat de uitingen in strijd zijn met de CGR Code heeft klager er spoedeisend belang bij dat het 

onjuiste beeld dat is ontstaan op zo kort mogelijke termijn wordt gerectificeerd.233 Ook de 

omstandigheid dat sprake is van een herhaling van mogelijke schendingen van de CGR Code maakt 

dat er sprake is van spoedeisendheid.234 

In andere zaken stelt de Codecommissie de spoedeisendheid vast zonder deze expliciet te 

beargumenteren. In sommige gevallen wordt volstaan met de constatering dat de klager voldoende 

aannemelijk heeft gemaakt een belang te hebben bij de vaststelling van schendingen van de 

gedragscode en het opleggen van voorlopige voorzieningen teneinde daarmee voortdurende of 

toekomstige schendingen te voorkomen235 of is de eventuele schending van de CGR Code al 

voldoende om spoedeisendheid aan te nemen.236 Verdere voorbeelden van spoedeisendheid zijn te 

vinden in onder meer K21.010,237 K21.011,238 en K03.017.239 

                                                           
231 K14.009, 16 december 2014, r.o. 6.1.3 (Merck/Biogen). 
232 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.2 (Biogen/Merck). 
233 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.3 (Galderma/Bipharma). 
234 K09.001/K09.003, 26 februari 2009, r.o. 9.1 (Roche/Pfizer). 
235 Zie bijv. K13.009, 11 februari 2014, r.o. 6.1-6.3 (Novartis/Ipsen); K13.012, 4 maart 2014, r.o. 6.3 (Boehringer 
Ingelheim/Novartis); K14.011, 24 maart 2014, r.o. 6.2 (Biogen/Merck). 
236 Zie bijv. K05.009, 26 augustus 2005, r.o. 6.2 (Schering/Roche); K09.002, 27 maart 2009, r.o. 6.1 
(Ferring/Serono); K14.003, 13 mei 2014, r.o. 6.8 (ALK-Abelló/Allergy Therapeutics). 
237 K21.010, 17 mei 2001, r.o. D (GlaxoWellcome/AstraZeneca). 
238 K21.011, 9 juli 2001, r.o. D (AstraZeneca/GlaxoWellcome). 
239 K03.017, 3 november 2003, r.o. 6.1 (Novartis/Roche). 
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De omstandigheid dat partijen met elkaar in overleg zijn over de gewraakte uiting doet niet af aan de 

spoedeisendheid van een klacht.240 Ook het enkele feit dat de klager al enige tijd van een mogelijke 

overtreding op de hoogte is, leidt op zichzelf nog niet tot rechtsverwerking met betrekking tot 

spoedeisendheid.241 

De zaken waarin de Codecommissie geen spoedeisendheid aanwezig acht, betreffen verder vooral 

vorderingen in reconventie. Zie bijvoorbeeld K04.006 (klacht in reconventie): tussen de datum van 

publicatie van de gewraakte uiting en het indienen van de klacht in reconventie in kort geding ligt 

een lang tijdsverloop. Er is derhalve geen belang bij een onmiddellijke voorziening.242 Vergelijkbaar: 

in K06.007 (klacht in reconventie) worden de gewraakte materialen reeds geruime tijd gebruikt 

zonder dat daar in een eerder stadium bezwaar tegen is gemaakt.243 In K16.005 wordt een klacht 

ingediend over een advertentie die bijna twee jaar oud is en nadien niet meer is gebruikt. De 

Codecommissie is dan ook van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van 

spoedeisend belang en verwijst de zaak door naar de voltallige Codecommissie.244 

Een voorbeeld van een onderdeel van een klacht dat op grond van art. 33 onder c Reglement door de 

voorzitter van de Codecommissie in een kortgedingprocedure terzijde is gesteld en conform art. 34 

Reglement is doorverwezen naar een bodemprocedure bij de voltallige Codecommissie is K07.012. 

Naar het oordeel van de voorzitter van de Codecommissie leent dit onderdeel van de klacht, dat 

betrekking heeft op niet-WMO-plichtig onderzoek, gelet op de complexiteit van de ter discussie 

gestelde materie en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, zich niet voor behandeling in een 

kortgedingprocedure.245 

8.4.6.2.4 Het beginsel van behoorlijke procesorde  

Het beginsel van behoorlijke procesvoering is in een aantal hogerberoepsprocedures aangevoerd in 

de context van de omvang van de rechtsstrijd.  

In B10.006 is door Janssen-Cilag aangevoerd dat de Codecommissie bij de behandeling van de klacht 

in eerste aanleg buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. In deze – zeer atypische en 

redelijke unieke zaak, waarin door het bestuur van de stichting KOAG/KAG bezwaar is gemaakt tegen 

een groot aantal uitingen van Janssen-Cilag – zijn door de Codecommissie overtredingen vastgesteld 

die volgens Janssen geen onderdeel uitmaken van de ingediende klacht. Met verwijzing naar art. 1 lid 

1 en art. 3 lid 1-2 Reglement stelt de Commissie van Beroep vast dat klachten over enig handelen of 

nalaten in strijd met de CGR Code duidelijk geformuleerd moeten worden ingediend. Voor partijen 

moet duidelijk zijn welke uitingen (en op welke punten) ter toetsing aan de Codecommissie worden 

voorgelegd. Een gebrek aan voldoende duidelijkheid zal met name de aangeklaagde partij in zijn of 

haar verweer kunnen schaden.246 

In het onderhavige geval constateert de Commissie van Beroep op dit punt een groot aantal 

omissies. Er is in deze zaak geen specifieke klacht geformuleerd. In plaats daarvan is een rapportage 

                                                           
240 K06.012/K06.014, 16 maart 2006, r.o. 9.1 (Schering-Plough/Abbott). 
241 K07.010, 31 juli 2007, r.o. 6.2 (Janssen-Cilag/UCB). 
242 K04.005/K04.006, 2 juni 2004, r.o. 7.13 (GlaxoSmithKline/Boehringer Ingelheim). 
243 K06.007, 12 mei 2006, r.o. 9.1 (Novartis/MSD). 
244 K16.005, 2 november 2016, r.o. 6.2 (Santen Oy/Alcon). 
245 K07.012, 16 augustus 2007, r.o. 6.2 (MSD/Novartis).  
246 B10.006/10.03, 8 februari 2011, r.o. 4.2.4.1 (Janssen-Cilag/Stichting KOAG/KAG). 
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van het secretariaat van de KOAG als klacht aan de Codecommissie voorgelegd. Ten aanzien van een 

aantal van de in de rapportage genoemde uitingen van Janssen ontbreekt een duidelijk verzoek aan 

de Codecommissie tot het uitspreken van een oordeel. Evenmin zijn deze punten voldoende duidelijk 

op andere wijze ter zitting in eerste aanleg aan de orde gekomen. De Commissie van Beroep wijst 

erop dat Janssen-Cilag en KOAG/KAG de omvang van de rechtsstrijd in onderling overleg hebben 

willen vaststellen en hierover in overleg zijn getreden met de voorzitter van de Codecommissie. Deze 

heeft Janssen-Cilag laten weten dat de Codecommissie zal uitgaan van de rapportage van KOAG/KAG 

en dat wezenlijk nieuwe bezwaren tegen reclame-uitingen van Janssen-Cilag in beginsel buiten 

behandeling zullen blijven. De Commissie van Beroep concludeert als volgt: 

‘Nu KOAG/KAG de kwesties (…) feitelijk niet ter beoordeling aan de Codecommissie heeft voorgelegd, 

partijen ook niet de bedoeling hebben gehad een beslissing op deze punten uit te lokken en wezenlijk 

nieuwe bezwaren tegen reclame-uitingen ter zitting niet aan de orde zijn gesteld (en overigens naar 

verwachting ook niet zouden zijn toegelaten), moet worden geoordeeld dat de Codecommissie met 

haar oordeel op bovenstaande punten buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Dit is in strijd 

met de beginselen van een behoorlijke procesorde. (…)’247 

In B14.03 constateert de Commissie van Beroep dat de Codecommissie in eerste aanleg buiten de 

rechtsstrijd is getreden door overtredingen ten aanzien van een studie vast te stellen die door de 

klager niet zijn aangevoerd en ter zitting ook niet als zodanig zijn behandeld. Met dit verrassende 

besluit is verweerder in zijn verdediging geschaad, hetgeen in strijd is met de goede procesorde. De 

Commissie van Beroep stelt vast dat het de Codecommissie niet vrijstaat zonder hoor en wederhoor 

conclusies te trekken ten aanzien van een vermeende overtreding die door de klager niet is 

aangevoerd.248  

Een beroep op de behoorlijke procesorde is tevergeefs gedaan in K14.009. Verweerder stelt dat de 

klager de gronden van zijn klacht ter zitting met nieuwe stellingen en argumenten heeft aangevuld. 

Verweerder voelt zich in zijn verdediging geschaad, omdat hij zich hier niet op heeft kunnen 

voorbereiden. Na schorsing van de zitting en interne beraadslaging oordeelt de Codecommissie dat 

het klaagschrift voldoende grondslag voor de klacht biedt en dat, gezien de aard van het kort geding, 

aan een klagende partij de ruimte moet worden geboden de grondslag van de klacht ter zitting nader 

te onderbouwen. Het bezwaar wordt afgewezen.249 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in K15.011. De verweerder stelt zich ter zitting op het 

standpunt dat de klager in het pleidooi nieuwe stellingen en argumenten heeft ingebracht waar hij 

zich niet op heeft kunnen voorbereiden, waardoor hij in zijn verdediging is geschaad. De 

Codecommissie overweegt dat het pleidooi van de klager weliswaar is uitgebreid, maar dat dit 

voornamelijk een nadere uitwerking betreft van hetgeen reeds in de klacht is aangevoerd. 

Inhoudelijk is de klacht niet aangevuld. Van de verweerder kan redelijkerwijs worden verwacht 

hiertegen verweer te  voeren, hetgeen hij in zijn verweerschrift ook heeft gedaan. Verweerder is niet 

in zijn verdediging geschaad.250  

                                                           
247 B10.006/10.03, 8 februari 2011, r.o. 4.2.4.2 (Janssen-Cilag/Stichting KOAG/KAG). 
248 B14.03, 18 november 2014, r.o. 4.4-4.6 (Allegy Therapeutic/ALK-Abelló).  
249 K14.009, 16 december 2014, r.o. 6.2.1 (Merck/Biogen). 
250 K15.011, 26 februari 2016, r.o. 6.2 (Galderma/Bipharma). In dezelfde enigszins atypische zaak maakt de 

verweerder ter zitting geen gebruik van de gelegenheid het schriftelijke verweer nader mondeling toe te 
lichten. De Codecommissie ziet onder de gegeven omstandigheden echter geen aanleiding om na de 
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In hoger beroep komt een andere claim aan de orde dan de claim waarover de Codecommissie zich 

in eerste aanleg heeft uitgesproken. Het Reglement biedt de Commissie van Beroep niet de 

mogelijkheid een claim te beoordelen die nog niet aan de Codecommissie is voorgelegd.251  

Het beginsel van behoorlijke procesvoering brengt voorts met zich mee dat de Codecommissie en de 

wederpartij voldoende tijd wordt gegund om van producties kennis te nemen en het nodige 

vooroverleg te voeren. In een zaak in 2001, waarin drie dagen voor de zitting nog een grote 

hoeveelheid aanvullende producties wordt ingezonden, overweegt de Codecommissie dat ‘(…) 

hoezeer ook somtijds souplesse geboden kan zijn bij het accepteren in kort geding van enkele 

produkties van wezenlijk belang, in het algemeen de produkties moeten zijn ontvangen vóór [de in 

het Reglement gestelde termijnen] zodat kan worden voldaan aan het beginsel van behoorlijke 

procesvoering hierin bestaande dat zowel de Codecommissie als de wederpartij voldoende tijd wordt 

gegund om van die produkties kennis te nemen en het nodige vooroverleg te voeren. (…)’252 

In K14.011 wordt het bezwaar tegen overgelegde additionele stukken ter zitting afgewezen. De 

stukken zijn in het geding gebracht binnen de daarvoor geldende termijn, zodat de wederpartij 

geacht mag worden zich daarop te hebben kunnen voorbereiden.253 Zie ook K14.009.254 

Een opvallende zaak is verder nog K12.007, waarin de verweerder de Codecommissie verzoekt de 

klacht niet in behandeling te nemen vanwege de schijn van partijdigheid als gevolg van de relatie die 

volgens verweerder bestaat tussen de gemachtigde van de klager en haar kantoorgenote en de CGR. 

Aangezien er geen verzoek tot wraking is ingediend, beschouwt de Codecommissie dit als een 

verzoek aan de gehele Codecommissie om zich in deze zaak te verschonen. Een dergelijk 

verstrekkend betoog tot wraking van een geheel college is echter niet in overeenstemming met 

hetgeen rechtens mogelijk en geaccepteerd is, tenzij extreme omstandigheden aan de orde zouden 

zijn waardoor voor alle individuele leden van de Codecommissie daartoe gronden aanwezig zouden 

zijn. Daarvan is volgens de Codecommissie niet gebleken. Evenmin zijn ten aanzien van individuele 

leden van de Codecommissie feiten en/of omstandigheden aangedragen die een grond voor wraking 

zouden kunnen opleveren. De Codecommissie ziet derhalve geen aanleiding zich in deze zaak te 

verschonen.255  

8.4.6.2.5 Bewijs  

Uit de jurisprudentie van de Commissie van Beroep volgt de hoofdregel dat de partij die zich op 

rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten beroept de bewijslast draagt van die 

feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een 

andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. Omkering van de bewijslast kan slechts met 

                                                           
mondelinge behandeling nog – zoals door de verweerder verzocht – een nadere schriftelijke ronde in te lassen, 
nog daargelaten dat het Reglement een dergelijke modaliteit ook niet kent en dit zich niet zonder meer 
verhoudt met de aard van de onderhavige procedure. Van de verweerder mag verwacht worden dat hij in staat 
is om op de onderbouwing van de betrokken studies geuite kritiek te reageren, zeker nu die studies het 
fundament vormen van de betwiste claims. 
251 B03.015, 11 februari 2004, r.o. 5.1.3 (AstraZeneca/Pfizer). 
252 K21.010, 17 mei 2001, r.o. D (GlaxoWellcome/AstraZeneca). 
253 K14.011, 24 maart 2015, r.o. 6.3 (Biogen/Merck). 
254 K14.009, 16 december 2014, r.o. 6.2.2 (Merck/Biogen). 
255 K12.007, 15 februari 2013, r.o. 6.1 (Pharmacosmos/Vifor). 
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terughoudendheid en onder bijzondere omstandigheden geschieden. Het feit dat een partij het 

gewenste inzicht eenvoudig kan verschaffen, vormt geen grond tot omkering van de bewijslast.256  

Het Reglement biedt de mogelijkheid in het kader van bewijs stukken vertrouwelijk over te leggen. 

De Commissie van Beroep heeft te dien aanzien geoordeeld dat het de Codecommissie is die bepaalt 

of informatie als strikt vertrouwelijk moet worden aangemerkt. Haar oordeel daarover kan niet 

afhankelijk zijn van de bereidheid van de wederpartij zich schriftelijk te verbinden ter zake van die 

informatie geheimhouding in acht te nemen.257  

Zie voor een voorbeeld waar de regels met betrekking tot vertrouwelijkheid goed werken K05.011. 

Een partij verzoekt de Codecommissie een aantal over te leggen documenten die vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens bevatten, als vertrouwelijk te behandelen. De Codecommissie voldoet aan dit 

verzoek. Ter zitting wordt geverifieerd of de wederpartij kennis heeft kunnen nemen van de als 

vertrouwelijk overgelegde stukken en zich ermee akkoord heeft verklaard dat deze vertrouwelijke 

stukken aan de Codecommissie ter beschikking staan.258 

Bij het bewijs van overtredingen van mondelinge uitingen – door artsenbezoekers gedaan in de 

richting van bijvoorbeeld artsen – spelen de zogenoemde verbatims een rol. Een verbatim is een 

schriftelijke weergave van hetgeen een beroepsbeoefenaar (tegen vergoeding) telefonisch heeft 

ingesproken enige tijd na een bezoek van een artsenbezoeker. Over de bewijskracht van deze 

schriftelijke ‘verslagen’ van gesprekken met artsen is in de jurisprudentie het volgende geoordeeld.  

De Commissie van Beroep oordeelt in 2005 dat de overgelegde motscans en verbatims – ook in 

onderling verband en samenhang bezien – onvoldoende bewijs opleveren voor de stelling dat de 

gewraakte claims door artsenbezoekers daadwerkelijk en letterlijk jegens beroepsbeoefenaren zijn 

geuit. Bij gebrek aan ander bewijsmateriaal staat het uiten van de specifiek geduide claims dan ook 

niet vast.259 De Codecommissie volgt deze lijn in 2011 met de constatering dat een verbatim een 

korte samenvatting van een gesprek tussen de beroepsbeoefenaar en de artsenbezoeker is, die de 

eigen interpretatie van de beroepsbeoefenaar weergeeft. Als de juistheid en de objectiviteit daarvan 

niet door de Codecommissie kunnen worden vastgesteld, kan aan verbatims onvoldoende 

bewijskracht worden ontleend.260 

In 2015 lijkt de Codecommissie iets meer ruimte te bieden door een verbatim in beginsel aan te 

merken als een bewijsmiddel. ‘(…) De kracht van dit bewijsmiddel hangt echter af van de 

identificeerbaarheid van degene die het telefonisch heeft ingesproken, de controleerbaarheid van de 

juistheid daarvan, alsmede de objectiviteit daarvan. In dit opzicht is de bewijskracht van de 

overgelegde verbatims naar het oordeel van de Codecommissie zeer beperkt, omdat de juistheid en 

de objectiviteit van de overgelegde verbatims niet door de Codecommissie kunnen worden 

vastgesteld en bovendien sprake is van anonieme verklaringen die verwerkt zijn door een derde. 

(…)’261 Ook in deze zaak worden de verbatims niet als bewijs toegelaten. 

                                                           
256 B09.002/09.01, 26 juni 2009, r.o. 4.4.3 (Ferring/Merck).  
257 B03.015/03.07, 11 februari 2004, r.o. 5.2.3.2 (AstraZeneca/Pfizer). 
258 K05.011, 1 maart 2006, r.o. 6.3 (CBG/Bayer). 
259 B05.006/06.02, 30 mei 2005, r.o. 4.4.3 (Sanofi Winthrop BMS/Novartis). 
260 K11.001, 17 maart 2011, r.o. 6.21 (Novo Nordisk/Sanofi-Aventis). 
261 K15.008, 30 oktober 2015, r.o. 6.6 (Sanofi-Aventis/Novo Nordisk). 
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8.4.6.2.6 Verzet  

In de periode 1999-2016 is één keer gebruikgemaakt van een beroep op het recht van verzet. In 

K13.002 verschijnt de aangeklaagde partij niet op de mondelinge behandeling en wordt bij verstek 

veroordeeld tot onder meer het staken en gestaakt houden van bepaalde claims, het verzenden van 

een rectificatie per brief en tot plaatsing van de rectificatiebrief op de homepage van haar website.262 

De veroordeelde partij tekent tegen deze uitspraak verzet aan, waarna de Codecommissie de zaak 

opnieuw behandelt. De Codecommissie komt in deze procedure tot de conclusie dat het verzet 

ongegrond is en bevestigt de eerdere beslissing.263  

8.4.7 Kwantitatieve analyse adviezen van de Codecommissie 2003-2016  

Op de website van de CGR zijn in de periode 2003-2016 in totaal 1150 adviezen gepubliceerd. Het 

totale aantal uitgebrachte adviezen kan iets hoger liggen; in de periode vóór 2006 heeft de CGR 

alleen adviezen met een betekenisvolle, meer algemene strekking gepubliceerd. Vanaf 2006 zijn alle 

adviezen (in geanonimiseerde vorm) gepubliceerd. 

 

Uit onderstaand overzicht volgt dat het aantal adviesaanvragen op jaarbasis redelijk constant is. 

Sinds 2009 ligt het aantal rond de 100 en hoger per jaar.  

 

 

8.4.7.1 Gepubliceerde adviezen per onderwerp 

Uitgesplitst per onderwerp kunnen de adviezen als volgt worden onderverdeeld:264 
 

 
 

Voor een deel van deze adviezen geldt dat zij zijn aangevraagd op grond van een uit de CGR Code 

voortvloeiende verplichting tot preventieve toetsing. Het betreft: 

                                                           
262 K13.002, 25 april 2013, r.o. 6.1 jo. 7 (Pharmacosmos/Vifor). 
263 K13.002, 20 juni 2013, r.o. 5 (Vifor). 
264 In een enkel geval is de indeling per onderwerp enigszins arbitrair, dan wel voor discussie vatbaar. Dit kan te 
maken hebben met het feit dat een aanvraag betrekking heeft op meerdere onderwerpen. Ook gebeurt het 
soms dat de Codecommissie een voorgenomen activiteit aan het verkeerde toetsingskader onderwerpt, 
bijvoorbeeld een bijeenkomst die aan de sponsorregels wordt getoetst.  

Aantal adviezen Codecommissie op jaarbasis

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 2 1 43 59 97 119 129 122 124 106 117 116 111

Aantal adviezen Codecommissie uitgesplitst per onderwerp

Onderwerpen Aantal

Gastvrijheid 852 74,1%

Dienstverlening 18 1,6%

Geschenken 15 1,3%

Sponsoring 31 2,7%

niet-WMO-plichtig onderzoek 145 12,6%

Terugbetalingsregeling/gratis verstrekken 12 1,0%

Uitingen 41 3,6%

Diversen 36 3,1%

Totaal 1150 100,0%
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1. de verplichte voorafgaande goedkeuring door de Codecommissie op grond van art. 6.4.9 CGR 

Code voor gastvrijheid bij bijeenkomsten die plaatsvinden in het buitenland, en 

 

2. de verplichte voorafgaande goedkeuring door de Codecommissie op grond van art. 6.3.6 onder b 

CGR Code (oud) voor ieder niet-WMO-plichtig onderzoek door een vergunninghouder die niet 

beschikt over een door de Keuringsraad goedgekeurde interne procedure. 

Ad 1. De verplichting tot preventieve toetsing van bijeenkomsten in het buitenland is ingevoerd in 

2006. Uitgezonderd van deze verplichting zijn bijeenkomsten in het buitenland die qua opzet een 

daadwerkelijk internationaal karakter hebben en waarvan een belangrijk deel van de sprekers en 

deelnemers afkomstig is uit andere landen dan Nederland. Deze bijeenkomsten moeten zijn 

georganiseerd door een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, door een 

wetenschappelijke organisatie of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke instanties 

en de inhoud van deze bijeenkomsten moet door een wetenschappelijke vereniging of een van de 

farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als 

wetenschappelijk zijn aangemerkt. Voor de internationale congressen van wetenschappelijke 

verenigingen geldt de verplichte preventieve toetsing dus niet.  

In de periode 2006-2016 zijn 791 bijeenkomsten in het buitenland ter beoordeling aan de 

Codecommissie voorgelegd. Dit is 69% van het totaalaantal uitgebrachte adviezen. 

Ad 2. De verplichting voor vergunninghouders die niet beschikken over een goedgekeurde interne 

procedure om elk afzonderlijk niet-WMO-plichtig onderzoek ter goedkeuring aan de Codecommissie 

voor te leggen, is ingevoerd in 2006 en is van kracht geweest tot juli 2016. Het totaalaantal 

vergunninghouders dat gedurende deze periode in het bezit is geweest van een door de CGR 

goedgekeurde interne procedure is niet door de CGR bekendgemaakt. Het totaalaantal adviezen met 

betrekking tot niet-WMO-plichtig onderzoek in de periode 2006-2016 bedraagt 145. Dit is ruim 12% 

van het totale aantal uitgebrachte adviezen. 

Uit het voorgaande volgt dat het aantal adviezen dat verplicht wordt aangevraagd zeer aanzienlijk is 

(80%).  

 

Indien de adviesaanvragen die op vrijwillige basis zijn ingediend, worden uitgesplitst per onderwerp, 

volgt het volgende beeld. 

 

Verplicht versus vrijwillig aangevraagde adviezen

Onderwerpen Aantal

Verplichte toetsing buitenlandse bijeenkomsten 791 69%

Verplichte toetsing niet-WMO-plichtig onderzoek 145 12%

Adviezen op vrijwillige basis 214 19%
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8.4.7.2 De uitkomsten van de beoordeling door de Codecommissie 

De uitkomsten van de beoordeling van een adviesaanvraag door de Codecommissie komen tot 

uitdrukking in een ‘positief’ dan wel ‘negatief’ advies. De strekking van een positief advies is dat de 

Codecommissie heeft vastgesteld dat de ter beoordeling voorgelegde reclame-uiting of vorm van 

gunstbetoon in overeenstemming is met de voorschriften van de CGR Code, en dus toelaatbaar is. Bij 

een negatief advies zijn strijdigheden met de CGR Code geconstateerd en is de voorgenomen 

handeling dus niet toelaatbaar.  

In de praktijk doet zich ook nog een aantal tussenvormen voor. Vooral bij gastvrijheid komt het voor 

dat de Codecommissie een positief oordeel uitspreekt op voorwaarde dat aan een aantal vereisten 

wordt voldaan. Vaak heeft dit betrekking op de accreditatie van de betreffende bijeenkomst. Op het 

moment van indiening van de adviesaanvraag is die accreditatie wel aangevraagd, maar nog niet 

verkregen. Ook komt het voor dat de Codecommissie onder die omstandigheden een positief oordeel 

afgeeft op voorwaarde dat de accreditatie daadwerkelijk wordt verkregen (waarbij in een aantal 

gevallen gevraagd wordt het bewijs hiervan aan de CGR te doen toekomen). Andere voorbeelden zijn 

een positief oordeel op voorwaarde dat een en ander in een schriftelijke overeenkomst wordt 

vastgelegd (bij dienstverlening of sponsoring bijvoorbeeld) of dat geen reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen wordt gemaakt (bij bijeenkomsten waar ook niet-beroepsbeoefenaren aan 

deelnemen). 

Een andere tussenvorm betreft de categorie ‘deels positief, deels negatief’. Hieronder vallen 

adviesaanvragen die op meerdere onderwerpen of vragen betrekking hebben, waarbij het oordeel 

van de Codecommissie ten aanzien van het ene onderwerp/de ene vraag positief is en ten aanzien 

van het andere onderwerp/de andere vraag negatief. Ook zijn er onderwerpen waarbij de aanvrager 

van het advies meerdere varianten van een activiteit of uiting voorlegt, waarbij het oordeel van de 

Codecommissie per variant kan verschillen. 

Het voorgaande in ogenschouw nemend, ziet het globale beeld van de beoordeling van de 

adviesaanvragen door de Codecommissie met uitzondering van de toetsing van niet-WMO-plichtig 

onderzoek er als volgt uit.   

 

De adviezen over niet-WMO-plichtig onderzoek buiten beschouwing latend, kan worden vastgesteld 

dat 780 positieve adviezen (77%) zijn afgegeven, waaronder 723 verplichte toetsingen van 

gastvrijheid in het buitenland. De overige adviezen waren negatief (130, 13%), dan wel deels 

positief/deels negatief/positief onder voorwaarden (93, 9%).  

  

Resultaten beoordeling adviesaanvragen door Codecommissie

Beoordeling adviezen door Codecommissie Positief Positief onder 

voorwaarden

Negatief Deels positief 

deels negatief

Geen uitspraak

Gastvrijheid 723 34 76 19 0

Dienstverlening 12 0 4 1 1

Geschenken 6 0 5 3 1

Sponsoring 12 7 11 1 0

niet-WMO-plichtig onderzoek nvt nvt mvt nvt nvt

Terugbetalingsregeling/gratis verstrekken 8 1 3 0 0

Uitingen 9 3 19 10 0

Diversen 10 2 12 12 0780
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8.4.7.3 De aanvragers van adviezen 

Omdat adviezen in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd, kan niet meer zekerheid worden 

bepaald wat de hoedanigheid van de aanvrager is. Uit de context kan wel worden opgemaakt dat dit 

in het merendeel van de gevallen een vergunninghouder is. In een enkel geval kan uit de context van 

de aanvraag worden opgemaakt dat de aanvrager van het advies de organisator van een congres is. 

Zie bijvoorbeeld de adviezen A14.001, 14.007, 14.045, 15.098, 15.100, 16.024, 16.106 en 16.113, die 

alle zijn aangevraagd door een organisatiebureau dat bijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren in 

Davos organiseert. Ook is er een incidentele adviesaanvraag vanuit beroepsbeoefenaren. Zie 

A05.027, aangevraagd door de LHV.  

Ook het bestuur van de CGR heeft een paar keer gebruikgemaakt van zijn uit art. 71 Reglement 

blijkende bevoegdheid tot het indienen van een adviesaanvraag. Het betreft de adviezen:  

– A04.006 (vergoeding aan artsen voor het omzetten van patiënten op een ander geneesmiddel); 

– A07.010 (redelijke uurtarieven); 

– A09.085 (inzake het rapport Informatieaanbod op Internet van Gezonde Scepsis en de vereisten 

met betrekking tot informatie over receptplichtige geneesmiddelen);  

– A12.016 (reclame-uitingen voor magistraal bereide geneesmiddelen) naar aanleiding van een 

serieus signaal; 

– A13.015 (fotowedstrijd) naar aanleiding van een serieus signaal.  

8.4.7.4 Jurisprudentie m.b.t. de status van adviezen  

De status van een adviesaanvraag is, zoals gezegd, niet bindend. Sinds 2005 doet de CGR wel actief 

navraag bij de aanvrager of het advies van de Codecommissie is opgevolgd. De antwoorden worden 

door de CGR gedocumenteerd en zijn ter inzage voor de Inspectie. De CGR doet verder geen 

uitspraken over de naleving van adviezen. 

In de periode 2006-2016 is het twee keer voorgekomen dat een casus die in de vorm van een 

adviesaanvraag is voorgelegd aan de Codecommissie, nadien ook onderwerp is geweest van een 

klachtenprocedure. Het gaat om de volgende zaken: 

– K13.007 (GlaxoSmithKline/Mundipharma). Deze zaak betreft een observationele studie van 

Mundipharma met betrekking tot Flutiform. Ondanks het feit dat dit onderzoek eerder in twee 

adviesaanvragen aan de Codecommissie is voorgelegd (A12.075 en A12.113), oordeelt de 

Codecommissie in de klachtenprocedure dat het onderzoek en de wijze waarop het wordt 

uitgevoerd op meerdere punten in strijd is met art. 16 CGR Code (oud) en de Nadere uitwerking 

art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’. De Codecommissie beveelt 

Mundipharma het onderzoek te staken. De Codecommissie ziet echter geen grond voor 

toewijzing van een rectificatie, mede gegeven het feit dat Mundipharma het onderzoek is gestart 

na verkregen positief advies van de voorzitter van de Codecommissie. Vanwege dit verkregen 

positief advies moet een zekere mate van goede trouw aan Mundipharma worden toegedicht, zo 

stelt de Codecommissie in de uitspraak in de klachtenprocedure, die om die reden dan ook niet 

bij voorraad uitvoerbaar wordt verklaard.265  

 

– K15.004 (Novartis/ Boehringer Ingelheim). Deze zaak gaat over de sponsoring door Boehringer 

Ingelheim van praktijkondersteuning op het gebied van COPD-zorg in huisartsenpraktijken. Dit 

                                                           
265 K13.007, 19 februari 2014, r.o. 6.13 (GlaxoSmithKline/Mundipharma). 
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sponsorproject is in 2008 in de vorm van een adviesaanvraag aan de Codecommissie voorgelegd 

en positief beoordeeld (A08.065). In de klachtenprocedure wijst de Codecommissie erop dat zij 

op grond van art. 63 Reglement niet aan een advies gebonden is indien ‘omtrent het ter advies 

voorgelegde handelen of nalaten’ een klacht wordt ingediend. Dit betekent dat A08.065 er niet 

aan in de weg staat dat de Codecommissie het sponsorproject in de klachtenprocedure aan een 

integrale toetsing onderwerpt. Daarbij wijst de Commissie er tevens op dat ‘(…) een advies in een 

bepaalde tijd en onder dan geldende regelingen en voorwaarden wordt afgegeven. Een advies 

heeft geen eeuwigheidswaarde en de gebruiker dient zich steeds ervan te vergewissen of bij 

gewijzigde regelgeving het advies zijn betekenis kan hebben behouden.’266 

 

8.4.8  Kwantitatieve analyse behandeling serieuze signalen door de 
Codecommissie  

Serieuze signalen worden niet op een centrale plek door de CGR gepubliceerd. De volgende zaken 

zijn gevonden. Niet duidelijk is of de CGR deze zelf allemaal als serieus signaal beschouwt.  

S04.001 (advies) Compensatieregeling (cadeaubonnen) voor eigen bijdrage 
 

Nieuwsbrief CGR  

S06.004 
 

Workshop gebruik personal digital assistant JGR 

K12.002; 
ingetrokken  

CGR/MSD Website CGR  

K13.010; 
ingetrokken 

CGR/MSD; reclame-uiting met verwijzing naar NHG-standaard, gestaakt Website CGR 

AA13.015 
 

fotowedstrijd voor medewerkers apotheken  Website CGR  

K14.002; 
Ingetrokken 

CGR/Novo Nordisk; reclame-uiting met verwijzing naar NHG-standaard, 
gestaakt 

Website CGR 

K14.010; 
ingetrokken 

CGR/Sanofi-Aventis; reclame-uiting met verwijzing naar NHG-standaard, 
gestaakt 

Website CGR 

K15.009; 
ingetrokken 

CGR/Bristol-Myers Squibb en Virology Education; abusievelijke reclame 
richting niet-beroepsbeoefenaren tijdens congres 

Website CGR 

K16.004; 
ingetrokken 

CGR/Sanofi; selectie deelnemende beroepsbeoefenaren aan  
wetenschappelijke studie  

Website CGR 

K16.006; 
ingetrokken 

Geschenken niet-beroepsbeoefenaren in stand Website CGR 

K16.007 
 

Dienstverlening in kader van internationale adviesraad  Website CGR  

8.5 De samenwerking tussen de toezichthouders op de wetgeving 

en zelfregulering  

8.5.1 Inleiding  

Zoals in paragraaf 8.2 is vastgesteld, kent Nederland een duaal stelsel voor het toezicht op de 

reclameregels. De exacte werking van dit duale stelsel is niet wettelijk vastgelegd. Dit geldt overigens 

ook voor de definitie van duaal stelsel. Leidend voor de invulling van dit begrip zijn de uitspraken van 

de Minister van VWS in de richting van de Tweede Kamer uit 2002. Deze uitspraken luiden als volgt: 

‘Richtlijn 2001/83 bepaalt dat lidstaten moeten zorgen voor passende en doeltreffende middelen om 

toezicht uit te oefenen op de reclameregels. Tevens bepaalt deze richtlijn dat er naast het 

                                                           
266 K15.004, 12 oktober 2015, r.o. 6.3 (Novartis/Boehringer Ingelheim). 
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overheidstoezicht vrijwillig toezicht door middel van zelfregulering mogelijk kan zijn. De CGR en de IGZ 

houden ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid naast elkaar toezicht op de reclameregels. De 

CGR treedt dus niet in de plaats van de IGZ. De intensiteit van het overheidstoezicht door de IGZ wordt 

beïnvloed door de effectiviteit waarmee de CGR haar taak uitoefent. Daar waar door een effectieve 

zelfregulering een adequate naleving van regels wordt bereikt, kan met een minder intensief toezicht 

door de IGZ worden volstaan. Wellicht ten overvloede merk ik op dat dit laatste ter beoordeling van de 

IGZ staat. Zij zal de effectiviteit van de activiteiten van de CGR monitoren en evalueren. Op basis 

hiervan kan de IGZ de mate waarin en de wijze waarop zij zelf rechtstreeks toezicht op de 

reclameregels dient te houden, beoordelen.’267  

In 2007 zijn IGZ en de CGR ertoe overgegaan formele werkafspraken te maken over de wijze van 

samenwerking op het gebied van geneesmiddelenreclame. Met deze afspraken wordt beoogd om 

vanuit eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke taken werkzaamheden af 

te baken en af te stemmen gericht op een effectieve en efficiënte handhaving van de reclameregels. 

Deze werkafspraken laten het toezicht van IGZ op de CGR onverlet, zo volgt uit de overwegingen bij 

de werkafspraken.  

In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op de werkafspraken (par. 8.5.2) en op het 

toezicht van IGZ op de CGR (par. 8.5.3). 

8.5.2 De voorgeschiedenis van de werkafspraken tussen IGZ-CGR  

Sinds 2007 zijn drie opeenvolgende versies van werkafspraken tussen IGZ en de CGR (en KOAG) van 

kracht geweest. 

De eerste versie van deze werkafspraken (hierna: werkafspraken 2007) is overeengekomen tussen 

IGZ en de CGR en is van kracht geweest in 2007 en 2008. Partijen hebben deze werkafspraken eind 

2008 geëvalueerd, waarbij tevredenheid over de bereikte samenwerking is geconstateerd, maar 

tevens is vastgesteld dat op onderdelen aanscherping noodzakelijk is. Uit een brief van de minister 

aan de Tweede Kamer blijkt dat de herziening betrekking heeft op de volgende maatregelen:  

– De CGR zal de voorlichting gericht op beroepsbeoefenaren (met name artsen) intensiveren c.q. 

opzetten. 

– De CGR zal onderzoeken hoe het preventieve toezicht kan worden uitgebreid. 

– De CGR zal actiever monitoren, bijvoorbeeld door het houden van interviews of het organiseren 

van bijeenkomsten. 

– De CGR continueert het monitoren van de naleving van uitspraken van de Codecommissie. 

– IGZ gaat na hoe het systeem van doorgeleiden van meldingen van de CGR naar IGZ en andersom 

kan worden verbeterd met behoud van de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke 

boete. IGZ gaat na welke veldnormen eventueel omgezet zouden moeten worden in 

beleidsregels, teneinde deze normen te kunnen handhaven. 

– De werkafspraken zijn uitgebreid met deelname door de KOAG/KAG.268 

 

De tweede, herziene versie van de werkafspraken (hierna: werkafspraken 2009) geldt in de jaren 

2009 en 2010. Bij de werkafspraken 2009 is voor het eerst ook de KOAG als toezichthouder op de 

zelfregulering voor publieksreclame partij. In 2011 komen de CGR, de KOAG en IGZ een hernieuwde 

                                                           
267 Kamerstukken II 2002-2003, 28 617, nr. 2, p. 2. 
268 Kamerstukken II 2008-2009, 29 477, nr. 88. 



771 
 

versie van de werkafspraken overeen (hierna: werkafspraken 2011). De initiële looptijd van deze 

overeenkomst is een jaar. De werkafspraken 2011 zijn nadien steeds voor de periode van een jaar 

verlengd.269  

 

Over de uitvoering van de werkafspraken wordt door partijen geen openbaar verslag uitgebracht. 

Met uitzondering van de hiervoor aangehaalde Kamerbrief uit 2008 is uit openbare bronnen niet 

gebleken dat na 2008 nog een evaluatie van de werkafspraken heeft plaatsgevonden. Uit navraag bij 

de CGR en IGZ in het kader van dit onderzoek is wel duidelijk geworden dat in 2011 overleg is 

gevoerd tussen de CGR, de KOAG en IGZ, waarbij de mogelijkheden zijn verkend om de 

werkafspraken verder handen en voeten te geven. In dit verband is de aanpassing van de 

werkafspraken als zodanig niet nodig geacht. Wel is door de partijen geconstateerd dat een betere 

en consequentere naleving van de werkafspraken wenselijk is. Dit heeft ertoe geleid dat de 

werkafspraken op een vijftal punten concreter zijn uitgewerkt. Deze uitwerking (hierna: Uitwerking 

werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011) is niet openbaar gemaakt, maar in het kader van dit 

onderzoek wel ingezien.  

8.5.3 Analyse van de werkafspraken tussen IGZ-CGR  

Hieronder volgt een nadere analyse van de werkafspraken, waarbij wordt uitgegaan van de geldende 

versie, de werkafspraken 2011. Voor zover relevant, zullen verschillen ten opzichte van de 

werkafspraken 2007 en werkafspraken 2009 worden aangegeven. De rol van de KOAG bij de 

werkafspraken is voor dit onderzoek niet van belang en zal hierna slechts zijdelings worden 

meegenomen. De Uitwerking werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 is bij de onderstaande 

analyse betrokken.  

Uit de overwegingen bij de werkafspraken volgt dat deze ertoe strekken de onderlinge 

samenwerking tussen de CGR, IGZ en de KOAG te regelen en transparant te maken. Het doel is 

tweeledig. In de eerste plaats willen partijen ervoor zorgen dat de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame zich op heldere en praktisch toepasbare wijze ontwikkelt en voor het veld 

kenbaar is. Het tweede doel van de samenwerking luidt dat de handhaving van zowel de wettelijke 

regels als de zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame op effectieve en efficiënte 

wijze plaatsvindt.270  

In de considerans van de werkafspraken wordt verwezen naar het besluit van de Minister van VWS 

uit 2002 om, onverlet de wettelijke opsporings- en toezichthoudende taken van de Inspectie, het 

toezicht op geneesmiddelenreclame door zelfregulering te stimuleren.271 Betrokken partijen hebben 

hun eigen taken en doelstellingen. De werkafspraken beogen de werkzaamheden van de drie 

betrokken partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke 

bevoegdheden af te bakenen en af te stemmen, waarbij als uitgangspunt geldt dat partijen zich 

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

                                                           
269 Op de website van de CGR is vermeld dat de werkafspraken ook in 2017 zijn voortgezet.  
270 Werkafspraken 2011, eerste alinea. 
271 Considerans Werkafspraken, derde alinea.  
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geëquipeerd.272 De werkafspraken laten het toezicht van de Inspectie op de activiteiten van de CGR 

onverlet.273  

De werkafspraken omvatten een zevental onderwerpen: normontwikkeling, omzetting in 

beleidsregels, voorlichting en educatie, monitoring en opsporing, melding bij/constateringen door de 

Inspectie, klachten bij de CGR/KOAG, informatie-uitwisseling en afstemming. Deze onderwerpen 

worden hieronder nader uitgewerkt voor zover zij betrekking hebben op de relatie tussen de CGR en 

IGZ, waarbij per onderwerp steeds wordt aangegeven of, en zo ja, op welke wijze, sedert 2008 

invulling is gegeven aan de afspraken. Bij gebrek aan verslaglegging of andere vormen van 

rapportage over de uitvoering van de werkafspraken door de betrokken partijen zelf, zal daarbij voor 

zover mogelijk ook worden gekeken naar relevante bevindingen uit dit onderzoek. 

1. Normontwikkeling 

Uit de werkafspraken volgt dat het primaat ten aanzien van normontwikkeling bij de CGR ligt; binnen 

de wettelijke kaders en in de context van de CGR Code ontwikkelt de CGR nadere normen op het 

terrein van geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren.274 De CGR informeert de 

Inspectie, VWS en de KOAG over de vaststelling van nieuwe normen dan wel van wijzigingen in 

bestaande normen.275  

Bij gebrek aan rapportage door de partijen zelf kan op grond van de bevindingen in dit onderzoek 

worden vastgesteld dat de CGR in de praktijk een grote rol heeft vervuld bij de ontwikkeling van 

normen op het terrein van reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Sinds de inwerkingtreding van 

de werkafspraken in 2007 heeft de CGR nieuwe normen ontwikkeld dan wel bestaande normen 

aangepast respectievelijk aangevuld ten aanzien van onder meer: 

– geschenken; 

– dienstverlening; 

– gastvrijheid;  

– sponsoring; 

– de onderbouwing van claims;  

– informatie over receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek;  

– de verplichte openbaarmaking van bepaalde financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en 

beroepsbeoefenaren. 

Of de CGR de Inspectie, VWS en de KOAG hierover heeft geïnformeerd, kon in de context van dit 

onderzoek niet worden vastgesteld, maar is alleszins aannemelijk. Uit de Uitwerking werkafspraken 

CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 volgt dat IGZ en de CGR sinds 2012 tweemaandelijks overleg voeren, 

waarbij monitoringszaken worden besproken. Ook is afgesproken dat de CGR, de KOAG en IGZ twee 

keer per jaar overleg hebben over de invulling van hun werkplannen. Uit de in het kader van dit 

onderzoek door IGZ en de CGR verstrekte informatie blijkt dat sinds 2012 ook twee keer per jaar een 

bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen het Ministerie van VWS, IGZ, de CGR en de KOAG. Aangenomen 

mag worden dat in elk geval tijdens deze contactmomenten informatie wordt uitgewisseld over 

activiteiten op het gebied van normontwikkeling. 

                                                           
272 Considerans Werkafspraken, zesde alinea. 
273 Considerans Werkafspraken, zevende alinea. 
274 Art. 1 onder a Werkafspraken 2011. 
275 Art. 1 onder c Werkafspraken 2011. 
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Op grond van dit onderzoek kan worden vastgesteld dat IGZ sinds 2007 ook in beperkte mate aan 

normontwikkeling heeft gedaan. De volgende voorbeelden kunnen worden genoemd. In de eerste 

plaats wordt gewezen op de in dit onderzoek reeds op diverse plaatsen besproken discussie over de 

uurtarieven bij dienstverlening. Uit de reconstructie van deze discussie is gebleken dat bij het 

verschijnen van het IGZ-rapport over adviesraden in 2012 blijkt dat IGZ eigen normen hanteert voor 

de berekening en hoogte van de maximaal toegestane uurtarieven bij dienstverlening. Deze normen 

zijn op dat moment niet eerder gecommuniceerd en wijken af van het tot dan toe door de CGR 

gehanteerde kader.276 In de tweede plaats wordt gewezen op de IGZ-rapporten over gastvrijheid bij 

grootschalige congressen. Uit deze rapporten kan het standpunt van IGZ worden afgeleid dat 

feestavonden en andere sociale activiteiten tijdens bijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren die niet 

worden bekostigd door farmaceutische bedrijven zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor het tijdens 

bijeenkomsten onder de noemer van normale omgangsvormen op bescheiden wijze verstrekken van 

koffie, thee en lunches van geringe waarde aan niet-beroepsbeoefenaren.277  

Gelet op de werkafspraken doet de vraag zich voor of de handelwijze van IGZ in dezen in 

overeenstemming is met de gemaakte afspraken.  

2. Omzetting beleidsregels 

In de werkafspraken is vastgelegd dat IGZ – voor zover zij dat wenselijk acht – de door de CGR 

ontwikkelde normen voorlegt aan de Minister van VWS ter opname in beleidsregels.278  

Sinds de inwerkingtreding van de werkafspraken zijn twee keer wijzigingen doorgevoerd in de 

Beleidsregels gunstbetoon, in 2012 en in 2014. Deze aanpassingen kunnen niet worden beschouwd 

als een omzetting van door de CGR ontwikkelde normen in beleidsregels.279 Integendeel, bij de 

aanpassing van de Beleidsregels gunstbetoon 2012 zijn tevens de bepalingen over sponsoring komen 

te vervallen. In feite is daarmee de status van de normering van de zelfregulering op dit punt onder 

druk komen te staan: de CGR heeft normen ontwikkeld voor sponsoring, terwijl sponsoring op grond 

van art. 94 Gnw en de geldende tekst van Beleidsregels gunstbetoon niet meer is toegestaan.  

Verder kan worden vastgesteld dat IGZ het niet nodig heeft geacht een of meer van de hierboven 

onder 1 vermelde sinds 2008 door de CGR ontwikkelde normen op te nemen in beleidsregels, dan 

wel dat de minister daar niet toe is overgegaan. Dit is opmerkelijk, mede in het licht van de discussie 

over de toegestane uurtarieven bij dienstverlening. Na alle onduidelijkheid die hierover heeft 

                                                           
276 IGZ-rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels 2012; zie par. 7.6.3.1. 
277 Zie par. 7.6.3.2. 
278 Art. 2 Werkafspraken 2011. 
279 Als reden voor de aanpassing van de beleidsregels in 2012 wordt aangevoerd: ‘De beleidsregels worden 
herzien om aan te sluiten bij recente wijzigingen in de Geneesmiddelenwet als gevolg waarvan voor 
verschillende beroepsgroepen voorschrijfbevoegdheid mogelijk is gemaakt en waarin groepen 
verpleegkundigen gastvrijheid mogen genieten bij bijeenkomsten. Daarnaast worden in deze beleidsregels 
tekstuele wijzigingen doorgevoerd om interpretatieverschillen te voorkomen. Verder worden enkele criteria 
(o.a. eisen die worden gesteld aan samenkomsten) nader ingevuld’ (Stcrt. 2012, 854; Inleiding, tweede alinea). 
Als reden voor de aanpassing van de beleidsregels in 2014 wordt aangevoerd: ‘In de uitvoering van haar 
toezichtstaak naar de naleving van de reclameregels bij nascholing van medisch specialisten heeft de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg in november 2012 een aantal constateringen gedaan. Deze praktijkinzichten van de 
IGZ hebben ertoe geleid dat een wijziging van de beleidsregels nodig is om duidelijkheid te bieden over de 
toelaatbaarheid van gunstbetoon’ (Stcrt. 2014, 9496; Inleiding, tweede alinea).  
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bestaan, mede tot uitdrukking komend in de jurisprudentie van de Raad van State,280 heeft 

uiteindelijk alleen de CGR maatregelen getroffen door het opnemen van maximumuurtarieven en 

onkostenvergoeding in de toelichting bij de gedragscode. Noch in de Geneesmiddelenwet, noch in de 

Beleidsregels gunstbetoon of in de toelichting daarop worden maximumuurtarieven genoemd. 

3. Voorlichting en educatie 

Ook ten aanzien van voorlichting en educatie ligt het primaat bij de CGR: de CGR draagt zorg voor 

voorlichting en educatie over de regels voor geneesmiddelenreclame in het veld.281 Navraag heeft 

geleerd dat de CGR jaarlijks een werkplan opstelt waarin ook de activiteiten op het terrein van 

voorlichting en educatie zijn omschreven. Dit jaarplan wordt niet openbaar gemaakt. 

Uit eigen onderzoek in de openbare bronnen blijkt dat de CGR in de afgelopen jaren de volgende 

activiteiten op het terrein van voorlichting en educatie heeft ontplooid: 

– periodieke CGR Nieuwsbrieven; 

– basis- en verdiepingscursussen, inhousetrainingen, presentaties; 

– informatievoorziening via de website; 

– rondetafelbijeenkomsten;  

– voorlichtings-app en -website specifiek gericht op beroepsbeoefenaren 

(www.financielerelatieszorg.nl). 282  

Sinds 2013 levert IGZ een bijdrage aan de verdiepingscursus over de zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame. IGZ geeft dan een toelichting op de organisatie van het toezicht en de 

actuele aandachtspunten vanuit het perspectief van IGZ.  

4. Monitoring en opsporing  

In de werkafspraken wordt onderscheid gemaakt tussen twee fasen van monitoring: fase 1-

monitoring en fase 2-monitoring. Fase 1-monitoring is de taak van de CGR en is gericht op:  

 

– het bevorderen van de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame en het voorkomen 

van overtredingen; 

– het verkrijgen van inzicht in activiteiten en tendensen op het gebied van geneesmiddelenreclame 

en hun mogelijk ongewenste gevolgen; 

– het verschaffen van inzicht aan IGZ in terreinen en activiteiten die in het kader van handhaving 

mogelijk aandacht behoeven.283 

 

Fase 2-monitoring is de taak van IGZ en is gericht op:  

 

– het houden van toezicht op de mate van naleving van de wettelijke regels voor 

geneesmiddelenreclame in het veld; 

                                                           
280 ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:229 (MSD). 
281 Art. 3 Werkafspraken 2011. 
282 Deze informatie is afkomstig van de website van de CGR en uit openbare nieuwsbrieven, jaarverslagen, enz.  
283 Art. 4 onder b Werkafspraken 2011. 
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– het opsporen van met de wet- en regelgeving strijdige gedragingen en het zo nodig inzetten van 

wettelijke bevoegdheden.284 

In aanvulling hierop zal de CGR bij de bij een uitspraak van de Codecommissie en de Commissie van 

Beroep betrokken partijen navragen of de uitspraak wordt nageleefd.285 

De begrippen fase 1- en fase 2-monitoring worden in de communicatie met derden vrijwel niet 

gehanteerd. Uit de Uitwerking werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 volgt dat IGZ en de CGR 

tweemaandelijks overleg voeren waarbij monitoringszaken worden besproken. Tijdens het 

monitoringsoverleg wordt casuïstiek besproken die door de CGR of IGZ relevant wordt bevonden. 

Naar de uitkomsten van het monitoringsoverleg is in het kader van dit onderzoek geen navraag 

gedaan. Er is geen structurele terugkoppeling over de bevindingen van het monitoringsoverleg door 

IGZ en de CGR naar de veldpartijen.  

Bij de Uitwerking werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 is tevens afgesproken dat, om beter zicht 

te krijgen op trends in de naleving van de reclameregels, meer proactief zal worden geacteerd. 

Daarbij is concreet verwezen naar een voorbereidend onderzoek van IGZ rond indicatoren met 

betrekking tot de mate waarin door het veld de reclameregels worden nageleefd. Over de status van 

dit onderzoek of over andere activiteiten zijn in het kader van dit onderzoek geen gegevens bekend 

geworden. 

5. Behandeling van meldingen en klachten  

Met betrekking tot de onderlinge taakverdeling bij de behandeling van meldingen over vermeende 

niet-naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame is als hoofdregel afgesproken dat 

meldingen bij IGZ van een vermoeden van overtreding of een constatering van een vermoeden van 

overtreding naar de CGR zullen worden doorgeleid, tenzij  

– de melding naar het oordeel van de Inspectie een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid 

dan wel voor het professioneel en onafhankelijk functioneren van beroepsbeoefenaren kan 

betekenen; 

– de melding naar het oordeel van de Inspectie een anderszins in omvang of gevolgen ernstige 

overtreding met zich meebrengt van de wettelijke bepalingen omtrent geneesmiddelenreclame;  

– sprake is van een overtreding waarvoor de betreffende vergunninghouder en/of 

beroepsbeoefenaar reeds eerder door de Inspectie of de CGR is aangesproken (recidive);  

– de melding naar het oordeel van de Inspectie niet kan worden beoordeeld zonder gebruikmaking 

van wettelijke bevoegdheden van de Inspectie.286  

 

Klachten of serieuze signalen die rechtstreeks bij de CGR worden ingediend, zullen overeenkomstig 

het Reglement door de Codecommissie (en eventueel de Commissie van Beroep) worden behandeld, 

                                                           
284 Art. 4 onder c Werkafspraken 2011.  
285 Art. 4 onder d Werkafspraken 2011. 
286 Art. 5 Werkafspraken 2011. De Codecommissie is gehouden meldingen die via IGZ worden doorgeleid te 

behandelen overeenkomstig het Reglement. De in de Werkafspraken 2007 vermelde uitzondering van het 
principe dat IGZ niet doorverwijst naar de CGR indien de melder uitdrukkelijk aangeeft niet naar de CGR te 
willen worden doorverwezen, is in latere versies van de werkafspraken komen te vervallen. 
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tenzij de klacht niet kan worden beoordeeld zonder gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheden 

van IGZ. In dat geval geleidt de CGR de klacht door naar IGZ.287 

 

Uit navraag is gebleken dat bij IGZ niet wordt bijgehouden hoeveel meldingen op jaarbasis door de 

Inspectie naar de CGR worden doorverwezen. De indruk is dat het om een beperkt aantal meldingen 

of signalen per jaar gaat.  

 

6. Informatie-uitwisseling en afstemming 

 

De werkafspraken bepalen dat IGZ en de CGR ten minste twee keer per jaar en voorts zo vaak als 

nodig overleg hebben over de uitvoering van deze afspraken en afstemming van de 

werkzaamheden.288 Partijen brengen elkaar op de hoogte van beleid of uitspraken met betrekking tot 

overtredingen van de regels en informeren elkaar over zaken en ontwikkelingen die voor wederzijds 

functioneren van belang zijn. Verder informeert de CGR de Inspectie als zij een klacht in behandeling 

neemt of ingeval een vergunninghouder dan wel beroepsbeoefenaar een uitspraak van de 

Codecommissie/Commissie van Beroep niet of niet volledig naleeft. Partijen informeren elkaar tot 

slot over en weer over externe communicatie en stemmen deze voor zover nodig onderling af.  

 

Over de feitelijke praktijk rond de informatie-uitwisseling en afstemming is hiervoor reeds 

vastgesteld dat IGZ en de CGR sinds 2012 tweemaandelijks monitoringsoverleg voeren en dat twee 

keer per jaar een bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen het Ministerie van VWS, IGZ, de CGR en de 

KOAG. Het tweejaarlijks overleg over de werkplannen vindt in de praktijk meestal plaats tijdens het 

tweemaandelijks monitoringsoverleg, zo heeft navraag geleerd. Het gaat dan in de regel om meer 

specifieke plannen. Ook vindt afstemming over publiciteit plaats.  

 

De CGR doet navraag bij partijen die betrokken zijn geweest bij een klachtenprocedure of die een 

adviesaanvraag hebben ingediend naar de naleving van het door de Codecommissie gegeven oordeel 

in dezen. 

8.5.4 Het toezicht van IGZ op de CGR  

Onderdeel van het duale stelsel is dat IGZ toezicht houdt op de CGR. De werkafspraken laten deze 

vorm van toezicht onverlet. In openbare publicaties van IGZ en in de Kamerstukken is vrijwel niets 

terug te vinden over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt. Twee keer is een evaluatie van IGZ over 

de CGR opgesteld en aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze evaluaties hebben betrekking op de 

periode voorafgaand aan de totstandkoming van de werkafspraken. De eerste evaluatie dateert uit 

2004, de tweede uit 2005.289  

 

Uit de Uitwerking werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 volgt dat in 2011 gekozen is voor een 

andere inrichting van het toezicht op de zelfregulering. Er vindt vanaf dan tweemaandelijks 

monitoringsoverleg plaats. Zoals eerder aangegeven, worden de inhoud en/of uitkomsten van dit 

overleg niet openbaar gemaakt. Desgevraagd is aangegeven dat tijdens het monitoringsoverleg 

                                                           
287 Art. 5 onder b jo. art. 6 Werkafspraken 2011. 
288 Art. 7 Werkafspraken 2011. 
289 Zie over de inhoud en strekking van deze evaluaties ook par. 8.2. 
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casuïstiek wordt besproken die door de CGR of IGZ relevant wordt geacht. IGZ heeft de mogelijkheid 

om bij de CGR de dossiers in te zien waarin stukken inzake adviesaanvragen en klachten worden 

gedocumenteerd. 

 

Voorts is in de Uitwerking werkafspraken CGR, IGZ, KOAG/KAG 2011 afgesproken dat IGZ jaarlijks in 

een formele brief de stand van zaken van de zelfregulering aangeeft in het licht van de 

samenwerkingsafspraken. Een dergelijke jaarlijkse brief van IGZ is tot dusverre niet opgesteld. 

8.6 Conclusies 

8.6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe het toezicht op de naleving van de voorschriften die bij wetgeving 

en zelfregulering aan geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren worden gesteld, is 

geregeld en in de praktijk functioneert. Onder toezicht wordt in dit kader verstaan het systeem dat is 

ingericht om naleving van de voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame te stimuleren 

en te controleren, en overtredingen te sanctioneren.  

Onderzocht is op welke wijze het toezicht op de wetgeving en zelfregulering met betrekking tot 

geneesmiddelenreclame is geregeld en hoe de samenwerking tussen IGZ en de CGR op dit punt is 

vormgegeven. Het antwoord op deze vraag kan niet los gezien worden van de voorgeschiedenis. In 

paragraaf 8.2 van dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de wetgeving en 

zelfregulering en het beleid van de Minister van VWS met betrekking tot het toezicht op 

geneesmiddelenreclame in de periode 1994-2016. De belangrijkste algemene conclusies ten aanzien 

van deze analyse zijn hieronder weergegeven in paragraaf 8.6.2. 

In de daaropvolgende paragrafen worden op hoofdlijnen conclusies getrokken over de wijze waarop 

het toezicht in het kader van de wetgeving en zelfregulering is geregeld. Daarbij is gekozen voor een 

onderverdeling aan de hand van de volgende onderwerpen: 

– Taken, bevoegdheden en beleid met betrekking tot toezicht (par. 8.6.3);   

– Sancties en maatregelen (par. 8.6.4);   

– Toezicht in de praktijk (par. 8.6.5); 

– Procedurele waarborgen (par. 8.6.6).   

In deze paragrafen worden per onderwerp eerst de belangrijkste bevindingen met betrekking tot het 

toezicht op de Geneesmiddelenwet behandeld, daarna volgt de zelfregulering. 

In paragraaf 8.6.7 tot slot komen de conclusies over de samenwerking tussen IGZ en de CGR aan de 

orde. 

8.6.2 Algemene conclusies m.b.t. de voorgeschiedenis 

Het beeld dat uit de analyse van de ontwikkelingen in de wetgeving en zelfregulering en het beleid 

ten aanzien van het toezicht op geneesmiddelenreclame naar voren komt, is grillig en complex, zeker 

als het de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet betreft. Over de 

wettelijke verankering en uitwerking van het toezicht op geneesmiddelenreclame en de rol daarbij 

van de zelfregulering is langdurig gesproken. Tussen 1994 en 2002 zijn door de Minister van VWS 

meerdere voorstellen voor wetswijzigingen ingediend. Geen van deze voorstellen heeft de 
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eindstreep van het wetgevingstraject gehaald. Ook is het beleid van de Minister van VWS ten aanzien 

van het toezicht en de rol van de zelfregulering daarbij veelvuldig in de Tweede Kamer aan de orde 

geweest. Parallel aan deze ontwikkelingen is in 1999 de stichting CGR opgericht en is de CGR Code in 

werking getreden. De onderlinge relatie tussen het toezicht van overheidswege en het toezicht 

vanuit de zelfregulering is niet altijd duidelijk geweest en is aan verandering onderhevig geweest. 

Voor de overzichtelijkheid zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de periode 1994-2016 in de tabel 

hiernaast vanuit de drie verschillende perspectieven – de wetgeving, de zelfregulering en het beleid 

van de Minister van VWS – in chronologische volgorde naast elkaar in beeld gebracht. 

De voorgeschiedenis leidt tot twee belangrijke constateringen. 

1. Er is een wezenlijk verschil tussen toezicht onder het Reclamebesluit en toezicht onder de 

Geneesmiddelenwet.  

 

– Handhaving van het Reclamebesluit verloopt via het strafrecht: door de Inspectie 

geconstateerde overtredingen van het Reclamebesluit worden via het OM aan de 

strafrechter voorgelegd. 

– Handhaving van de Geneesmiddelenwet verloopt via het bestuursrecht: door de Inspectie 

geconstateerde overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw kunnen zonder tussenkomst van de 

rechter door de Minister van VWS worden beboet.  

 

2. In de Nederlandse wetgeving is uiteindelijk niets vastgelegd over de onderlinge verhouding 

tussen het toezicht op de reclameregels van overheidswege en het toezicht door de 

zelfregulering. Wel heeft de Minister van VWS het beleid op dit punt meerdere keren kenbaar 

gemaakt aan de Tweede Kamer.  

 

– Sinds 2002 geldt een duaal systeem: de CGR en IGZ houden ieder vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid toezicht op de reclameregels, waarbij de intensiteit van het toezicht 

door IGZ wordt bepaald door de effectiviteit van het toezicht van de CGR. IGZ houdt 

tweedelijnstoezicht op de CGR. 

– Sinds 2007 gelden werkafspraken tussen IGZ en de CGR. De Minister van VWS is formeel 

geen partij bij deze afspraken. 
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 Wetgeving Zelfregulering Beleid  
vanaf 1973  Nederlandse Kode voor de Aanprijzing van 

Geneesmiddelen, toezicht door de Raad voor de 

Geneesmiddelaanprijzing (RGA) 

 

1992 Reclamerichtlijn: lidstaten dienen zorg te 

dragen voor passende en doeltreffende 

middelen om toezicht op 

geneesmiddelenreclame uit te oefenen, 

waarbij vrijwillig toezicht op 

geneesmiddelenreclame door 

zelfreguleringsorganen niet wordt 

uitgesloten 

1994  Inwerkingtreding Reclamebesluit: 

 

 Toezicht volgens algemene bepalingen 

WOG: opgedragen aan Staatstoezicht 

volksgezondheid, handhaving via 

strafrecht  

 

 Wetgever onderkent direct dat 

algemene toezichtskader WOG niet 

volstaat voor toezicht op reclame 

 

 Meerdere voorstellen wetswijzing 

ingediend tussen 1994-2002; geen van 

deze voorstellen haalt stadium van 

wetgeving  

 

1999  Oprichting stichting CGR 

 Inwerkingtreding CGR Code 

 Toezicht op naleving door 

Codecommissie/Commissie van Beroep  

Minister: intensivering reclametoezicht 

– Oprichting sector reclametoezicht IGZ 

– Onderlinge verhouding IGZ- 

zelfregulering: tweetrapsraket: IGZ 

concentreert zich op excessen die 

branche zelf niet oppakt  

2001 Richtlijn 2001/83: bepaling over toezicht 

vrijwel identiek aan Reclamerichtlijn  

 

2002  Minister naar aanleiding van algemene 

heroriëntatie kerntaken IGZ:  

– Toezicht op geneesmiddelenreclame 

geen kerntaak IGZ  

– Duaal systeem: CGR en IGZ houden naast 

elkaar ieder vanuit eigen 

verantwoordelijkheid toezicht  

– Intensiteit toezicht IGZ afhankelijk van 

effectiviteit toezicht CGR 

– IGZ houdt tweedelijnstoezicht op CGR  

 

2007 Geneesmiddelenwet: 

 Hoofdstuk 9: handhaving, toezicht en 

opsporing 

 Toezicht opgedragen aan IGZ  

 Overtredingen 

geneesmiddelenreclame worden 

afgedaan via bestuursrecht: 

bestuurlijke boete  

 Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 

 

CGR + IGZ: werkafspraken, taakverdeling ten 

aanzien van: 

– normontwikkeling  

– voorlichting en educatie 

– monitoring en opsporing 

– informatie-uitwisseling en afstemming  

 

 

nadien  

(tot en met 

2016) 

 Beleidsregels bestuurlijke boete 

aangepast in 2013, 2015 en 2016  

Werkafspraken in 2009 en 2011 op kleine 

onderdelen aangepast, nadien telkens 

verlengd tot en met 2016 
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8.6.3  Taken, bevoegdheden en beleid m.b.t. toezicht  

8.6.3.1 Geneesmiddelenwet 

Het toezicht op naleving van de Geneesmiddelenwet is geregeld in hoofdstuk 11 Gnw. Het toezicht is 

opgedragen aan het Staatstoezicht voor de volksgezondheid en met name aan de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. De bevoegdheden en verplichtingen van IGZ zijn vastgelegd in hoofdstuk 11 Gnw 

en in de Gezondheidswet. IGZ beschikt over opsporingsbevoegdheid, de Minister van Justitie heeft 

buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie aangewezen. IGZ is geen zelfstandig 

bestuursorgaan, maar een dienstonderdeel van het Ministerie van VWS. Daarmee valt IGZ 

hiërarchisch onder de (politieke) verantwoordelijkheid van de Minister van VWS. IGZ voert de aan 

haar opgedragen taken echter wel uit op eigen titel en heeft daarbij de nodige speelruimte om tot 

eigen oordeelsvorming te komen.  

De visie ten aanzien van toezicht en de wijze waarop IGZ het toezicht uitvoert, is in de loop der jaren 

aan verandering onderhevig geweest. De brede discussie over de kerntaken van IGZ rond 2002 en de 

opeenvolgende meerjarenbeleidsplannen van de Inspectie hebben rechtstreekse gevolgen gehad 

voor de invulling van het toezicht op de wetgeving voor geneesmiddelenreclame. Binnen het 

raamwerk van de meerjarenbeleidsplannen stelt IGZ op jaarbasis werkplannen op. De indeling en 

uitwerking van de werkplannen van IGZ verschillen over de jaren. Hierdoor is het lastig vast te stellen 

of er een consistente lijn zit in de thema’s rond geneesmiddelenreclame die IGZ belangrijk acht en de 

wijze waarop invulling aan het toezicht wordt gegeven. Uit de werkplannen van de afgelopen jaren 

kan wel worden afgeleid dat de hoofdactiviteiten van IGZ op het terrein van geneesmiddelenreclame 

globaal het volgende beslaan: 

– handhaving van de naleving van de wetgeving over geneesmiddelenreclame, onder andere door 

middel van het opleggen van bestuurlijke boetes; 

– onderzoek naar het nalevingsniveau van de wetgeving over geneesmiddelenreclame op 

specifieke thema’s; 

– toezicht op de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame.  

Anno 2016 zijn binnen IGZ twee afdelingen betrokken bij het toezicht op geneesmiddelenreclame. De 

afdeling reclametoezicht is verantwoordelijk voor het algemene beleid ten aanzien van het toezicht 

op de reclamewetgeving en de uitvoering daarvan. Deze afdeling houdt zich onder meer bezig met 

het opsporen, vaststellen en schriftelijk vastleggen in boeterapporten van overtredingen. Het Bureau 

Opsporing en Boetes speelt uitsluitend een rol bij de afronding van bestuurlijke boetetrajecten. 

Onder dit traject vallen onder andere de aankondiging van het voornemen tot boeteoplegging, het 

bieden van gelegenheid tot het geven van een zienswijze en het opstellen van het boetebesluit dat in 

naam van de Minister van VWS wordt ondertekend door de hoofdinspecteur van IGZ. 

8.6.3.2 Zelfregulering CGR  

De CGR Code bevat een beknopt hoofdstuk over toezicht, waaruit volgt dat het toezicht op naleving 

van de gedragscode primair is opgedragen aan de door het bestuur van de stichting CGR benoemde 

Codecommissie en Commissie van Beroep. De bevoegdheden, samenstelling, taken en werkwijze van 

deze commissies zijn vastgelegd in een door het bestuur van de CGR vastgesteld Reglement. Uit dit 

Reglement vloeit voort dat de handelwijze van de Codecommissie reactief is. De Codecommissie 

heeft geen bevoegdheden om op eigen initiatief overtredingen van de CGR Code te onderzoeken, 
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laat staan op te sporen. De Codecommissie komt pas in actie nadat door veldpartijen (of door het 

bestuur van de CGR) een klacht, adviesaanvraag of serieus signaal aan haar is voorgelegd.  

De Codecommissie ontwikkelt dus ook geen zelfstandig beleid ten aanzien van toezicht, zij heeft 

formeel ook geen adviserende taken op dit punt. Dit laat onverlet dat de Codecommissie in 

voorkomende gevallen naar aanleiding van de betreffende casus in meer algemene zin 

aanbevelingen aan het bestuur van de CGR kan doen of knelpunten kan signaleren, hetgeen 

incidenteel ook gebeurt.  

De meer beleidsmatige rol ten aanzien van toezicht wordt bij de zelfregulering ingevuld door het 

bestuur van de CGR. De bevoegdheid tot aanpassing van de gedragscode geeft het bestuur ook 

invloed op de mate waarin preventief toezicht plaatsvindt. Als voorbeeld wordt genoemd het besluit 

van het CGR-bestuur om een verplichte preventieve toetsing door de Codecommissie van 

gastvrijheid bij bijeenkomsten in het buitenland en van (interne procedures voor) niet-WMO-plichtig 

onderzoek in de CGR Code op te nemen. 

8.6.4 Sancties en maatregelen    

8.6.4.1 Geneesmiddelenwet  

In het kader van haar toezicht- en opsporingstaken staan IGZ de volgende maatregelen ter 

beschikking: advies- en stimuleringsmaatregelen, corrigerende maatregelen, bestuursrechtelijke 

maatregelen, tuchtrechtelijke maatregelen, strafrechtelijke maatregelen.    

Voor het toezicht op de naleving van hoofdstuk 9 Gnw over geneesmiddelenreclame is vooral het 

bestuursrecht van belang. De Geneesmiddelenwet is de eerste gezondheidswet waar de punitieve 

sanctie van de bestuurlijke boete is ingevoerd. Art. 101 lid 1 Gnw bevat een opsomming van een 

aantal artikelen uit de Geneesmiddelenwet waarvan overtreding kan worden bestraft met een 

bestuurlijke boete. De wetgever heeft overduidelijk de bedoeling gehad dit instrument in te (laten) 

zetten bij overtreding van de voorschriften over geneesmiddelenreclame. Dit blijkt uit het feit dat: 

– alle artikelen uit hoofdstuk 9 Gnw (met uitzondering van art. 90 over publiekscampagnes ter 

bevordering van deelname aan vaccinatieprogramma’s) zijn aangemerkt als beboetbaar;  

– in afwijking van de hoofdregel van art. 101 lid 2 Gnw overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw ook in 

het geval van recidive worden afgedaan via het bestuursrecht (voor alle overige beboetbare 

overtredingen van de Geneesmiddelenwet geldt dat indien tweemaal in een periode van 24 

maanden een boete wordt opgelegd voor eenzelfde gedraging, sprake is van een strafbaar feit 

dat wordt voorgelegd aan het OM).  

De Minister van VWS heeft er direct bij de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet voor 

gekozen de wijze van berekening van bestuurlijke boetes vast te leggen in beleidsregels. Tussen 2007 

en 2016 zijn vier opeenvolgende versies van de Beleidsregels bestuurlijke boete van kracht geweest. 

Het in de beleidsregels vastgelegde boetedifferentiatiesysteem is in de loop der jaren een aantal 

keren aangepast en is fijnmaziger geworden.  

Aan de basis van het boetedifferentiatiesysteem liggen de in de beleidsregels per beboetbare 

overtreding vastgestelde boetenormbedragen. Hierbij valt in algemene zin op dat de lijn ten aanzien 

van overtredingen van hoofdstuk 9 Gnw strenger is dan ten aanzien van andere beboetbare 

overtredingen. Dit blijkt uit het volgende.  
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– Voor overtreding van art. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95 lid 1 en 96 Gnw is het 

boetenormbedrag vastgesteld op het maximale bedrag van € 150.000. De enige bepaling van 

hoofdstuk 9 waarvoor een lager boetenormbedrag geldt, is art. 95 lid 2 (€ 45.000). De 

boetenormbedragen voor overtreding van de voorschriften voor geneesmiddelenreclame zijn 

daarmee aanzienlijk veel hoger dan voor de overtreding van andere bepalingen uit de 

Geneesmiddelenwet, die maximaal € 45.000 of € 60.000 bedragen. Als algemeen argument 

hiervoor is aangevoerd dat bij overtreding van de reclameregels de commerciële voordelen reeds 

zijn behaald. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid lijken de huidige 

verschillen echter niet in alle gevallen gerechtvaardigd. Niet in te zien is bijvoorbeeld waarom 

voor het in de handel brengen van een geneesmiddel zonder handelsvergunning als zodanig een 

lager boetenormbedrag geldt (€ 60.000) dan voor het maken van reclame voor een 

geneesmiddel zonder handelsvergunning (€ 150.000). 

– De hoofdregel bij het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de Geneesmiddelenwet 

is dat bij een geconstateerde overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven alvorens een 

boete wordt opgelegd. Voor alle overtredingen van de reclameregels geldt echter een lik-op-

stuk-beleid. Zij zijn aangemerkt als direct beboetbaar, hetgeen betekent dat er niet eerst 

gewaarschuwd hoeft te worden, maar meteen kan worden overgegaan tot het opleggen van een 

boete.  

Volgens het ultimo 2016 geldende boetedifferentiatiebeleid wegen bij de vaststelling van het 

uiteindelijke boetebedrag de volgende factoren mee:  

– de omvang van de overtreder, waarbij de voor dit doel gehanteerde systematiek en staffels zijn 

ten gevolge van de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep van ApotheekZorg tegen 

een opgelegde boete in 2015 aanzienlijk zijn verfijnd ten opzichte van de voorgaande versies van 

de beleidsregels; 

– de ernst van de overtreding, waarbij de duur, de omvang en het bereik van de overtreding en de 

afleverstatus van het geneesmiddel een rol kunnen spelen;  

– de verwijtbaarheid, en  

– eventuele bijzondere omstandigheden.  

Sinds 2013 zijn beboetbare overtredingen tevens ingedeeld in zwaartecategorieën, die mede 

bepalend zijn voor de hoogte van de boete. Overtredingen met weinig consequenties zijn 

aangemerkt met één ster, overtredingen met veel consequenties met drie sterren. Uit de analyse van 

de boetezwaartecategorieën volgt dat wordt aangenomen dat veel consequenties voortvloeien uit 

overtreding van de volgende bepalingen: art. 84 lid 1 Gnw (reclame voor geneesmiddelen waarvoor 

geen handelsvergunning is verleend), art. 84 lid 4 Gnw (misleidende reclame), art. 85 onder a Gnw 

(publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen) en bepaalde onderdelen van art. 94 Gnw 

(gunstbetoon).  

Een aantal zaken vallen op:  

– Met uitzondering van het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen zijn 

alle overtredingen van voorschriften met betrekking tot publieksreclame opgenomen in de 

laagste zwaartecategorie (1 ster). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het verbod op publieksreclame 

voor zelfzorggeneesmiddelen die middelen bevatten als bedoeld op lijst 1 of II van de Opiumwet 

(art. 85 onder b Gnw). Dit onderscheid in zwaartecategorie is lastig verklaarbaar. Zijn de 
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consequenties van het maken van publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen met Opiumwet-

stoffen kleiner dan die van het maken van publieksreclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen?  

 

– Het aanbieden van sommige vormen van gunstbetoon door vergunninghouders valt in een 

zwaardere categorie (3 sterren) dan het aanvaarden van dezelfde vormen van gunstbetoon door 

beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld dienstverlening die niet voldoet aan het vereiste van een 

redelijke vergoeding, het aanbieden van gastvrijheid en het aanbieden van geschenken). Niet 

goed in te zien valt dat deze wederzijdse handelingen verschillende consequenties zullen hebben 

en dus lijkt het verschil in zwaartecategorie niet gerechtvaardigd. Voor het aanbieden van 

bonussen en kortingen in strijd met art. 94 onder d Gnw geldt een dergelijk onderscheid niet. Dit 

valt onder alle omstandigheden onder de tweesterrencategorie. Ook dit verschil in benadering is 

niet verklaarbaar. 

 

– Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst bij dienstverlening valt niet in de zwaarste 

categorie, terwijl het zonder schriftelijke overeenkomst zeer lastig zal zijn vast te stellen of er 

sprake is van een redelijke vergoeding, een overtreding die wel in de zwaarste categorie valt. 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de indeling in zwaartecategorieën op 

grond van de consequenties in een aantal gevallen willekeurig dan wel niet goed te rechtvaardigen is.  

8.6.4.2 Zelfregulering CGR  

Het sanctiearsenaal dat de Codecommissie tot haar beschikking heeft, is beperkt. De voornaamste 

maatregelen die de Codecommissie in klachtenprocedures kan opleggen, zijn een berisping, het 

bevel om te staken, het bevel om materialen terug te roepen, het bevel tot rectificatie en het bevel 

om maatregelen te nemen om overtredingen in de toekomst te voorkomen. Hiermee worden 

overigens wel de in art. 97 lid 2 Richtlijn 2001/83 genoemde maatregelen afgedekt. Daarnaast kan de 

Codecommissie een veroordeling tot vergoeding van de procedurekosten (€ 6.600) opleggen aan de 

partij die in strijd met de gedragscode heeft gehandeld. 

Bij adviesaanvragen komt de Codecommissie tot een (geheel of gedeeltelijk) positief of negatief 

oordeel. Adviezen van de Codecommissie zijn niet bindend. Dit betekent dat de aanvrager van het 

advies niet gehouden is tot naleving van het advies. De CGR vraagt wel actief na bij de aanvrager van 

een advies of het advies al dan niet is nageleefd, documenteert de antwoorden en houdt deze 

inzichtelijk voor IGZ.  

8.6.5 Toezicht in de praktijk  

8.6.5.1 Geneesmiddelenwet  

Het onderzoek naar de toepassing van het instrument van de bestuurlijke boete wegens overtreding 

van voorschriften uit hoofdstuk 9 Gnw in de periode 2007-2016 leidt tot de volgende conclusies: 

1. Algemeen: Vastgesteld is dat in voormelde periode 52 besluiten tot oplegging van een 

bestuurlijke boete wegens overtreding van een of meerdere wettelijke voorschriften inzake 

geneesmiddelenreclame door de Minister van VWS zijn genomen. (Voor de goede orde, dit 

betreft de initiële boetebesluiten, de uitkomsten van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 
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zijn in dit cijfer niet meegenomen). Het gemiddelde aantal boetebesluiten per jaar bedraagt 

daarmee 5. Tussen de jaren onderling doen zich verhoudingsgewijs grote verschillen voor, vooral 

in de periode 2009 (0) - 2011 (11). In deze periode is de doorlooptijd relatief lang geweest; zo 

heeft een deel van de boetebesluiten uit 2011 betrekking op overtredingen die in 2008 zijn 

geconstateerd. Dit is uitzonderlijk.  

 

2. Aard van de overtreder: Van de 52 initieel door de minister opgelegde boetes kan ten aanzien 

van de aard van de overtreder het volgende worden geconcludeerd: 

20 x fabrikant/vergunninghouder (farmaceutisch bedrijf) 

24 x commerciële aanbieders van geneesmiddelen, niet zijnde de fabrikant/vergunninghouder 

6 x beroepsbeoefenaar 

2 x derde partij 

 

Opvallend is het verhoudingsgewijs relatief geringe aandeel van farmaceutische bedrijven; 

slechts 38% van het totale aantal boetebesluiten is gericht aan een vergunninghouder of 

fabrikant van een geneesmiddel. De meeste boetebesluiten (46%) zijn gericht aan commerciële 

aanbieders van geneesmiddelen, niet zijnde de fabrikant of vergunninghouder. Zonder 

uitzondering gaat het in deze zaken om overtredingen van art. 84 lid 1 Gnw (het verbod op het 

maken van reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend) of 

art. 85 onder a (het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen) en betreft 

het producten die op grond van het aandienings- of toedieningscriterium als geneesmiddel 

worden aangemerkt en via het internet aan het publiek worden aangeboden. Voorts springt in 

het oog dat vijf van de zes boetebesluiten richting beroepsbeoefenaren betrekking hebben op 

reclame-uitingen, slechts één zaak heeft betrekking op gunstbetoon. 

 

3. Aard van de overtredingen: Een boetebesluit kan betrekking hebben op meerdere overtredingen. 

Het totaalaantal overtredingen van de reclameregels dat in de 52 boetebesluiten is 

geconstateerd, bedraagt 73. Ten aanzien van deze 73 overtredingen kan het volgende worden 

geconcludeerd: 

 

– De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op een zeer beperkt aantal artikelen uit 

hoofdstuk 9, te weten art. 84, 85 onder a, 88, 91 en 94 Gnw. Dit betekent dat voor de overige 

beboetbare overtredingen uit hoofdstuk 9 Gnw in de onderzoeksperiode dus geen 

bestuurlijke boetes zijn opgelegd. 

 

– Van de 73 geconstateerde overtredingen hebben 61 betrekking op reclame-uitingen (84%). 

Slechts 12 geconstateerde overtredingen betreffen een overtreding van het verbod op 

gunstbetoon. Deze verhouding wijkt niet veel af van de uitspraken van de Codecommissie in 

klachtenprocedures, die in 88% van de gevallen betrekking hebben op uitingen (zie 

hieronder). Dit is opmerkelijk, mede ook in het licht van de in het verleden (onder meer in de 

Evaluatie Reclamebesluit geneesmiddelen uit 2008) jegens de CGR geuite kritiek dat alleen 

overtredingen met betrekking tot uitingen zouden worden ondervangen. Ondanks het feit 

dat IGZ – in tegenstelling tot de Codecommissie – opsporingsbevoegdheid heeft, ligt ook in 

de boetebesluiten het accent dus zeer sterk op uitingen over geneesmiddelen. 

  



785 
 

– Van de 61 geconstateerde overtredingen met betrekking tot uitingen gaat het in 75% van de 

gevallen om overtreding van art. 84 lid 1 Gnw (het verbod op reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor geen handelsvergunning is verleend) en art. 85 onder a Gnw (het verbod op 

publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen). Voor het grootste deel betreft het 

reclame voor producten die op grond van het aandieningscriterium als geneesmiddel worden 

beschouwd en reclame voor lifestyle-achtige geneesmiddelen die via het internet te koop 

worden aangeboden. Hieruit lijkt het beeld te volgen dat IGZ zich bij de opsporing van 

overtredingen van de voorschriften voor reclame-uitingen kennelijk vooral richt op openlijke, 

voor publiek toegankelijke uitingen. Ter vergelijking: er zijn slechts drie overtredingen 

geconstateerd van de wettelijke voorschriften voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren. 

 

4. Initieel geconstateerde overtreding – uiteindelijk daadwerkelijk beboet: Van de 73 overtredingen 

die in de 52 boetebesluiten zijn geconstateerd, zijn er uiteindelijk 59 daadwerkelijk beboet. Voor 

de overige 14 geconstateerde overtredingen geldt dat door de minister geen boete is opgelegd, 

dan wel de opgelegde boete in de bezwaar- of beroepsprocedure is komen te vervallen. Dit 

laatste is onder meer het geval bij 3 van de 12 geconstateerde en beboete overtredingen van het 

verbod op gunstbetoon. Vooral de beroepsbeoefenaren zijn er in dit opzicht goed vanaf 

gekomen: van de 6 geconstateerde overtredingen die door beroepsbeoefenaren zijn begaan, zijn 

er uiteindelijk maar 3 beboet. In de onderzoeksperiode is niet één individuele arts beboet. In die 

gevallen waarin boetes zijn opgelegd wegens overtreding van het verbod op gunstbetoon is 

alleen de ‘gevende’ kant veroordeeld, niet de ‘ontvangende’. 

Het onderzoek naar de toepassing van overige maatregelen wegens overtreding van voorschriften uit 

hoofdstuk 9 Gnw leidt tot de volgende conclusies: 

– Stimuleringsmaatregelen: Hieronder valt een grote variatie aan instrumenten, zoals campagnes, 

circulaires, brieven, tijdschriftartikelen, actieve openbaarmaking, rapporten, enz. 

Stimuleringsmaatregelen met betrekking tot geneesmiddelenreclame worden door IGZ niet als 

zodanig geregistreerd. In welke mate en op welke wijze IGZ het instrument van de 

stimuleringsmaatregel in de periode 2007-2016 heeft toegepast, valt dan ook moeilijk vast te 

stellen. Wel valt uit een aantal IGZ-rapporten af te leiden dat stimuleringsmaatregelen zijn 

opgelegd aan individuele farmaceutische bedrijven. De exacte inhoud van deze maatregelen is 

niet bekend. 

 

– Corrigerende maatregelen: Hieronder valt onder meer het opstellen van een verbeterplan. Ook 

waarschuwingen worden door IGZ zelf beschouwd als corrigerende maatregelen. Corrigerende 

maatregelen worden niet systematisch bijgehouden. Sinds kort worden waarschuwingen wel 

centraal gedocumenteerd. Niet duidelijk is overigens waarom IGZ in bepaalde gevallen kiest voor 

het opleggen van een waarschuwing, in plaats van een boete. Niet gebleken is dat op dit punt 

een duidelijk, kenbaar beleid bestaat.  

 

– Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke maatregelen: Deze maatregelen zijn niet van toepassing bij 

overtreding van de reclameregels respectievelijk zijn vooralsnog alleen een theoretische 

mogelijkheid.  
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Ten aanzien van het onderzoek door IGZ naar het nalevingsniveau van de wetgeving over 

geneesmiddelenreclame op specifieke thema’s kan het volgende worden geconstateerd. 

In de periode 2007-2016 heeft IGZ 5 rapporten uitgebracht over onderzoek naar algemene thema’s 

met betrekking tot geneesmiddelenreclame: fase IV-onderzoek, beïnvloeding van 

behandelrichtlijnen, gunstbetoon bij nascholingen van huisartsen en bij congressen voor medisch 

specialisten en adviesraden. In alle rapporten doet IGZ aanbevelingen aan meerdere partijen: aan de 

CGR, aan de koepels van beroepsbeoefenaren en ook aan de Minister van VWS. Vastgesteld is dat de 

Minister van VWS geen van de aanbevelingen heeft overgenomen. Geen van de daartoe strekkende 

aanbevelingen van IGZ heeft geleid tot aanpassing door de minister van de Beleidsregels 

gunstbetoon. De veldpartijen hebben zich in dit opzicht actiever opgesteld, hoewel niet met 

zekerheid kan worden vastgesteld of de betreffende activiteiten een rechtstreeks gevolg zijn geweest 

van de aanbevelingen van IGZ. Als voorbeelden worden genoemd: het initiatief tot opstelling van de 

Code belangenverstrengeling door een groot aantal partijen, waaronder deelnemers aan de CGR, de 

nadere verduidelijking door de CGR ten aanzien van de vergoeding bij dienstverlening en het 

gezamenlijke initiatief van de CGR en de KNMG rond de geautomatiseerde toetsing aan de regels 

voor gunstbetoon bij de accreditatie van nascholing (GAIA).  

In de laatste fase van de onderzoeksperiode zijn ook IGZ-rapporten gepubliceerd over het 

nalevingsniveau van de wetgeving over geneesmiddelenreclame bij specifieke grootschalige 

congressen (28 inspectierapporten in de periode 2012-2016), adviesraden (11 inspectierapporten in 

de periode 2013-2014) en marktintroducties van geneesmiddelen (2 inspectierapporten in 2016). 

8.6.5.2 Zelfregulering CGR  

De belangrijkste conclusies ten aanzien van de uitspraken van de Codecommissie in 

klachtenprocedures luiden:  

1. Algemeen: In de periode 1999-2016 zijn in totaal 192 klachten behandeld door de 

Codecommissie. Het gemiddelde aantal ingediende klachten per jaar bedraagt 10. Tussen de 

jaren onderling doen zich relatief grote verschillen voor, variërend van 20 in 2004 tot 3 in 2010. 

Hiervoor is geen aanwijsbare verklaring. Sinds 2011 schommelt het aantal klachten per jaar 

tussen de 6 en 12, maar blijft over de jaren gemiddeld redelijk constant. Er is geen sprake van 

een neerwaartse trend.  

 

2. Aard indiener van de klacht: Het overgrote deel van de klachten bij de Codecommissie wordt 

ingediend door farmaceutische bedrijven (84%). Incidenteel weten echter ook andere partijen de 

weg naar de Codecommissie te vinden. In totaal zijn 16 klachten ingediend door individuele 

beroepsbeoefenaren (artsen of apothekers) of samenwerkingsverbanden van 

beroepsbeoefenaren. Voorts zijn klachten ingediend door het CBG (1), IGZ (1), een 

zorgverzekeraar (1), een Tweede Kamerlid (1) en het bestuur van de CGR of de KOAG (11).  

 

3. Onderwerp van klachten: Het overgrote deel van de door de Codecommissie behandelde 

klachten heeft betrekking op reclame-uitingen (90%). Daarnaast heeft de Codecommissie echter 

ook 30 klachten over andere aspecten van geneesmiddelenreclame behandeld; 17 daarvan 

hebben betrekking op ‘klassieke vormen’ van gunstbetoon. De 13 overige klachten hebben 
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betrekking op aanverwante onderwerpen als terugbetalingsregelingen, 

ondersteuningsprogramma’s en niet-WMO-plichtig onderzoek. 

 

4. Beoordelingen Codecommissie op hoofdlijnen en sancties: De beoordeling van klachten door de 

Codecommissie kan worden aangemerkt als streng, in die zin dat het overgrote deel van de 

klachten gegrond is verklaard. Slechts in 19 klachten oordeelt de Codecommissie dat geen sprake 

is van overtreding van de CGR Code. Bij een veroordeling legt de Codecommissie in de regel 

meerdere sancties op. In dit opzicht kan het volgende worden geconcludeerd.  

 

 De meest voorkomende sanctie die door de Codecommissie is opgelegd, is het bevel tot 

staking (153 keer). Dit ligt, gelet op het feit dat de meeste klachten betrekking hebben op 

uitingen, voor de hand.  

 

 Het aantal opgelegde rectificaties ligt lager. De vordering tot rectificatie is in totaal 52 keer 

toegewezen en 36 keer afgewezen. Hoewel de Codecommissie door de jaren heen eerder 

geneigd lijkt een bevel tot rectificatie op te leggen, valt uit de jurisprudentie geen duidelijke 

lijn af te leiden welke factoren bepalend zijn bij het al dan niet overgaan tot een veroordeling 

tot rectificatie. Aanbevolen wordt op dit punt een duidelijker en kenbaar beleid te 

ontwikkelen. Dit beleid mag streng zijn. Rectificatie doet recht aan het aan de reclameregels 

ten grondslag liggende uitgangspunt dat beroepsbeoefenaren moeten kunnen vertrouwen 

op juiste en betrouwbare reclame voor geneesmiddelen. Bovendien kan van (een grotere 

kans op) een gebod tot rectificatie een afschrikwekkend effect uitgaan. 

 

 Vrijwel zonder uitzondering veroordeelt de Codecommissie de partij die de CGR Code heeft 

overtreden tot betaling van de procedurekosten. Dit past binnen het door de CGR 

gehanteerde uitgangspunt dat het klachtensysteem kostenneutraal moet zijn (‘de vervuiler 

betaalt’), maar werkt ook als een soort sanctie. Hoewel de bedragen in geen verhouding 

staan tot de normbedragen in de Beleidsregels bestuurlijke boete en de door de minister aan 

farmaceutische bedrijven opgelegde bestuurlijke boetes, is aannemelijk dat de kosten toch 

enigszins gevoeld zullen worden, zeker bij een veroordeling in twee instanties.  

 

 In totaal heeft de Codecommissie vier keer een berisping opgelegd, in alle gevallen aan een 

vergunninghouder. Een berisping heeft een verwijtende en veroordelende strekking en 

wordt door de Codecommissie gereserveerd voor ernstige overtredingen. Bij het effect van 

een berisping door de Codecommissie kunnen echter vraagtekens worden geplaatst. De 

berisping wordt uitsluitend kenbaar gemaakt in de uitspraak zelf. Om meer recht te doen aan 

het gewicht van een berisping wordt aanbevolen deze ten minste op de website van de CGR 

te publiceren. 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van adviezen van de Codecommissie luiden:  

1. Algemeen: Op de website van de CGR zijn 1150 adviezen gepubliceerd, die door de 

Codecommissie zijn uitgebracht in de periode 2003-2016. Het werkelijke aantal uitgebrachte 

adviezen zal iets hoger liggen. In de periode vóór 2006 heeft de CGR alleen adviezen met een 

betekenisvolle, meer algemene strekking gepubliceerd, vanaf 2006 zijn alle adviezen (in 
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geanonimiseerde vorm) gepubliceerd. Sinds 2009 schommelt het aantal adviezen op jaarbasis 

constant tussen de 100 en 125. 

 

2. Aard aanvrager van een advies: Omdat adviezen in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd, 

kan de hoedanigheid van de aanvrager niet met zekerheid worden vastgesteld. Uit de context 

kan wel worden opgemaakt dat het in het merendeel van de gevallen vergunninghouders zijn. In 

een enkel geval blijkt uit het advies dat de aanvrager de organisator van een congres is. Ook is er 

een incidentele adviesaanvraag vanuit beroepsbeoefenaren. Het bestuur van de CGR heeft vijf 

keer gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid een adviesaanvraag in te dienen. 

 

3. Aanleiding en onderwerp adviesaanvraag: Bij het totale aantal uitgebrachte adviezen kan 

onderscheid worden aangebracht tussen adviezen die zijn aangevraagd op grond van een 

verplichting uit hoofde van de CGR Code en ‘vrijwillige’ adviesaanvragen. De verplichte adviezen 

hebben allemaal betrekking op gunstbetoon:  

 

– 69% betreft de preventieve toetsing van gastvrijheid bij bijeenkomsten in het buitenland;  

– 12% betreft de preventieve toetsing van individueel niet-WMO-plichtig onderzoek door 

vergunninghouders die niet beschikken over een goedgekeurde SOP. 

 

De resterende 19% van de adviezen is op vrijwillige basis aangevraagd. Van deze ruim 214 

adviezen hebben er 137 betrekking op gunstbetoon en 47 op andere aspecten van 

geneesmiddelenreclame. De relevantie van deze op vrijwillige basis aangevraagde adviezen dient 

niet te worden uitgevlakt. Zij worden aangevraagd door veldpartijen die, alvorens ergens toe 

over te gaan, uitsluitsel willen krijgen over de toelaatbaarheid daarvan onder de CGR Code. 

Aangenomen mag worden dat dit geschiedt met de insteek dat men overtredingen wil 

voorkomen. In dat opzicht gaat ook van de vrijwillig aangevraagde adviezen een preventieve 

werking uit. Een bijkomend positief effect is dat op deze manier jurisprudentie wordt gecreëerd 

omtrent nieuwe, minder uitgekristalliseerde vormen van geneesmiddelenreclame en de 

uitvoering daarvan. Dit geeft ook inzicht in de ontwikkelingen en trends in de praktijk en draagt 

zo nodig bij aan normontwikkeling.  

 

4. Beoordelingen Codecommissie: De uitkomsten van de beoordeling van een adviesaanvraag door 

de Codecommissie komen tot uitdrukking in een ‘positief’ dan wel ‘negatief’ advies. In de praktijk 

komen ook tussenvormen voor: deels positief/deels negatief, positief onder voorwaarden. De 

adviezen over niet-WMO-plichtig onderzoek buiten beschouwing latend, kan worden vastgesteld 

dat 780 positieve adviezen zijn afgegeven (waarvan 723 verplichte toetsingen van gastvrijheid in 

het buitenland), de overige adviezen zijn negatief (130) dan wel deels positief/deels 

negatief/positief onder voorwaarden (93).  

8.6.6 Procedurele waarborgen 

8.6.6.1 Geneesmiddelenwet  

De bestuurlijke boete is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Dit betekent dat alle voorschriften en 

waarborgen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn, zowel ten aanzien van de 

totstandkoming van het boetebesluit als ten aanzien van de bezwaar- en beroepsprocedures. De 



789 
 

conclusies over de bezwaar- en beroepsprocedures tegen boetebesluiten wegens overtreding van 

hoofdstuk 9 Gnw luiden als volgt. 

In totaal is tegen 27 namens de Minister van VWS opgelegde boetebesluiten bezwaar aangetekend. 

Tegen de daaropvolgende beslissing op bezwaar van de minister is in 15 gevallen beroep 

aangetekend bij de rechtbank. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 6 

hogerberoepszaken uitspraak gedaan. Ten aanzien van 3 initieel door de minister geconstateerde en 

beboete overtredingen is in hogere instantie vastgesteld dat geen sprake is van overtreding van een 

voorschrift met betrekking tot geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 Gnw. Voor het 

overige hebben de bezwaar- en beroepsprocedures hoofdzakelijk betrekking op de hoogte van de 

opgelegde boete.  

In zijn algemeenheid wordt het boetedifferentiatiebeleid zoals vastgelegd in de Beleidsregels 

bestuurlijke boete door de rechter niet onredelijk geacht. Een uitzondering hierop vormt een 

uitspraak van de Raad van State over een aan een apothekersorganisatie wegens overtreding van het 

verbod op gunstbetoon op grond van de Beleidsregels bestuurlijke boete 2007 opgelegde 

bestuurlijke boete. De Raad van State acht de verschillen die bij de berekening van de hoogte van de 

boete worden toegekend aan de omvang van een bedrijf en de daaraan gekoppelde boetebedragen 

niet redelijk. Deze uitspraak is aanleiding voor de invoering in de Beleidsregels bestuurlijke boete 

2015 van een meer fijnmazige indeling in staffels met betrekking tot de grootte van een bedrijf en 

differentiatie in de bijbehorende boetes. 

Uit de jurisprudentie vloeit voor dat het feit dat het beleid met betrekking tot het opleggen van 

bestuurlijke boetes is vastgelegd in beleidsregels en dit beleid als zodanig ook redelijk is bevonden, 

de minister niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om bij de toepassing daarvan in elk 

voorkomend geval te beoordelen of die toepassing strookt met de eisen die aan de aanwending van 

de bevoegdheid tot het opleggen van een boete moeten worden gesteld. De boete dient, in 

aanvulling op of in afwijking van het boetebeleid, zodanig te worden vastgesteld dat het bedrag 

daarvan passend en geboden is. De voornaamste constateringen zijn de volgende.  

– Een beroep op het evenredigheidsbeginsel wordt in bezwaar- en beroepsprocedures vrijwel niet 

gehonoreerd. Een boete wegens overtreding van de reclameregels wordt door de rechter niet 

alleen gezien als het wegnemen van reeds genoten commerciële voordelen, maar heeft ook het 

karakter van een bestraffing vanwege de risico’s voor de volksgezondheid die samenhangen met 

overtreding van die regels. Een beroep op het feit dat met de overtreding geen commerciële 

voordelen behaald zouden zijn, is tot dusverre in geen enkele zaak geslaagd.  

 

– Een beroep op gebrek aan verwijtbaarheid vindt vrijwel nooit gehoor. Alleen in situaties waarin 

verwijtbaarheid volledig ontbreekt, wordt van een boeteoplegging afgezien. Hiertoe dient de 

overtreder aannemelijk te maken dat hij redelijkerwijs al hetgeen heeft gedaan om de 

overtreding te voorkomen dan wel de maximaal van hem te vergen zorg heeft betracht. De 

inschakeling van een derde partij, zoals een communicatie- of congresbureau, heeft in beginsel 

geen gevolgen voor de verwijtbaarheid van de opdrachtgever. Vergunninghouders worden 

verantwoordelijk gehouden voor handelingen van derden, die in hun opdracht plaatsvinden. 

Indien echter aannemelijk is dat een vergunninghouder al redelijke maatregelen heeft getroffen 

om overtreding van de reclameregels te voorkomen en de derde partij desondanks, tegen de 
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gegeven opdracht in, toch een overtreding begaat, wordt deze overtreding aan die derde partij 

toegerekend.  

 

– Een beroep op het ontbreken van de ernst van de overtreding is in bezwaar- en 

beroepsprocedures tot dusverre niet gehonoreerd. Wel kijkt de rechter kritisch of VWS 

voldoende heeft onderzocht of er bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven tot 

matiging van de boete. In een aantal zaken leidt dit tot verlaging van de initieel opgelegde boete. 

Ook komt het voor dat er wel onderzoek naar bijzondere omstandigheden heeft plaatsgevonden, 

maar dat dit in het besluit onvoldoende is gemotiveerd. Verder zijn in incidentele gevallen boetes 

gematigd op grond van eendaadse/meerdaadse samenloop, overtreding van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het overschrijden van redelijke termijnen. Ook zijn boetes komen te 

vervallen wegens faillissement van de overtreder. 

Een aantal bezwaar- en beroepsprocedures raakt de inhoud en kenbaarheid van het door de minister 

gehanteerde toetsingskader als zodanig.  

– Van belang is de uitspraak uit begin 2017 van de Raad van State inzake de aan MSD opgelegde 

boete wegens het vergoeden van dienstverlening tegen te hoge uurtarieven. De Raad van State 

oordeelt dat uit de Beleidsregels gunstbetoon ten tijde van de overtreding niet kon worden 

afgeleid dat een uurtarief hoger dan € 140 in alle gevallen als een onredelijke vergoeding zou 

worden aangemerkt. De Beleidsregels gunstbetoon geven aan dat om te bepalen wat een 

redelijke vergoeding is, aangesloten ‘kan’ worden bij de NZa-tarieven en dat van geval tot geval 

kan verschillen wanneer sprake is van een redelijk tarief. Dat in de NZa-tarieven al rekening 

gehouden zou zijn met bijzondere kwalificaties en expertise van beroepsbeoefenaren volgt niet 

uit de Beleidsregels gunstbetoon. Bijkomend aspect in deze zaak is dat IGZ in de bewuste periode 

zelf heeft geconstateerd dat de Beleidsregels gunstbetoon tekortschieten op het punt van de 

vergoeding voor dienstverlening en dat in de praktijk onvoldoende helder is wat verstaan moet 

worden onder ‘redelijke tarieven’. Het legaliteitsbeginsel brengt mee dat voldoende duidelijk 

moet zijn welke handelingen beboetbaar zijn en aan welke normen wordt getoetst.  

 

– In een paar andere zaken speelt de vraag in hoeverre veldpartijen erop mogen vertrouwen dat 

de minister dezelfde normen hanteert als de CGR. Een beroep van een bedrijf op de CGR 

Leidraad informatie over UR-geneesmiddelen wordt in de beslissing op bezwaar afgewezen 

omdat deze normen niet in beleidsregels zijn vastgelegd. In een nadere beslissing op bezwaar 

wordt evenmin betekenis toegekend aan een door de Codecommissie afgegeven advies. De 

minister heeft bij de handhaving van de Geneesmiddelenwet een eigen beleid en is daarbij 

geenszins gebonden aan uitlatingen van de CGR, zo wordt geoordeeld. In beide zaken faalt een 

beroep op het vertrouwensbeginsel. 

Voormelde zaken onderstrepen het belang van de kenbaarheid van de normen en van een zeer 

nauwe onderlinge afstemming van die normen en de toepassing daarvan door zowel de 

toezichthouder op de Geneesmiddelenwet als de toezichthouder op de zelfregulering. Hier ligt een 

belangrijk aandachts- en verbeterpunt. 
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8.6.6.2 Zelfregulering CGR   

Ten aanzien van de procedurele aspecten rond klachtenprocedures van de Codecommissie kan het 

volgende worden geconcludeerd. 

– Toegankelijkheid en laagdrempeligheid: De toegankelijkheid van de Codecommissie is 

gewaarborgd. Eenieder kan een klacht indienen, niet vereist is dat de klager belang bij de zaak 

heeft. In de praktijk blijken het overwegend vergunninghouders te zijn die klachten indienen. In 

toch nog 16% van de uitspraken is de klager een andere partij. Klachten kunnen op 

laagdrempelige wijze worden ingediend. Er gelden vrijwel geen formaliteiten en 

procesvertegenwoordiging is niet vereist. Dit laat onverlet dat uit de analyse van de uitspraken 

van de Codecommissie volgt dat een partij zich slechts bij hoge uitzondering niet laat bijstaan 

door een advocaat of jurist. 

– Bevoegdheid Codecommissie/ontvankelijkheid klager: De jurisprudentie over de bevoegdheid 

van de Codecommissie en/of de ontvankelijkheid van de klager heeft betrekking op twee 

situaties, die relatief weinig zijn voorgekomen, maar wel van principieel belang zijn: 

 

1. De aangeklaagde partij is geen vergunninghouder of beroepsbeoefenaar: De Codecommissie 

interpreteert het Reglement op dit punt strikt en acht zich onbevoegd te oordelen over 

klachten tegen andere partijen dan vergunninghouders of beroepsbeoefenaren. Een 

voorbeeld hiervan is een klacht uit 2013 tegen een zorgverzekeraar. Het Reglement is in dit 

opzicht onnodig beperkend. De Codecommissie toetst op naleving van de CGR Code, die tot 

doel heeft ongewenste beïnvloeding van voorschrijf- en aflevergedrag in het kader van 

verkoopbevordering van geneesmiddelen te voorkomen. Vanuit dit perspectief zou geen 

onderscheid gemaakt moeten worden naar de aard van degene van wie die vermeende 

ongewenste beïnvloeding uitgaat. Mijn aanbeveling is het Reglement op dit punt aan te 

passen. 

 

2. De aangeklaagde partij is geen lid van een bij de CGR aangesloten koepelorganisatie: Om te 

voorkomen dat de Codecommissie geen uitspraken kan doen inzake klachten tegen partijen 

die geen lid zijn van een bij de CGR aangesloten belangenvereniging of die zich niet vrijwillig 

aan de beslissingsbevoegdheid van de CGR conformeren, is in 2013 expliciet in het 

Reglement vastgelegd dat uitspraken jegens dergelijke partijen niet-bindend zijn. De 

Codecommissie kan de zaak dus wel inhoudelijk behandelen, maar naleving van de uitspraak 

zal niet kunnen worden afgedwongen. 

 

– Procesgang en onafhankelijkheid Codecommissie: De procedurele waarborgen ten aanzien van 

het toezicht door de Codecommissie en Commissie van Beroep zijn verankerd in het Reglement. 

Aan de beginselen voor een behoorlijke rechtsgang wordt voldaan. Kenmerkend voor de 

samenstelling van de Codecommissie is dat deze bestaat uit een jurist én personen met expertise 

uit het veld. Bij de beoordeling van elke klacht is ten minste één beroepsbeoefenaar en één 

persoon met kennis van de farmaceutische bedrijfstak betrokken. De waarborgen ter 

voorkoming van partijdigheid en belangenverstrengeling zijn afdoende. Van de 

wrakingsprocedure is nog nooit gebruikgemaakt. Slechts één keer is (ten onrechte) een beroep 

op verschoning gedaan. 

 



792 
 

– Beroepsmogelijkheid: De beroepsmogelijkheid tegen uitspraken van de Codecommissie in 

klachtenprocedures is goed gewaarborgd en van deze mogelijkheid wordt redelijk veel 

gebruikgemaakt; in 30% van de gevallen wordt beroep aangetekend tegen een uitspraak van de 

Codecommissie. De Commissie van Beroep bestaat volledig uit juristen en is vooralsnog in meer 

dan twee derde van de gevallen tot het oordeel gekomen dat het beroep ongegrond is. In nog 

eens 16% van de zaken oordeelt de Commissie van Beroep het beroep gedeeltelijk gegrond, 

gedeeltelijk ongegrond. Dit duidt erop dat de kwaliteit van de uitspraken van de Codecommissie 

goed is. Op grond van het Reglement heeft IGZ een zelfstandig recht om beroep bij de Commissie 

van Beroep aan te tekenen tegen uitspraken van de Codecommissie. IGZ heeft in de 

onderzoeksperiode geen gebruikgemaakt van dit recht. 

 

– Gebrek aan belang wegens toezeggingen: In de jurisprudentie is een aantal keren een beroep 

gedaan op het gebrek aan belang vanwege het feit dat reeds toezeggingen gedaan (zouden) zijn. 

De lijn van de Codecommissie op dit punt in niet altijd consistent. Uit de doelstellingen van de 

gedragscode vloeit echter een algemeen belang bij toetsing op naleving voort. Een toezegging 

van een partij om een bepaalde gedraging te staken, maakt het reeds behaalde effect in de 

richting van de partijen wier belangen met de gedragscode worden beschermd niet ongedaan. 

Mijn aanbeveling is dan ook dat de Codecommissie eenmaal ingediende klachten in beginsel 

altijd behandelt en afrondt met een beslissing, ook al zijn er door partijen toezeggingen gedaan. 

Tegen deze zelfde achtergrond pleit ik voor een grote terughoudendheid van de CGR bij de 

medewerking aan de intrekking van klachten. Uitspraken van de Codecommissie dragen bij aan 

transparantie en inzicht met betrekking tot de interpretatie van de gedragscode. 

 

– Spoedeisendheid: Het verhoudingsgewijs grote aantal kortgedingprocedures valt op. Uit de 

jurisprudentie volgt dat spoedeisendheid vrijwel altijd verondersteld wordt. In praktische zin 

doet de vraag zich wel voor wat het verschil tussen een kortgeding- en een bodemprocedure is, 

anders dan het aantal leden waaruit de Codecommissie is samengesteld. Het tijdsbestek tussen 

de zitting en de uitspraak van de Codecommissie is in een kortgedingprocedure bij de CGR niet 

wezenlijk veel korter dan in een bodemprocedure, de op te leggen voorzieningen zijn vrijwel 

gelijk en na een kort geding is geen bodemprocedure meer mogelijk.  

Ten aanzien van de behandeling van adviezen kan het volgende worden geconstateerd. Adviezen 

worden uitgebracht in naam van alleen de voorzitter van de Codecommissie en worden volgens het 

Reglement ook op individuele basis door een voorzitter behandeld. Niet onderzocht is of, en zo ja, in 

welke mate, afstemming tussen voorzitters onderling plaatsvindt. Uit de analyse van de adviezen 

blijkt wel dat de uniformiteit van adviezen voor verbetering vatbaar is. Gewezen wordt onder meer 

op de in hoofdstuk 7 getrokken conclusies ten aanzien van de preventieve toetsing van gastvrijheid 

bij bijeenkomsten in het buitenland, waarbij behoorlijke verschillen bestaan tussen de door de 

individuele voorzitters gehanteerde formats. Dit brengt ook risico’s met zich mee ten aanzien van de 

consistentie van de adviezen zelf. 

Het feit dat adviezen door de CGR worden gepubliceerd heeft een belangrijke preventieve functie. 

Veldpartijen krijgen zo (meer) inzicht in de wijze waarop de Codecommissie de CGR Code 

interpreteert. Dit is waardevol, zeker ook wanneer het minder uitgekristalliseerde onderwerpen 

betreft. Gelet op de hoeveelheid adviezen die op jaarbasis wordt uitgebracht en het feit dat het uit 

de weergave van een advies voor derden niet altijd eenvoudig is de relevante feiten van de casus te 
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doorgronden, kan een verdere verbetering worden aangebracht door meer toelichting en duiding 

vanuit de CGR.  

Tot slot een kort woord over de in 2005 geïntroduceerde mogelijkheid tot het indienen van een 

serieus signaal. Van deze mogelijkheid is relatief weinig gebruikgemaakt. De laatste jaren zijn op de 

website van de CGR een aantal klachten vermeld die kennelijk als serieus signaal zijn aangedragen en 

door de CGR worden afgehandeld. Of dit gebeurt overeenkomstig de voorschriften voor de 

behandeling van serieuze signalen in het Reglement blijkt daaruit niet. Meer helderheid op dit punt 

zou wenselijk zijn. 

8.6.7 Samenwerking IGZ-CGR 

De grondslag van het duale stelsel van toezicht op de reclameregelgeving is verankerd in uitspraken 

van de Minister van VWS in de richting van de Tweede Kamer in 2002. Het uitgangspunt is dat de 

CGR en IGZ ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid naast elkaar toezicht houden op de 

reclameregels. De intensiteit van het overheidstoezicht door IGZ wordt beïnvloed door de 

effectiviteit waarmee de CGR haar taak uitoefent. Daar waar door een effectieve zelfregulering een 

adequate naleving van de regels wordt bereikt, kan met een minder intensief toezicht door IGZ 

worden volstaan. IGZ monitort en evalueert de activiteiten van de CGR en bepaalt op basis hiervan 

de mate waarin en wijze waarop zij zelf rechtstreeks toezicht dient te houden.  

 

Sinds 2007 gelden tussen IGZ en de CGR werkafspraken over de onderlinge samenwerking, die onder 

meer tot doel hebben de handhaving van zowel de wettelijke regels als de zelfregulering op 

effectieve en efficiënte wijze te laten plaatsvinden. Over de uitvoering van deze werkafspraken wordt 

door de partijen geen publieke verantwoording afgelegd. De belangrijkste conclusies die uit dit 

onderzoek kunnen worden getrokken over de ratio van de in de werkafspraken vastgelegde 

onderlinge taakverdeling en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven, luiden als volgt. 

 

In de werkafspraken is vastgelegd dat het primaat op normontwikkeling bij de zelfregulering ligt. Op 

grond van de werkafspraken is het de taak van de CGR om binnen de wettelijke kaders normen voor 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren te ontwikkelen en de Minister van VWS en 

IGZ hierover te informeren. IGZ kan door de CGR ontwikkelde normen aan de minister voorleggen ter 

opname in beleidsregels. Uit dit onderzoek volgt dat de CGR sinds de inwerkingtreding van de 

werkafspraken voor een aantal aspecten van geneesmiddelenreclame nieuwe normen heeft 

ontwikkeld, dan wel bestaande normen heeft aangepast respectievelijk aangevuld. Sinds 2012 is 

sprake van een geformaliseerde overlegstructuur in de vorm van tweemaandelijks 

monitoringsoverleg tussen IGZ en de CGR en een tweejaarlijks bestuurlijk overleg waaraan ook het 

Ministerie van VWS deelneemt. Het is aannemelijk dat deze overlegstructuur door de CGR wordt 

gebruikt om IGZ (en VWS) te informeren over de normontwikkeling bij de zelfregulering. Hierover 

worden door de betrokken partijen echter niet op structurele wijze mededelingen naar buiten 

gedaan.  

Uit het onderzoek volgt ook dat IGZ – in beperkte mate – aan normontwikkeling heeft gedaan. Uit de 

context lijkt te volgen dat de afstemming met de CGR hierover gebrekkig is geweest. Veldpartijen 

kunnen slechts van de door IGZ ontwikkelde normen kennisnemen bij (in dit geval) lezing van de IGZ-

rapporten. Dit is niet in lijn met de strekking van de werkafspraken. 
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Het is in de periode 2007-2016 nauwelijks voorgekomen dat door de CGR ontwikkelde normen 

voorgelegd zijn aan de Minister van VWS ter opname in beleidsregels. Uit de wijzigingen die in 2012 

en 2014 in de Beleidsregels gunstbetoon zijn doorgevoerd, valt niet op te maken dat sprake is van 

omzetting van door de CGR ontwikkelde normen. Integendeel, bij de aanpassing van de Beleidsregels 

gunstbetoon 2012 zijn de bepalingen over sponsoring komen te vervallen. In feite is daarmee de 

status van de normering van de zelfregulering op dit punt onder druk komen te staan: de CGR heeft 

normen ontwikkeld voor sponsoring, terwijl sponsoring op grond van art. 94 Gnw en de geldende 

tekst van de Beleidsregels gunstbetoon niet meer is toegestaan. Overige door de CGR sinds 2008 

ontwikkelde normen zijn niet omgezet in beleidsregels. Dit is opmerkelijk, mede in het licht van de 

discussie over de toegestane uurtarieven bij dienstverlening. Na alle onduidelijkheid die hierover 

heeft bestaan, mede tot uitdrukking komend in de jurisprudentie van de Raad van State, heeft 

uiteindelijk alleen de CGR maatregelen getroffen door het opnemen van maximumuurtarieven en 

onkostenvergoeding in de toelichting bij de gedragscode. Noch in de Geneesmiddelenwet, noch in de 

Beleidsregels gunstbetoon of in de toelichting daarop worden deze maximumuurtarieven genoemd. 

Of VWS en IGZ de door de CGR ontwikkelde normen op dit punt onderschrijven, volgt niet uit 

rechtstreekse communicatie vanuit de overheid.  

Op grond van de werkafspraken ligt, als het gaat om voorlichting, het primaat bij de CGR. Deze keuze 

ligt voor de hand. De CGR staat dichter bij de dagelijkse praktijk dan IGZ en heeft, mede door de 

betrokkenheid van de beroeps- en brancheorganisaties, toegang tot de veldpartijen. In dit onderzoek 

is gebleken dat de CGR de voorlichtingsrol op redelijk constante wijze heeft ingevuld, onder meer 

door het publiceren van de uitspraken en adviezen van de Codecommissie, de verspreiding van 

nieuwsbrieven en het op meerdere niveaus verzorgen van trainingen. De effectiviteit van deze 

activiteiten is niet onderzocht. 

De werkafspraken bevatten verder bepalingen over hetgeen wordt aangeduid als ‘monitoring en 

opsporing’. De omschrijving van de taken van de CGR in het kader van de zogenoemde fase 1- 

monitoring en van de IGZ in het kader van fase 2-monitoring is redelijk generiek en niet eenvoudig te 

duiden. Het meest concreet is de vanzelfsprekend aan IGZ toebedeelde taak tot opsporing van 

strafbare (of beter: beboetbare) feiten. Uit aanvullende afspraken tussen IGZ en de CGR volgt dat 

sinds 2011 tweemaandelijks monitoringsoverleg wordt gevoerd. Over de inhoud en uitkomsten van 

dit overleg worden – anders dan in een incidentele mededeling in een nieuwsbrief van de CGR – geen 

mededelingen naar buiten gedaan. In hoeverre de gemaakte afspraken over monitoring werkbaar 

zijn en op welke wijze hieraan daadwerkelijk invulling is gegeven, valt in het kader van dit onderzoek 

niet vast te stellen.  

Het primaat op de behandeling van klachten is in de werkafspraken toebedeeld aan de 

zelfregulering. Volgens de werkafspraken geleidt IGZ meldingen door naar de Codecommissie, tenzij 

sprake is van een van de in de werkafspraken vastgelegde uitzonderingen. Er wordt niet systematisch 

bijgehouden of dit in de praktijk ook gebeurt. Wel is duidelijk dat het aantal voor doorverwijzing in 

aanmerkingen komende meldingen hoe dan ook beperkt is.  

Een laatste conclusie tot slot ten aanzien van de wijze waarop IGZ invulling geeft aan het toezicht op 

de CGR. Aanvankelijk is sprake geweest van een daadwerkelijk toezicht door IGZ op de 

werkzaamheden van de CGR. Sinds 2012 vindt het toezicht van IGZ op de CGR plaats in de vorm van 

tweemaandelijks monitoringsoverleg. Over de inhoud van dit overleg wordt geen verantwoording 
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naar buiten afgelegd. Tevens vindt bestuurlijk overleg plaats. Uit het feit dat met deze werkwijze 

wordt volstaan, blijkt het vertrouwen van de overheid in de zelfregulering.  
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Hoofdstuk 9 – Slotconclusies, beschouwingen 
en aanbevelingen 

9.1 Inleiding 
Gelet op de omvang van dit onderzoek is ervoor gekozen vrijwel alle voorgaande hoofdstukken af te 

sluiten met een relatief uitvoerige, op zichzelf staande conclusie, waarin tevens beschouwingen en 

aanbevelingen zijn opgenomen. In dit slothoofdstuk volgen de conclusies op hoofdlijnen, die ten 

aanzien van de onderzoeksvragen kunnen worden getrokken.  

 

Alvorens deze conclusies te behandelen, wordt in paragraaf 9.2 eerst kort stilgestaan bij het 

normatieve kader dat aan de wetgeving voor geneesmiddelenreclame ten grondslag ligt en de 

daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de overheid. 

 

Vervolgens zijn in paragraaf 9.3 de conclusies en aanbevelingen opgenomen ten aanzien van de 

norminhoudelijke aspecten met betrekking tot geneesmiddelenreclame, die volgen uit de deelvragen 

1 en 2.  

 

Paragraaf 9.4 bevat conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het toezicht op de wetgeving en 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame, voortvloeiend uit deelvraag 3.  

 

In paragraaf 9.5 tot slot volgen enkele beschouwingen en aanbevelingen naar aanleiding van de 

vierde deelvraag van dit onderzoek.  

9.2 Het normatieve kader en de doelstellingen van de wetgeving 

voor geneesmiddelenreclame  
Het grondrecht op gezondheidszorg, zoals vastgelegd in (dan wel kan worden afgeleid uit) het EVRM, 

het Handvest en de Nederlandse Grondwet, legt de overheid een verplichting op om de gezondheid 

van haar burgers te beschermen en te bevorderen. Naar algemeen wordt aangenomen, betekent dit 

dat de overheid onder meer maatregelen dient te treffen ter bescherming en bevordering van de 

feitelijke toegankelijkheid van de gezondheidszorg (waaronder de beschikbaarheid van noodzakelijke 

voorzieningen en de geografische bereikbaarheid van de gezondheidszorg), de financiële 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de kwaliteit van zorg.  

In de Nederlandse zorgwetgeving is vastgelegd dat zorgaanbieders zoals artsen (en andere 

voorschrijvers van geneesmiddelen) zorg van goede kwaliteit en van goed niveau dienen te leveren. 

Binnen de wettelijke kaders wordt groot belang gehecht aan de medische professionaliteit, hetgeen 

onder meer met zich meebrengt dat artsen dienen te handelen overeenkomstig hun professionele 

standaard. Daarbinnen hebben zij medisch-professionele autonomie. Dit betekent dat zij het belang 

van de patiënt voorop dienen te stellen en dat hun oordeelsvorming over de diagnose en 

behandeling van de patiënt (onder meer) vrij moet zijn van financiële prikkels voor eigen gewin of 

dat van aandeelhouders. De arts dient het recht van de patiënt op informatie en keuze(-informatie) 

te respecteren. 
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Vastgesteld kan worden dat de doelstelling van de wetgeving voor geneesmiddelenreclame naadloos 

aansluit bij voormelde uitgangspunten. De Europese wetgever heeft het spanningsveld tussen 

enerzijds het belang van de kwaliteit en veiligheid van zorg en anderzijds het belang van 

farmaceutische bedrijven bij de verkoopbevordering van geneesmiddelen onderkend. De Europese 

wetgeving voorziet in een rechtstreekse bescherming van burgers door reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen in de richting van het publiek volledig te verbieden en door het stellen van 

wettelijke eisen buitensporige en ondoordachte vormen van reclame voor vrij verkrijgbare 

geneesmiddelen te voorkomen. Tevens ziet deze wetgeving op de meer indirecte bescherming van 

burgers door eisen te stellen aan reclame die gericht is op de zorgverleners die bevoegd zijn om 

geneesmiddelen voor te schrijven en aan patiënten ter hand te stellen. Reclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen richting deze beroepsbeoefenaren is toegestaan, maar dient te voldoen aan strenge 

voorschriften. Daarnaast moeten voorschrijvers van geneesmiddelen hun taken volkomen objectief 

kunnen verrichten, zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële 

stimulansen.  

 

De Europese wetgever heeft aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten bij de verwezenlijking van deze 

doeleinden ook een rol toe te bedelen aan de zelfregulering. De Nederlandse wetgever heeft van 

deze mogelijkheid gebruikgemaakt en gekozen voor een duaal systeem, waarbij wetgeving en 

zelfregulering naast elkaar bestaan. 

9.3 Norminhoudelijke aspecten van de wetgeving en 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame  
De eerste deelvraag van dit onderzoek betreft de wijze waarop de voorschriften uit Richtlijn 2001/83 

met betrekking tot reclame voor receptplichtige geneesmiddelen zijn geïmplementeerd in de 

Geneesmiddelenwet en in de CGR Code, en de consequenties van eventuele verschillen tussen deze 

rechtsbronnen. De tweede deelvraag betreft de interpretatie van de voorschriften uit de drie 

rechtsbronnen door de Europese en nationale rechterlijke instanties en de toezichthouders, en de 

consequenties van eventuele verschillen in interpretatie. 

 

Gelet op de onderlinge samenhang tussen de vraagstellingen worden de conclusies over deze twee 

deelvragen in dit slothoofdstuk gezamenlijk behandeld. Daarbij is ervoor gekozen de conclusies op 

twee niveaus weer te geven.  

 

Paragraaf 9.3.1 bevat een aantal conclusies van algemene aard over de onderlinge verhoudingen 

tussen de rechtsbronnen, de geconstateerde verschillen ten aanzien van definities voor zover 

relevant voor de werkingssfeer en reikwijdte van de reclameregels, en de afspraken over 

normontwikkeling en de naleving daarvan.  

 

In paragraaf 9.3.2 volgen de conclusies over de implementatie van de inhoudelijke voorschriften 

omtrent de reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren in de 

rechtsbronnen en de interpretatie van deze voorschriften in de jurisprudentie.  

 

De conclusies in paragraaf 9.3 zijn gebaseerd op het onderzoek zoals beschreven in de hoofdstukken 

3-7. 
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9.3.1 Algemene conclusies over de onderlinge verhoudingen, werkingssfeer en 
reikwijdte van de rechtsbronnen en de afspraken over normontwikkeling 

Het eerste deel van de conclusies in deze paragraaf heeft betrekking op de onderlinge verhoudingen 

en samenhang tussen de rechtsbronnen in algemene zin (par. 9.3.1.1). Vervolgens wordt in paragraaf 

9.3.1.2 ingegaan op de onderlinge verhouding tussen Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet 

alsmede op de voornaamste verschillen die zijn vastgesteld ten aanzien van de implementatie en 

uitwerking van definities die relevant zijn voor de werkingssfeer en reikwijdte van de reclameregels. 

De conclusies over ditzelfde aspect, maar dan met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen de 

Geneesmiddelenwet en de CGR Code, zijn opgenomen in paragraaf 9.3.1.3. Tot slot volgen in 

paragraaf 9.3.1.4 de conclusies over de tussen de overheid en zelfregulering op nationaal niveau 

gemaakte afspraken over de taakverdeling bij en afstemming over de nadere invulling en de 

doorontwikkeling van op de rechtsbronnen gebaseerde normen en de uitvoering hiervan.  

9.3.1.1 Algemene conclusies over de onderlinge samenhang tussen de rechtsbronnen  

De regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame is vastgelegd in drie verschillende 

rechtsbronnen, waarvan er twee de status van wetgeving hebben en één de status van 

geconditioneerde zelfregulering. Gezien hun opzet en wijze van uitwerking hebben de rechtsbronnen 

vanuit norminhoudelijk perspectief een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar. 

Richtlijn 2001/83 is abstract geformuleerd en zeer algemeen van aard. De Europese wetgever streeft 

met de wetgeving voor geneesmiddelenreclame twee doeleinden na. Het belangrijkste doel is de 

bescherming van de volksgezondheid. Het tweede doel betreft de bevordering van de interne markt. 

In dit licht is in de richtlijn een aantal kernbepalingen vastgelegd, bestaande uit algemene verboden 

en vereisten met betrekking tot geneesmiddelenreclame, aangevuld met – voor zover in de context 

van dit onderzoek relevant – een aantal specifieke voorschriften voor reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren en voor gunstbetoon. Er is relatief weinig toelichting op deze voorschriften in 

de Europese wetgeving beschikbaar. Bepaalde aspecten vereisen een nadere vertaalslag naar de 

nationale wetgeving. 

Met de implementatie van de Europese wetgeving in de Geneesmiddelenwet is deze vertaalslag ten 

dele gemaakt, in die zin dat op grond van de nationale wetgeving meer concreet is vastgelegd wie als 

‘beroepsbeoefenaar’ beschouwd worden en wie niet, een gegeven dat voor een juiste toepassing van 

de reclameregels van essentieel belang is. Voor het overige kenmerken ook de voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame in de Geneesmiddelenwet zich door zeer algemene beschrijvingen en open 

normen. Ten aanzien van gunstbetoon heeft een nadere uitwerking van deze algemene en open 

normen plaatsgevonden in beleidsregels van de Minister van VWS. De eerste versie van de 

Beleidsregels gunstbetoon dateert uit 2003 en is nadien enkele keren aangepast.  

De zelfregulering van de CGR onderscheidt zich van voormelde wetgeving, in die zin dat de algemene 

bepalingen en open normen uit de wetgeving in de gedragscode veel concreter en specifieker zijn 

uitgewerkt. De CGR Code vormt een zeer gedetailleerd stelsel van voorschriften en eisen, dat meer 

houvast en duidelijkheid biedt dan de wetgeving, hetgeen de praktische toepasbaarheid ervan 

vergroot.  

De zelfregulering is ook veel dynamischer dan de wetgeving. Op Europees niveau is het wettelijk 

kader voor reclame sinds 1992 vrijwel ongewijzigd gebleven; de verschillen tussen de 



799 
 

Reclamerichtlijn en Richtlijn 2001/83 zijn minimaal en verwaarloosbaar. In de Nederlandse wetgeving 

heeft zich bij de invoering van de Geneesmiddelenwet een aantal meer fundamentele – al dan niet 

bedoelde – wijzigingen ten opzichte van het voordien geldende Reclamebesluit voorgedaan. Later 

doorgevoerde wijzigingen in de Geneesmiddelenwet zijn wat de reclameregels betreft echter vooral 

technisch van aard en ook de eerder genoemde aanpassingen in de Beleidsregels gunstbetoon 

kunnen niet worden aangemerkt als daadwerkelijk nieuw beleid of uitkomsten van 

normontwikkeling. 

De zelfregulering daarentegen is tussen 1999 en 2016 qua normontwikkeling constant in beweging 

geweest. Voor een groot deel betreft het nadere en meer specifieke invullingen van voorschriften die 

hun grondslag in de gedragscode vinden, zoals de Uitwerking Normen Gunstbetoon (2002), de 

Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen (2003), de 

Nadere uitwerking art. 16 Gedragscode inzake ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’ (2003), de 

Gedragsregels sponsoring (2008) en de Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims (2010). 

Daarnaast zijn door de CGR ook normen en voorschriften ontwikkeld ten aanzien van aanpalende 

onderwerpen, zoals de Gedragsregels sponsoring patiëntenorganisaties (2006), de Leidraad 

informatie UR-geneesmiddelen (2010) en de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties 

(2012). Ook de sinds 2014 van kracht zijnde integrale versie van de gedragscode, waarin de 

genoemde invullingen, uitwerkingen, gedragsregels en leidraden zijn geïncorporeerd, is inmiddels 

alweer meerdere keren op onderdelen aangepast en/of aangescherpt.  

Geconcludeerd kan worden dat de zelfregulering dichter op het veld zit dan de wetgever en daardoor 

kennelijk eerder signalen en behoeftes uit de praktijk opvangt. De zelfregulering is ook in staat om 

deze signalen en behoeftes in een vrij kort tijdsbestek te vertalen in normen, met betrokkenheid en 

input van het veld. De wetgeving en zelfregulering vullen elkaar in dit opzicht dus goed aan.  

9.3.1.2 De onderlinge verhouding tussen Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet, en de 
voornaamste verschillen die zijn vastgesteld t.a.v. de implementatie en uitwerking van 
definities die relevant zijn in het kader van de werkingssfeer en reikwijdte van deze 
rechtsbronnen 

Uit het Gemeenschapsrecht vloeit voort dat de Nederlandse wetgever gehouden is Richtlijn 2001/83 

op de juiste wijze in de Nederlandse wetgeving te implementeren. Met Richtlijn 2001/83 wordt 

volledige harmonisatie beoogd. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever reclame voor 

geneesmiddelen uitsluitend kan onderwerpen aan de voorwaarden zoals worden gesteld in Richtlijn 

2001/83, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat lidstaten afwijkende regels mogen vaststellen.  

Ten aanzien van de implementatie van de Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame kan 

worden vastgesteld dat de Nederlandse wetgever aanvankelijk zeer dicht tegen zowel de opzet als de 

tekst van de Europese richtlijn is gebleven. Er is een grote mate van gelijkenis tussen de opbouw en 

de tekst van de Europese regelgeving (respectievelijk de Reclamerichtlijn en Richtlijn 2001/83) en die 

van het tussen 1994 en 2007 van kracht zijnde Reclamebesluit. Opvallend is dat bij de 

inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet een aantal wijzigingen is doorgevoerd waardoor op 

enkele punten een discrepantie is ontstaan tussen de nationale en de Europese wetgeving.  

Zo heeft de Nederlandse wetgever bij de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet zonder 

duidelijke aanleiding een nieuwe definitie van het begrip ‘reclame voor geneesmiddelen’ 

geïntroduceerd. Inhoudelijk het meest essentiële verschil tussen deze nieuwe definitie in de 
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Geneesmiddelenwet en de definitie in Richtlijn 2001/83 is dat het kenmerkende element voor 

reclame in de richtlijn is de doelstelling om het voorschrijven, afleveren, verkopen of gebruiken van 

geneesmiddelen te bevorderen, terwijl de Geneesmiddelenwet spreekt van de kennelijke 

doelstelling. Deze toevoeging is bedoeld om de bewijslast voor de toezichthouder te vereenvoudigen 

en betekent een verbreding van de definitie en daarmee een verbreding van de reikwijdte van de 

regels. Een kennelijke doelstelling zal immers eerder worden aangenomen dan een doelstelling. Het 

is de vraag of deze verbreding steun vindt in de Europese regels en de jurisprudentie daarover. Uit de 

Nederlandse jurisprudentie volgt overigens dat de reclamedoelstelling zeer snel wordt aangenomen 

bij uitingen afkomstig van farmaceutische bedrijven.  

Bij de invoering van de Geneesmiddelenwet heeft de Nederlandse wetgever er voorts voor gekozen 

een tot dan toe niet geldende en ook in Richtlijn 2001/83 niet voorkomende definitie van het begrip 

‘gunstbetoon’ te introduceren, gekoppeld aan een algemeen verbod met een limitatief aantal 

uitzonderingen. Dit verbod, en met name de wijze waarop de uitzonderingen zijn geformuleerd, 

maakt de Geneesmiddelenwet op dit punt strenger dan Richtlijn 2001/83. Zo verbiedt de richtlijn 

gastvrijheid bij bijeenkomsten niet, maar stelt zij voorwaarden aan gastvrijheid, terwijl de in het 

handelsverkeer gebruikelijke bonussen en kortingen expliciet buiten de reikwijdte van art. 94 

Richtlijn 2001/83 worden gehouden. Onder de Geneesmiddelenwet vallen zowel gastvrijheid als 

bonussen en kortingen onder het verbod van art. 94 Gnw en zijn ze alleen toegestaan voor zover aan 

de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Dit heeft consequenties; daarop wordt nader 

teruggekomen in paragraaf 9.3.4. 

Het voorgaande betekent dat de Nederlandse wetgever wijzigingen in de nationale wetgeving heeft 

doorgevoerd zonder dat in de onderliggende Europese wetgeving of de jurisprudentie sprake was 

van enige aanleiding daartoe en zonder dat parlementaire stukken of anderszins deze wijzigingen op 

goede gronden rechtvaardigden. Vooralsnog is de houdbaarheid van de betreffende bepalingen in de 

Geneesmiddelenwet in het licht van de Europese wetgeving nog niet ten principale door de rechter 

getoetst. Mede gezien uitspraken van het Europese Hof van Justitie over afwijkingen van nationale 

wetgeving van andere lidstaten, valt niet uit te sluiten dat er ook kritisch naar de Nederlandse 

wetgeving zal worden gekeken.  

9.3.1.3 De onderlinge verhouding tussen de Geneesmiddelenwet en CGR Code, en de 
voornaamste verschillen die zijn vastgesteld t.a.v. de implementatie en uitwerking van 
definities die relevant zijn in het kader van de werkingssfeer en reikwijdte van deze 
rechtsbronnen 

De Nederlandse wetgever heeft een bewuste keuze gemaakt om naast overheidsregulering ook 

zelfregulering te stimuleren. Daarbij is nadrukkelijk voorzien in een norminhoudelijke rol voor de 

zelfregulering; uit de parlementaire geschiedenis valt op te maken dat de CGR als zelfregulerende 

instantie onder meer van betekenis kan zijn bij de nadere invulling van de algemene, open normen 

van de wetgeving voor geneesmiddelenreclame. Geconditioneerde zelfregulering mag echter niet in 

strijd zijn met de wet. In deze context vallen twee punten op die te maken hebben met de wijze 

waarop de voor de werkingssfeer en reikwijdte van de reclameregels relevante definities in de CGR 

Code zijn vastgelegd en uitgewerkt. 

Om te beginnen wijkt de definitie van het begrip ‘reclame’ in de CGR Code qua opzet af van de 

definitie in de Geneesmiddelenwet. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de 

zelfregulering ouder is dan de wetgeving, waardoor om destijds begrijpelijke redenen is aangesloten 
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bij de definitie die in het kader van de op dat moment al geldende algemene zelfregulering voor 

reclame werd gehanteerd. Ten aanzien van een aantal andere bepalingen in de CGR Code is er in een 

later stadium voor gekozen om aan te sluiten bij de Geneesmiddelenwet, terwijl dit bij de definitie 

voor geneesmiddelenreclame niet is gebeurd. Integendeel, in 2014 is de definitie in de CGR Code 

zelfs nog gewijzigd teneinde deze in lijn te brengen met de (tussentijds aangepaste) versie van de 

definitie in de NRC. Gevolg van deze aanpassing is dat mondelinge reclame en 1-op-1-contacten 

tussen bijvoorbeeld artsenbezoekers en artsen thans niet meer onder de definitie van reclame 

vallen. Dit is opmerkelijk, aangezien uit de opzet en inhoud van de gedragscode overduidelijk blijkt 

dat deze persoonlijke contacten wel degelijk onder de reikwijdte van de gedragscode vallen. Met 

deze recente aanpassing heeft de CGR de definitie van reclame dus ten onrechte en in strijd met 

opzet en inhoud van de gedragscode te veel beperkt, met als bijkomend gevolg dat er strikt genomen 

op dit moment sprake is van strijdigheid met de definitie van reclame in de Geneesmiddelenwet. De 

CGR maakt het zich onnodig moeilijk door naast aansluiting bij het begrippenkader van de 

Geneesmiddelenwet op onderdelen ook aansluiting bij de algemene zelfregulering voor reclame te 

(blijven) zoeken.  

Een tweede knelpunt vloeit – ironisch genoeg – juist voort uit een poging van de CGR de gedragscode 

in lijn te brengen met de Geneesmiddelenwet. De hiervoor besproken invoering van de definitie van 

gunstbetoon en een algemeen verbod daarop in de Geneesmiddelenwet heeft de CGR in 2014 doen 

besluiten een (identieke) definitie en een (eerder niet bestaand) algemeen verbod op gunstbetoon 

toe te voegen aan de CGR Code. De wijze waarop dit verbod en de uitzonderingen daarop zijn 

vastgelegd, wijkt qua tekst en strekking echter af van de Geneesmiddelenwet en sluit niet aan bij de 

verdere opzet en structuur van de gedragscode. De CGR heeft zich daarmee in een merkwaardige 

positie gemanoeuvreerd. Het pleit voor de CGR Code dat deze nog steeds in lijn is met het bepaalde 

in Richtlijn 2001/83. Dat geldt niet voor de Geneesmiddelenwet, omdat de Nederlandse wetgever 

gekozen heeft voor een breder verbod op gunstbetoon dan op grond van Richtlijn 2001/83 nodig is. 

Ook hier geldt dat de huidige formulering in de CGR Code strikt genomen in strijd is met de 

Geneesmiddelenwet: op grond van de CGR Code zijn onder voorwaarden vormen van gunstbetoon 

toegestaan die in de Geneesmiddelenwet niet zijn uitgezonderd en dus verboden zijn. Hier wreekt 

zich de ‘weeffout’ in de Geneesmiddelenwet.  

Het voorgaande toont de kwetsbaarheid aan van gelaagde, op meerdere rechtsbronnen gebaseerde 

regelgeving. Het stelsel van de regels voor geneesmiddelenreclame in Nederland is vergelijkbaar met 

een gebouw dat bestaat uit een fundament (de Europese wetgeving) en meerdere verdiepingen, de 

Geneesmiddelenwet en de CGR Code. Gebreken in het fundament of verbouwingen in een van de 

verdiepingen of kamers hebben consequenties voor de constructie van het gehele gebouw. Dit 

betekent dat tot het doorvoeren van wijzigingen van fundamentele aard, zoals het aanpassen van 

definities of inhoudelijke bepalingen die de structuur en opzet van de regelgeving raken, uitsluitend 

dient te worden overgegaan als daar een daadwerkelijke aanleiding of noodzaak voor is. Een 

voorafgaande analyse van de mogelijke gevolgen, een goed doordachte bouwtekening met oog voor 

de totale constructie en afstemming met alle betrokken partijen zijn daarbij te allen tijde cruciaal.  

9.3.1.4 De tussen partijen op nationaal niveau gemaakte afspraken over de taakverdeling bij 
en afstemming over de nadere invulling en de doorontwikkeling van normen 

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat reeds vanaf het moment dat de allereerste Europese 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, discussie 
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heeft plaatsgevonden over de exacte rol van de geconditioneerde zelfregulering ten opzichte van die 

wetgeving. Deze discussie heeft er uiteindelijk niet toe geleid dat in de wetgeving zelf rechtstreekse 

verwijzingen zijn opgenomen naar de zelfregulering. Wel zijn in 2008 formele afspraken over de 

verdeling van verantwoordelijkheden en de onderlinge taakafbakening tot stand gekomen tussen IGZ 

als toezichthouder op de Geneesmiddelenwet en de CGR als zelfregulerende instantie. Ook de KOAG 

is daarbij partij.  

In deze werkafspraken, die in de loop der jaren op enkele ondergeschikte onderdelen zijn aangepast, 

is tevens het onderwerp normontwikkeling geadresseerd. Daarbij is als uitgangspunt vastgelegd dat 

het primaat op normontwikkeling bij de zelfregulering ligt. Op grond van de werkafspraken is het de 

taak van de CGR binnen de wettelijke kaders normen voor geneesmiddelenreclame gericht op 

beroepsbeoefenaren te ontwikkelen en de Minister van VWS en IGZ hierover te informeren. IGZ kan 

door de CGR ontwikkelde normen aan de minister voorleggen ter opname in beleidsregels. 

Voormelde werkafspraken zijn van groot belang voor de rechtszekerheid. Gelet op de hiervoor 

omschreven samenwerking tussen IGZ en de CGR moeten de veldpartijen die zichzelf hebben 

verplicht tot naleving van de zelfregulering erop kunnen vertrouwen dat naleving van de normen van 

de CGR betekent dat zij dus tevens de Geneesmiddelenwet naleven. Oftewel: het zou niet mogen 

voorkomen dat IGZ als toezichthouder op de Geneesmiddelenwet constateert dat veldpartijen die de 

CGR Code naleven desondanks in strijd met de Geneesmiddelenwet handelen. 

In dit onderzoek zijn twee voorbeelden naar voren gekomen waaruit volgt dat de werkafspraken 

onvoldoende worden nageleefd en de belangen van de veldpartijen onvoldoende gewaarborgd zijn.  

Het eerste voorbeeld betreft de situatie rond sponsoring. Het bestuur van de CGR heeft in 2008 

gedragsregels voor sponsoring opgesteld, die in 2014 zijn opgenomen in de integrale versie van de 

CGR Code en bindend zijn voor alle partijen die de CGR Code onderschrijven. De Geneesmiddelenwet 

bevat geen bepalingen over sponsoring. In de Beleidsregels gunstbetoon 2007 en 2012 daarentegen 

werd expliciet bepaald dat sponsoring onder voorwaarden toelaatbaar was. In de Beleidsregels 

gunstbetoon 2014 is deze bepaling zonder enige nadere verklaring of toelichting vervallen. De 

consequentie hiervan is dat sponsoring ten gevolge van het in art. 94 Gnw opgenomen algemene 

verbod vanaf dat moment verboden is. Sponsoring wordt immers niet vermeld bij de limitatieve 

opsomming van uitzonderingen op dit verbod en in de Beleidsregels gunstbetoon wordt hierover 

niets meer bepaald. De CGR Code en de Geneesmiddelenwet stemmen hier dus niet met elkaar 

overeen; veldpartijen die handelen conform de voorschriften van de CGR Code met betrekking tot 

sponsoring lopen derhalve het risico door de Minister van VWS te worden beboet wegens 

overtreding van de Geneesmiddelenwet.  

Een tweede voorbeeld betreft de tarieven bij dienstverlening. Reeds sinds 2002 (in het kader van de 

Uitwerking Normen Gunstbetoon van de CGR) respectievelijk 2003 (in het kader van de Beleidsregels 

gunstbetoon) geldt de eis dat bij dienstverlening sprake moet zijn van een ‘redelijke vergoeding’. Als 

IGZ het onderwerp dienstverlening in 2012 voor het eerst actief oppakt, blijkt de toezichthouder bij 

de beoordeling van hetgeen als ‘redelijk’ uurtarief moet worden beschouwd een andere opbouw en 

andere maxima te hanteren dan tot op dat moment door de veldpartijen uit de adviezen van de 

Codecommissie kon worden afgeleid. IGZ constateert dat de regelgeving ten aanzien van de 

uurtarieven onvoldoende is, roept de minister op meer duidelijk te verschaffen in de beleidsregels en 

dringt bij de CGR aan op het ontwikkelen van een toetsingskader voor de vergoeding van onkosten. 
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Aan deze oproep wordt in eerste instantie geen gevolg gegeven. In de tussentijd legt de minister wel 

bestuurlijke boetes op aan vergunninghouders wegens in haar ogen onredelijke uurtarieven. Het 

merendeel daarvan komt uiteindelijk te vervallen naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van 

State, waarin de Raad oordeelt dat de door de minister gehanteerde normen onvoldoende kenbaar 

waren. In 2014 maken VWS, IGZ en de CGR alsnog afspraken over de invulling van het begrip 

‘redelijke vergoeding’, in de vorm van maximumtarieven per beroepsgroep. De enige plaats waar 

deze uurtarieven tot dusverre zijn gepubliceerd, is in de toelichting bij de CGR Code. In de 

Beleidsregels gunstbetoon wordt op geen enkele wijze naar het bestaan van deze tarieven verwezen.  

Situaties zoals hiervoor omschreven, zijn ongewenst en zouden zich met het oog op de bewuste 

keuze voor geconditioneerde zelfregulering en de vigerende werkafspraken tussen IGZ en de CGR 

niet mogen voordoen. In alle redelijkheid kan niet worden verklaard dat de mogelijkheid tot 

sponsoring zonder enige toelichting of waarschuwing aan het veld wordt geschrapt in de 

Beleidsregels gunstbetoon, terwijl de regels ten aanzien van sponsoring in de CGR Code ongewijzigd 

zijn gebleven en de Codecommissie ultimo 2016 nog steeds concrete voorbeelden uit de praktijk 

toetst aan de in de zelfregulering gestelde eisen. Uit de onderzochte openbare bronnen valt niet op 

te maken dat dit knelpunt met de nodige urgentie door de Minister van VWS, IGZ en/of de CGR is 

opgepakt, hetgeen gelet op de belangen van de veldpartijen ernstig is. Een en ander roept dan ook 

de vraag op of IGZ en de CGR de werkafspraken op dit onderdeel voldoende serieus nemen en zich 

de consequenties voor het veld voldoende realiseren. 

Het adequaat functioneren van geconditioneerde zelfregulering en wetgeving in combinatie met een 

duaal stelsel van toezicht vereist dat er geen onzekerheid mag bestaan over de vraag of de nadere 

invulling door de CGR van de algemene en open normen uit de Geneesmiddelenwet ook door de 

toezichthouder op die wet wordt onderschreven. De huidige werkafspraken, waarin het primaat op 

normontwikkeling al aan de CGR is toegekend, bieden daarvoor op zichzelf een goede grondslag. 

Veel explicieter dan thans het geval is, zal echter aan het veld kenbaar moeten worden gemaakt of 

IGZ de door de CGR ontwikkelde normen onderschrijft, dan wel daar afstand van doet. Dit is niet 

alleen de verantwoordelijkheid van IGZ, maar ook die van de CGR. De aangesloten partijen moeten 

kunnen vertrouwen op de status van de zelfregulering. Tijdige afstemming en vooral ook heldere, 

eenduidige communicatie met het veld over de status van normen en de uitkomsten van het overleg 

hierover tussen IGZ en de CGR zijn van groot belang.  

9.3.2 Conclusies over de implementatie in de rechtsbronnen van de inhoudelijke 
voorschriften omtrent reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting 
beroepsbeoefenaren en de interpretatie daarvan  

Deze paragraaf bevat de conclusies over de implementatie van de inhoudelijke voorschriften omtrent 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren in de rechtsbronnen en 

de interpretatie van deze voorschriften in de jurisprudentie. Hierbij wordt de indeling gehanteerd die 

ook aan de hoofdstukken 5-7 van het onderzoek ten grondslag ligt. Dit betekent dat 

achtereenvolgens wordt ingegaan op de kernbepalingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame 

(par. 9.3.2.1), de specifieke vereisten ten aanzien van uitingen gericht op beroepsbeoefenaren (par. 

9.3.2.2) en de voorschriften op het gebied van gunstbetoon (par. 9.3.2.4).  
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9.3.2.1 De voornaamste conclusies t.a.v. de implementatie en interpretatie van de 
kernbepalingen m.b.t. geneesmiddelenreclame  

Richtlijn 2001/83 bevat vijf kernbepalingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame. De 

conclusies over de wijze waarop deze kernbepalingen in de Geneesmiddelenwet en de CGR Code zijn 

geïmplementeerd en in de jurisprudentie worden geïnterpreteerd, worden hieronder per 

kernbepaling besproken. 

Het verbod op het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor nog geen handelsvergunning 

is verleend, ligt helder en eenduidig vast in alle rechtsbronnen. Uit de jurisprudentie lijkt een min of 

meer natuurlijke taakverdeling tussen IGZ en de CGR te zijn ontstaan ten aanzien van de aard van de 

overtreding van het verbod. IGZ treedt voornamelijk op tegen reclame die via het internet wordt 

gemaakt voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. De afzender van deze 

reclame is vrijwel nooit een farmaceutisch bedrijf in de traditionele zin van het woord. Meestal gaat 

het om commerciële partijen die producten aanbieden die op grond van het aandieningscriterium als 

geneesmiddel worden beschouwd of lifestyle-achtige geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend, en ook niet zal worden aangevraagd, omdat die partijen zich – 

bewust of onbewust – aan de regelgeving onttrekken. De zaken die de Codecommissie heeft 

behandeld, hebben juist meer betrekking op pre-marketingactiviteiten van farmaceutische bedrijven 

die, vooruitlopend op de verlening van de handelsvergunning, de markt vast proberen warm te 

krijgen voor hun nieuwe product.  

Uit de jurisprudentie over het verbod op reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend, volgt ook dat zowel IGZ als de Codecommissie streng en consequent 

zijn ten aanzien van geconstateerde overtredingen. Een aandachtspunt vormen de geneesmiddelen 

die op grond van art. 40 lid 3 Gnw zijn uitgezonderd van het verbod op de verplichte 

handelsvergunning. Deze geneesmiddelen mogen onder voorwaarden dus wel in de handel zijn 

zonder handelsvergunning, maar het staat niet ter discussie dat het verbod op het maken van 

reclame onverkort geldt. Mijn inziens is er geen rechtvaardiging om dit verbod voor bijvoorbeeld 

apotheekbereidingen soepeler toe te passen.  

Het vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn met de SmPC is zowel in de 

Geneesmiddelenwet als in de CGR Code op inhoudelijk gelijke wijze en in overeenstemming met 

Richtlijn 2001/83 vastgelegd.  

Opvallend is dat IGZ nauwelijks zaken heeft beoordeeld waarbij strijdigheid met de SmPC een rol 

speelt, terwijl deze grond juist in de zaken bij de CGR veelvuldig aan de orde komt. Kennelijk is dit bij 

uitstek een terrein waarop concurrerende farmaceutische bedrijven elkaar scherp in de gaten 

houden. Dit heeft ertoe geleid dat de jurisprudentie van de Codecommissie zich op dit punt veel 

sterker heeft ontwikkeld dan de jurisprudentie van de wettelijke toezichthouder. De jurisprudentie 

van de Codecommissie begeeft zich binnen de door het Europese Hof uitgezette lijnen, maar gaat 

(medisch-inhoudelijk en wetenschappelijk) veel meer de diepte in ten aanzien van de vraag of er 

strijdigheid is met de SmPC.  

Het vereiste dat reclame het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen moet bevorderen, komt in 

alle rechtsbronnen voor, zij het niet in gelijkluidende bewoordingen. Met name het verschil tussen 

de rechtsbronnen in de context waarin de formulering ‘rationeel voorschrijven’ wordt gehanteerd, 

kan tot vragen en mogelijke interpretatiegeschillen leiden. Jurisprudentie van meer principiële aard 
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op dit gebied is er vooralsnog echter niet. Mijns inziens is de in de CGR Code gebezigde formulering 

het meest zuiver, omdat daaruit blijkt dat ‘rationeel voorschrijven in farmacotherapeutisch opzicht’ 

wordt beoogd, hetgeen aansluit bij de doelstellingen van de reclamewetgeving.  

Meer in het algemeen wordt geconstateerd dat de hoeveelheid jurisprudentie over dit vereiste 

gering is. In de meeste gevallen wordt een overtreding van het voorschrift dat reclame het rationele 

gebruik van geneesmiddelen moet bevorderen vastgesteld in combinatie met de overtreding van een 

of meerdere andere voorschriften. Mede als gevolg van de veelal beknopte motivering blijft de 

zelfstandige betekenis van het vereiste daarbij vaak onderbelicht. Uitzondering hierop vormt de 

jurisprudentie van de Codecommissie met betrekking tot de verschillende varianten van door 

farmaceutische bedrijven geïnitieerde regelingen ter compensatie van nadelige gevolgen van de 

vergoedingssystematiek van geneesmiddelen. De Codecommissie toetst dergelijke regelingen 

consequent aan de vraag of hier een oneigenlijke prikkel voor een voorschrijver van uitgaat om een 

bepaald geneesmiddel voor te schrijven. Als dat het geval is, wordt het rationeel voorschrijven van 

geneesmiddelen niet bevorderd en is sprake van een overtreding van de reclameregels.  

Het verbod op misleidende reclame is in alle rechtsbronnen op vergelijkbare wijze en in zeer 

beknopte bewoordingen neergelegd. Het verbod geldt in algemene zin voor alle vormen van 

reclame, maar dient bij reclame voor geneesmiddelen mede te worden gezien in het licht van de 

doelstelling die met deze specifieke wetgeving en zelfregulering wordt beoogd: de bescherming van 

de volksgezondheid. Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren is 

toegestaan; voorkomen dient echter te worden dat voorschrijvers op grond van onjuiste, 

onbetrouwbare reclame verkeerde keuzes maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Dat 

schaadt immers de patiënt.  

Gelet op het principiële belang van deze bepaling is het opmerkelijk dat dit verbod in de 

boetebesluiten van de Minister van VWS en de inspectierapporten geen enkele rol heeft gespeeld. 

Kennelijk constateert IGZ geen overtredingen op dit punt, dan wel vormen deze geen aanleiding tot 

het ondernemen van actie. De Codecommissie heeft daarentegen een zeer aanzienlijk aantal 

uitspraken over (vermeende) misleidende reclame gedaan. De rode draad in die uitspraken is dat de 

maatman – de gemiddelde oplettende arts/medisch specialist – niet op het verkeerde been mag 

worden gezet. Bij geconstateerde overtredingen is veelal sprake van een combinatie van factoren: 

onjuiste, onvolledige, niet-onderbouwde, misleidende aspecten in een uiting, die een arts een 

verkeerd beeld geven van enig kenmerk of enige eigenschap van een geneesmiddel. De 

jurisprudentie van de Codecommissie op dit punt is strikt en consistent, en kan worden aangemerkt 

als kwalitatief hoogwaardig, in die zin dat naast een juridische toetsing ook voor de betreffende 

beroepspraktijk relevante medisch-inhoudelijke en wetenschappelijke aspecten worden 

meegewogen en in de uitspraken uitvoerig worden besproken. 

Ten aanzien van de wijze waarop het verbod op publieksreclame in de Nederlandse wetgeving en 

zelfregulering is geïmplementeerd, vallen twee zaken op.  

In de eerste plaats is een tegenstrijdigheid geconstateerd tussen het in art. 85 onder b Gnw 

opgenomen verbod op het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen die Opiumwetstoffen 

bevatten en art. 3b lid 2 van de Opiumwet. Niet te achterhalen valt of de wetgever zich hiervan 

bewust is geweest en welke wettelijke regeling prevaleert. Jurisprudentie hierover is niet 

voorhanden.  
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In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat het verbod op publieksreclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen in de CGR Code alleen op indirecte wijze is opgenomen, namelijk via een 

schakelbepaling op grond waarvan de Code Publieksreclame als een integraal onderdeel van de CGR 

Code wordt aangemerkt. Wellicht is deze constructie vanuit historisch perspectief verklaarbaar. Gelet 

echter op de fundamentele betekenis die het verbod op publieksreclame voor receptplichtige 

geneesmiddelen bij de reclameregels inneemt, valt niet goed in te zien waarom dit verbod niet 

rechtstreeks en expliciet in de CGR Code wordt opgenomen. Mijn aanbeveling is dan ook de CGR 

Code op dit onderdeel aan te passen. 

Uit de boetebesluiten van de Minister van VWS en de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat 

strikt wordt toegezien op naleving van het verbod op publieksreclame, in elk geval zover het verbod 

publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen betreft.  

9.3.2.2 De voornaamste conclusies t.a.v. de implementatie en interpretatie van de specifieke 
vereisten m.b.t. uitingen gericht op beroepsbeoefenaren  

De specifieke vereisten voor uitingen gericht op beroepsbeoefenaren gelden in aanvulling op de 

kernbepalingen en zijn in overwegende mate ontwikkeld door de CGR. De vereisten in Richtlijn 

2001/83 en de Geneesmiddelenwet zijn beperkt in omvang en slechts op hoofdlijnen geformuleerd, 

terwijl de normen in de CGR Code veel gedetailleerder en uitvoeriger zijn uitgewerkt. Dit komt vooral 

tot uitdrukking in de eisen die in de CGR Code worden gesteld aan de onderbouwing van claims en 

aan vergelijkende reclame, een onderwerp dat in de wetgeving voor geneesmiddelenreclame in het 

geheel niet wordt benoemd. De CGR Code vormt in dit opzicht een aanvulling zowel op de specifieke 

vereisten uit de geneesmiddelenwetgeving ten aanzien van reclame-uitingen richting 

beroepsbeoefenaren als op de algemene wetgeving over vergelijkende reclame, en biedt in 

praktische zin veel handvatten voor de partijen in het veld. 

Uit het onderzoek volgt dat de specifieke eisen die in de CGR Code aan reclame-uitingen gericht op 

beroepsbeoefenaren worden gesteld, mede ten gevolge van de grote stroom van jurisprudentie van 

de Codecommissie, door de jaren heen constant aan verandering onderhevig zijn geweest. Op 

zichzelf is dit een goede zaak. Het veld is in beweging en de normen bewegen mee, waarbij de 

tendens is dat deze normen over het algemeen eerder strenger dan soepeler worden. Er kleven 

echter ook risico’s aan deze ontwikkeling.  

Zo is grote oplettendheid van het veld vereist: om de actuele stand van zelfregulering te overzien, 

dienen de uitspraken en adviezen van de Codecommissie nauwlettend te worden gevolgd. Dit kan 

een drempel opwerpen voor de toegankelijkheid van de zelfregulering. Wat dat betreft, zou het aan 

te bevelen zijn als de CGR tussentijds vaker dan tot dusverre het geval is, zou overgaan tot het 

zorgvuldig actualiseren van de (toelichting bij de) CGR Code en/of het systematisch en op een 

toegankelijke wijze duiden van de jurisprudentie.  

Verder bestaat het risico van het ‘te ver doorschieten’ van de eisen; ook de zelfregulering moet 

waken voor overregulering. Een regelmatige evaluatie van en reflectie op de oorspronkelijke 

doelstellingen van de reclameregels is aan te bevelen. Daarbij is het naar mijn mening denkbaar en 

zelfs wenselijk als ook de CGR – ondanks het feit dat de buitenwereld, met name de politiek, kritisch 

meekijkt – in voorkomende gevallen en op goede gronden zou durven te besluiten dat verdere 

regulering van een bepaald onderwerp geen toegevoegde waarde meer heeft.  
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9.3.2.3 De voornaamste conclusies t.a.v. de implementatie en interpretatie van de vereisten 
m.b.t. gunstbetoon  

Vanuit het belang van de volksgezondheid beoogt de wetgever te bewerkstelligen dat voorschrijvers 

en afleveraars van geneesmiddelen bij hun keuzes met betrekking tot geneesmiddelen niet op 

oneigenlijke wijze worden beïnvloed door financiële stimulansen om de verkoop van 

geneesmiddelen te bevorderen. Deze doelstelling geeft een extra dimensie aan de regelgeving voor 

geneesmiddelenreclame: deze heeft niet alleen betrekking op beïnvloeding van beroepsbeoefenaren 

door middel van uitingen over geneesmiddelen, maar ook op beïnvloeding via financiële stimulansen. 

Dat van het bieden van financiële stimulansen een beïnvloedende werking uitgaat, is overigens een 

aanname die impliciet aan alle rechtsbronnen ten grondslag ligt. 

In paragraaf 9.3.1.2 is reeds in algemene zin vastgesteld dat de Nederlandse wetgever is afgeweken 

van de in Richtlijn 2001/83 ten aanzien van financiële stimulansen gehanteerde systematiek door in 

de Geneesmiddelenwet een definitie van het begrip ‘gunstbetoon’ op te nemen gekoppeld aan een 

algemeen verbod op gunstbetoon, waarop slechts vier uitzonderingen zijn toegestaan. Deze 

uitzonderingen zijn limitatief geformuleerd, gekoppeld aan strakke voorwaarden en betreffen 

geschenken, honorering voor dienstverlening, gastvrijheid bij bijeenkomsten en bonussen/kortingen. 

Het op deze wijze inbedden van de voorschriften voor financiële stimulansen in het kader van de 

verkoopbevordering van geneesmiddelen heeft een aantal consequenties.  

Deze zijn allereerst van systeemtechnisch/juridische aard. Gastvrijheid bij bijeenkomsten en 

bonussen en kortingen zijn in de Geneesmiddelenwet onder het verbod op gunstbetoon gebracht, 

terwijl deze op grond van de Europese wetgeving onder voorwaarden zijn toegestaan respectievelijk 

volledig buiten de reclameregels worden gelaten. De Geneesmiddelenwet is hier niet in 

overeenstemming met Richtlijn 2001/83. 

Voorts maakt de insteek van de Geneesmiddelenwet elke discussie over de mogelijkheid 

respectievelijk wenselijkheid van het bieden van enige andere vorm van voordelen in geld en/of 

natura anders dan de vier genoemde uitzonderingen de facto onmogelijk, mede omdat uit de 

jurisprudentie volgt dat de kennelijke doelstelling van een farmaceutisch bedrijf om het 

voorschrijven, afleveren, verkopen of verbruiken van geneesmiddelen te bevorderen zeer snel wordt 

aangenomen. Aldus wordt voorbijgegaan aan het feit dat er vormen van samenwerking tussen 

farmaceutische bedrijven en (samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren denkbaar zijn die 

(ook) een financiële component in zich dragen, maar die niet per definitie hoeven te leiden tot 

oneigenlijke beïnvloeding van voorschrijfgedrag. De gekozen wettelijke constructie laat echter geen 

andere conclusie toe dan dat een dergelijke relatie verboden is als deze niet expliciet is uitgezonderd.  

De rigide insteek van de Geneesmiddelenwet sluit ook niet aan bij de praktijk. Dit blijkt onder meer 

uit de adviezen van de Codecommissie. Hierin komen projecten en initiatieven aan de orde die 

enerzijds niet passen binnen het strak omlijnde kader van de wettelijke uitzonderingen op 

gunstbetoon, maar waarvan anderzijds ook niet aannemelijk is dat er dus sprake is van ongewenste 

beïnvloeding van voorschrijfgedrag. Een voorbeeld hiervan is sponsoring, die op grond van de huidige 

bepalingen in de Geneesmiddelenwet verboden is. In bepaalde omstandigheden en onder 

voorwaarden hoeft sponsoring echter helemaal niet te leiden tot ongewenste beïnvloeding.  

Andere voorbeelden die onder de Geneesmiddelenwet lastig zijn te plaatsen, zijn de initiatieven van 

farmaceutische bedrijven inzake de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen die (nog) niet 
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of slechts ten dele worden vergoed, het ter beschikking stellen van prijzen in het kader van 

prijsvragen, enz. De Codecommissie neemt adviesaanvragen hierover – ondanks het in navolging van 

de Geneesmiddelenwet in de CGR Code overgenomen, systeemtechnisch gebrekkig geformuleerde 

verbod op gunstbetoon – in behandeling en toetst deze aan de regels van de CGR Code en met name 

ook aan de vraag of de voorgenomen plannen kunnen leiden tot ongewenste beïnvloeding van 

voorschrijfgedrag.  

Ik zou hier een lans willen breken voor de aanpak van de Codecommissie. De enigszins willekeurig tot 

stand gekomen, juridisch-technisch niet noodzakelijke opsomming van een limitatief aantal 

uitzonderingen op gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet sluit niet aan bij ontwikkelingen in de 

praktijk. Met deze ontwikkelingen behoeft vanuit het oogpunt van de bescherming van de 

volksgezondheid op zichzelf gezien niets mis te zijn. Sterker nog: deze zouden ook juist voordelen 

kunnen bieden voor de patiënt en de vergunninghouder, maar krijgen binnen het huidige kader op 

dit moment in feite geen kans. Het is dan ook beter om voor dergelijke initiatieven een helder 

toetsingskader te ontwikkelen en op grond van deugdelijke criteria het kaf van het koren te scheiden, 

dan die ontwikkelingen als het ware bij voorbaat af te serveren.  

Indien meer specifiek wordt gekeken naar de voorwaarden die in de wetgeving en zelfregulering aan 

gunstbetoon worden gesteld, kan op grond van dit onderzoek het volgende worden geconcludeerd. 

De wettelijke voorschriften ten aanzien van gunstbetoon kenmerken zich nadrukkelijk door het open 

karakter. Het is dan ook niet toevallig dat vooral op dit terrein de normontwikkeling door de CGR een 

grote vlucht heeft genomen. Daarbij is een duidelijke en redelijk constante wisselwerking 

waarneembaar tussen de zelfregulering en de wetgeving, en tussen de regelgeving en de 

jurisprudentie. Zo komt de tekst van de eerste versie van de Beleidsregels gunstbetoon (2003) 

inhoudelijk vrijwel geheel overeen met de in 2002 door de CGR ontwikkelde Uitwerking Normen 

Gunstbetoon. Nadien zijn de volgende ontwikkelingen te signaleren geweest: 

 De Beleidsregels gunstbetoon zijn meerdere keren op onderdelen door de Minister van VWS 

aangepast, waarbij overigens niet is gebleken of, en zo ja in welke mate, afstemming met de 

CGR heeft plaatsgevonden. 

 

 De CGR Code heeft de bepalingen over gunstbetoon meerdere keren op onderdelen 

aangepast, waarbij evenmin kan worden vastgesteld of dit met VWS en/of IGZ is afgestemd. 

 

 IGZ heeft in het kader van thematisch toezicht rapporten uitgebracht over dienstverlening 

(bij adviesraden) en gastvrijheid (bij nascholing door huisartsen en bij grootschalige 

congressen), waarin ook normen en toetsingskaders zijn geopenbaard die voordien niet 

kenbaar waren en ook nadien niet in volle omvang door IGZ dan wel de CGR zijn 

gecommuniceerd. 

 De Codecommissie heeft een zeer grote hoeveelheid adviezen over gunstbetoon en met 

name over gastvrijheid uitgebracht, waarin zich door de jaren heen aanvullingen op en 

interpretaties van de regels van de CGR met betrekking tot gunstbetoon hebben ontwikkeld. 

Een en ander brengt mee dat voor een echt goed begrip van de meest actuele eisen met betrekking 

tot de toelaatbaarheid van geschenken, gastvrijheid, dienstverlening en bonussen/kortingen (en 

andere financiële relaties) in feite voortdurend alle bronnen en jurisprudentie naast elkaar moeten 
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worden gelegd en met elkaar moeten worden vergeleken. Dit is verre van ideaal en vanuit het 

oogpunt van de praktische toepasbaarheid, toegankelijkheid en rechtszekerheid pleit ik dan ook voor 

een actualisering en hercodificatie van de regels voor gunstbetoon, bij voorkeur door de CGR en de 

wetgever gezamenlijk, en anders door de CGR met expliciete accordering door VWS en IGZ.  

Deze actualisering en hercodificatie dienen wat mij betreft niet te leiden tot inhoudelijke 

aanscherping van de huidige normen. Ik wijs in dit kader op het volgende.  

 Geschenken: De voorwaarden die worden gesteld aan het geven en aannemen van 

geschenken zijn geobjectiveerd, in die zin dat er maxima gesteld zijn aan de waarde van een 

geschenk. Ook de overige voorwaarden zijn inmiddels volledig uitgekristalliseerd en 

recentelijk nogmaals door de CGR aangescherpt. Vanuit het oogpunt van het voorkomen van 

ongewenste beïnvloeding valt hier mijns inziens weinig meer aan toe te voegen.  

 

 Dienstverlening: De belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de toelaatbaarheid van 

dienstverlening, te weten de nadere invulling van de eisen met betrekking tot de inhoud van 

de dienstverleningsovereenkomst en de toegestane maximale honorering en 

onkostenvergoeding, zijn voldoende uitgekristalliseerd, sluiten aan bij maatschappelijk breed 

gedragen normen en leiden in de praktijk tot de gewenste duidelijkheid. 

 

 Gastvrijheid: De eisen aan het programma, de locatie en de kosten van bijeenkomsten 

waaraan deelname financieel mede mogelijk wordt gemaakt door farmaceutische bedrijven, 

zijn in de loop der jaren op alle onderdelen aanzienlijk aangescherpt en genormeerd. Uit de 

verplichte preventieve toetsing van bijeenkomsten in het buitenland volgt dat de 

Codecommissie de betreffende aanvragen in volle omvang minutieus en consequent 

beoordeelt en dat de uitwassen, waarvan in het verleden sprake zou zijn, inmiddels ver 

achter ons liggen. Een verdere aanscherping van de normen ten aanzien van gastvrijheid zal 

vanuit het oogpunt van het voorkomen van ongewenste beïnvloeding niet tot wezenlijke 

verbetering leiden, integendeel. Mijns inziens is ten aanzien van gastvrijheid het punt bereikt 

waarop daadwerkelijk gewaakt moet worden voor overregulering.  

In het licht van dit laatste punt pleit ik voor het expliciteren van een algemene bagatelregeling, 

inhoudende dat het onder voorwaarden door vergunninghouders voor hun rekening nemen van 

kosten van catering onder een bepaald, relatief gering normbedrag niet wordt beschouwd als 

gastvrijheid. De invoering van een dergelijke bagatelregeling creëert helderheid en biedt een 

oplossing voor de nog steeds terugkerende knelpunten bij de aanwezigheid van niet-

beroepsbeoefenaren op bijeenkomsten waar overigens op geen enkele wijze reclame voor 

receptplichtige geneesmiddelen wordt gemaakt.  

Een laatste belangrijke conclusie ten aanzien van gunstbetoon betreft het principe van 

wederkerigheid. Hieronder wordt verstaan dat de regels voor gunstbetoon gelden voor zowel 

vergunninghouders als beroepsbeoefenaren: wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de 

andere partij niet vragen of aannemen.  

Vastgesteld kan worden dat alle rechtsbronnen steken hebben laten vallen bij de formulering en/of 

inbedding van dit zeer relevante principe. In Richtlijn 2001/83 wordt dit beginsel alleen van 

toepassing verklaard op art. 94, waardoor gastvrijheid bij wetenschappelijke bijeenkomsten – 
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hetgeen geregeld is in art. 95 – buiten beschouwing blijft. De in de Geneesmiddelenwet gebruikte 

formulering laat de suggestie open dat wederkerigheid ten aanzien van beroepsbeoefenaren alleen 

geldt in het geval dat sprake is van ‘uitlokking’ door een beroepsbeoefenaar. In de CGR Code tot slot 

is de bepaling over wederkerigheid gekoppeld aan slechts één artikel over gunstbetoon; ten aanzien 

van de overige vormen van gunstbetoon, waaronder gastvrijheid en dienstverlening, ontbreekt een 

bepaling over wederkerigheid.  

Uit de jurisprudentie volgt desondanks dat het beginsel van wederkerigheid niet ter discussie staat 

en in volle omvang van toepassing is. Beide partijen – zowel de vergunninghouder als de 

beroepsbeoefenaar – hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen daar dus ook op worden 

aangesproken. Overigens is het opmerkelijk dat er in al die jaren nog nooit één beroepsbeoefenaar 

door de Codecommissie is veroordeeld of door de minister is beboet wegens overtreding van de 

regels voor gunstbetoon, ook niet in de zaken waarin de ‘gevende’ partij, de vergunninghouder, wel 

veroordeeld en/of beboet is.  

9.4 Het toezicht op de wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame  
De derde deelvraag van dit onderzoek heeft betrekking op het toezicht op de wetgeving en 

zelfregulering. Onder toezicht wordt verstaan het systeem dat is ingericht om naleving van de 

voorschriften met betrekking tot geneesmiddelenreclame te stimuleren en te controleren, en om 

overtredingen te sanctioneren. Onderzocht is op welke wijze het toezicht – en de samenwerking 

daarbij tussen IGZ en de CGR – is vormgegeven en of dit in de praktijk leidt tot een efficiënte vorm 

van toezicht en handhaving. De bevindingen in dit slothoofdstuk zijn gebaseerd op het in hoofdstuk 8 

beschreven onderzoek. 

 

Vooropgesteld dient te worden dat bij het toezicht van overheidswege aanzienlijke verschillen 

waarneembaar zijn tussen de periode waarin het Reclamebesluit van kracht was (1994-2007) en de 

periode na inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet (2007-2016). Op een betrekkelijk korte 

periode na is in de periode vóór 2007 nauwelijks invulling gegeven aan het toezicht van 

overheidswege. Alleen tussen 1999-2002 is sprake geweest van actief toezicht door IGZ op naleving 

van het Reclamebesluit. Het uiteindelijke aantal door de speciaal daartoe opgerichte afdeling 

reclametoezicht geconstateerde en door de strafrechter gedurende die periode gesanctioneerde 

overtredingen is echter relatief gering. De uitkomsten van deze strafrechtelijke procedures zijn 

wisselend en inhoudelijk gezien – mede gelet op de veranderingen en verduidelijkingen in de 

regelgeving nadien – vandaag de dag nauwelijks meer van enige relevantie.  

 

Met betrekking tot de wijze waarop het toezicht sedert 2007 is geregeld, kan worden vastgesteld dat 

de bevoegdheden van IGZ als toezichthouder op de Geneesmiddelenwet en de bevoegdheden van 

de Codecommissie als toezichthouder op de CGR Code op een aantal essentiële punten verschillen. 

Dit geldt ook voor het arsenaal aan sancties en maatregelen dat de beide toezichthouders ter 

beschikking staat. IGZ heeft opsporingsbevoegdheid en kan bij geconstateerde overtredingen van de 

reclameregels meerdere stimulerings- en corrigerende maatregelen treffen. De belangrijkste 

maatregel betreft echter de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als punitieve 

sanctie. Hiervoor is geen tussenkomst van de rechter nodig; bestuurlijke boetes kunnen rechtstreeks 

door IGZ – in naam van de Minister van VWS – worden opgelegd. De in de Beleidsregels bestuurlijke 
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boete vastgelegde boetenormbedragen vallen vrijwel zonder uitzondering in de hoogste categorie en 

liggen aanzienlijk hoger dan de boetenormbedragen die voor een groot deel van andere 

overtredingen van de Geneesmiddelenwet gelden (en overigens ook hoger dan de geldboetes die de 

strafrechter wegens overtreding van het Reclamebesluit kon opleggen). 

 

De Codecommissie heeft geen opsporingsbevoegdheid en handelt reactief. Zij behandelt alleen 

klachten wegens (vermeende) overtreding van de gedragscode en adviesaanvragen die al dan niet 

verplicht door veldpartijen aan haar worden voorgelegd. De CGR doet wel actief navraag bij partijen 

naar de naleving van uitspraken en adviezen van de Codecommissie. Het sanctiearsenaal van de 

Codecommissie is beperkt, maar is in die zin wel effectief dat zij onder meer het onmiddellijke gebod 

kan opleggen om overtredingen te staken en ongedaan te maken (rectificatie) en ook maatregelen 

kan opleggen om verdere overtredingen te voorkomen.  

 

Ten aanzien van het beleid dat in het kader van toezicht wordt gehanteerd, kan het volgende worden 

geconcludeerd. Als onderdeel van de Inspectie is de afdeling reclametoezicht bij het bepalen van 

haar beleid mede afhankelijk van de algemene visie op toezicht op de gezondheidszorg en de 

invulling die daaraan in onder meer meerjarenbeleidsplannen wordt gegeven. Dit maakt dat het 

beleid met betrekking tot het reclametoezicht aan tendensen onderhevig is. Uit de wijze waarop de 

jaarplannen van IGZ worden opgesteld, kan niet een constante, doorlopende lijn in dit beleid worden 

afgeleid. Hoofdactiviteiten die uit de jaarplannen over de periode 2007-2016 naar voren komen, zijn 

het handhaven van de naleving van de reclamewetgeving (onder meer door middel van oplegging 

van bestuurlijke boetes), het onderzoeken van en rapporteren over het nalevingsniveau van de 

Geneesmiddelenwet met betrekking tot specifieke thema’s en het houden van toezicht op de 

zelfregulering voor geneesmiddelenreclame. 

 

Het beleid van de CGR ten aanzien van toezicht wordt primair vastgesteld door het bestuur van de 

stichting CGR, dat daarin, binnen de reikwijdte van de statuten en het geldende recht, in beginsel een 

redelijk grote mate van vrijheid heeft. De CGR maakt geen jaarplannen openbaar en brengt slechts 

op incidentele basis een gestructureerd jaarverslag uit. Uit deze verslagen en andere openbare 

bronnen van de CGR volgt dat de hoofdactiviteiten op het terrein van toezicht op de zelfregulering 

kunnen worden omschreven als informatievoorziening aan en kennisbevordering van de veldpartijen, 

preventie (onder meer vrijwillige en verplichte adviesaanvragen bij de Codecommissie) en de 

behandeling van klachten over overtredingen van de CGR Code. 

 

Sinds 2007 gelden tussen IGZ en de CGR werkafspraken over de onderlinge samenwerking, die onder 

meer tot doel hebben de handhaving van zowel de wettelijke regels als de zelfregulering op 

effectieve en efficiënte wijze te laten plaatsvinden. Over de uitvoering van deze werkafspraken wordt 

door de genoemde partijen geen publiek toegankelijke verantwoording afgelegd. De belangrijkste 

conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken ten aanzien van de ratio van de in de 

werkafspraken vastgelegde onderlinge taakverdeling en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt 

gegeven, luiden als volgt. 

 

Op grond van de werkafspraken ligt, als het gaat om voorlichting, het primaat bij de CGR. Deze keuze 

ligt voor de hand. De CGR staat dichter bij de dagelijkse praktijk dan IGZ en heeft, mede door de 

betrokkenheid van de beroeps- en brancheorganisaties, toegang tot de veldpartijen. In dit onderzoek 
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is gebleken dat de CGR de voorlichtingsrol op redelijk constante wijze heeft ingevuld, onder meer 

door het publiceren van de uitspraken en adviezen van de Codecommissie, de verspreiding van 

nieuwsbrieven en het op meerdere niveaus verzorgen van trainingen.  

De werkafspraken bevatten verder bepalingen over hetgeen wordt aangeduid als ‘monitoring en 

opsporing’. De omschrijving van de taken van de CGR in het kader van de fase 1-monitoring en van 

IGZ in het kader van fase 2-monitoring is redelijk generiek en niet eenvoudig te duiden. Het meest 

concreet is de vanzelfsprekend aan IGZ toebedeelde taak tot opsporing van strafbare (of beter: 

beboetbare) feiten. Uit aanvullende afspraken tussen IGZ en de CGR volgt dat sinds 2011 

tweemaandelijks monitoringoverleg wordt gevoerd. Over de inhoud en uitkomsten van dit overleg 

worden – anders dan in een incidentele mededeling in een nieuwsbrief van de CGR – geen 

mededelingen naar buiten gedaan. In hoeverre de gemaakte afspraken over monitoring werkbaar 

zijn en op welke wijze hieraan daadwerkelijk invulling is gegeven, valt in dit onderzoek niet vast te 

stellen.  

Het primaat op de behandeling van klachten is in de werkafspraken toebedeeld aan de CGR. Volgens 

de werkafspraken geleidt IGZ meldingen door naar de Codecommissie, tenzij sprake is van een van 

de in de werkafspraken vastgelegde uitzonderingen. Er wordt niet systematisch bijgehouden of dit in 

de praktijk ook gebeurt. Wel is duidelijk dat het aantal voor doorverwijzing in aanmerking komende 

meldingen hoe dan ook beperkt is.  

Uit de analyse van de opgelegde bestuurlijke boetes en de uitspraken van de Codecommissie in 

klachtenprocedures komt wel een vrij duidelijk beeld naar voren van de aard van de (vermeende) 

overtredingen die door IGZ respectievelijk de Codecommissie in de afgelopen periode zijn 

beoordeeld. Naar aanleiding van de uitspraken inzake overtredingen van de regels voor 

geneesmiddelenreclame met betrekking tot uitingen over geneesmiddelen kan het volgende worden 

geconcludeerd.  

Van de initieel in boetebesluiten geconstateerde overtredingen met betrekking tot uitingen over 

geneesmiddelen in de periode 2007-2016 (totaal: 61) heeft driekwart betrekking op ofwel het verbod 

op reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend (art. 84 lid 1 Gnw) 

ofwel het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen (art. 85 onder a Gnw). 

Een groot deel van deze overtredingen betreft reclame voor producten die op grond van het 

aandieningscriterium als geneesmiddel worden beschouwd en lifestyle-achtige geneesmiddelen die 

via het internet te koop worden aangeboden. Deze overtredingen zijn in overwegende mate begaan 

door andere commerciële partijen dan degenen die in dit onderzoek als farmaceutisch bedrijf 

worden aangemerkt (slechts 13 van de initieel geconstateerde overtredingen van art. 84 lid 1 en art. 

85 onder a Gnw zijn begaan door farmaceutische bedrijven). Dat niet de CGR maar IGZ tegen 

dergelijke commerciële partijen optreedt, is gelet op de samenstelling en werkwijze van de 

zelfregulering begrijpelijk en gelet op de publieke taak van IGZ en het belang van de volksgezondheid 

gerechtvaardigd.  

Het voorgaande betekent ook dat het totale aantal in initiële boetebesluiten geconstateerde 

overtredingen van de andere kernbepalingen met betrekking tot geneesmiddelenreclame 

(overeenstemming met SmPC, bevorderen rationeel gebruik geneesmiddelen, verbod op misleiding) 

dan wel van de specifieke vereisten voor reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting 
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beroepsbeoefenaren zeer gering is geweest. Dit soort overtredingen komt kennelijk niet vaak bij IGZ 

in beeld dan wel geeft geen aanleiding tot actie. 

Uit de klachtenprocedures die de Codecommissie in de periode 1999-2016 heeft behandeld (totaal: 

188), volgt dat deze in 90% van de gevallen betrekking hebben op reclame-uitingen voor 

receptplichtige geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven. In de meeste klachtenprocedure zijn 

meerdere (vermeende) overtredingen van bepalingen van de CGR Code aangevoerd. Alles bij elkaar 

heeft dit ertoe geleid dat de Codecommissie zowel de kernbepalingen als de specifieke voorschriften 

ten aanzien van geneesmiddelenreclame veelvuldig en in extenso heeft toegepast en in veel gevallen 

sancties heeft opgelegd bij geconstateerde overtredingen van deze bepalingen en voorschriften.  

Naar aanleiding van de uitspraken inzake overtredingen van de regels voor geneesmiddelenreclame 

met betrekking tot gunstbetoon kan het volgende worden geconcludeerd.  

In algemene zin is in de door IGZ behandelde zaken het aantal geconstateerde overtredingen van de 

voorschriften over gunstbetoon verhoudingsgewijs zeer gering. Slechts 16% van alle in de periode 

2007-2016 initieel in boetebesluiten geconstateerde overtredingen heeft betrekking op gunstbetoon. 

Van deze 12 initieel geconstateerde overtredingen zijn er uiteindelijk slechts 9 onherroepelijk 

beboet. Van de klachtenprocedure bij de Codecommissie heeft 10% betrekking op gunstbetoon en 

aan gunstbetoon gerelateerde onderwerpen. Als het om de verhouding tussen enerzijds het aantal 

zaken met betrekking tot uitingen en anderzijds het aantal zaken met betrekking tot gunstbetoon 

gaat, is het verschil tussen IGZ en de CGR dus niet zo groot. Dit is opmerkelijk. Bij beide 

toezichthouders ligt het accent van de zaken veel sterker op de voorschriften met betrekking tot 

hetgeen over geneesmiddelen mag worden gecommuniceerd dan op de voorschriften die bedoeld 

zijn om ongewenste beïnvloeding van voorschrijf- en aflevergedrag via financiële prikkels te 

voorkomen.  

Een verklaring hiervoor vormt mogelijk het ‘onzichtbare’ karakter van gunstbetoon. Openbare 

uitingen over geneesmiddelen komen op relatief eenvoudige wijze onder de aandacht van de 

toezichthouder dan wel van een concurrerend farmaceutisch bedrijf of een andere partij, die 

hierover vervolgens een melding of klacht kan indienen. Financiële relaties tussen farmaceutische 

bedrijven (of andere partijen) en beroepsbeoefenaren zijn veel minder inzichtelijk. Opvallend is wel 

dat het feit dat IGZ opsporingsbevoegdheid heeft en de Codecommissie niet, in de verhouding tussen 

het aantal behandelde zaken niet tot uitdrukking komt. Overigens kan het door de CGR geïnitieerde 

Transparantieregister Zorg, dat oorspronkelijk bedoeld is om patiënten meer inzicht te geven in 

financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren en farmaceutische bedrijven, in dit verband als 

hulpmiddel voor IGZ fungeren.  

Niet onvermeld mag blijven dat zowel de CGR als IGZ op het terrein van gunstbetoon ook andere 

toezichtinstrumenten inzetten, waarvan verondersteld mag worden dat er een preventieve werking 

van uitgaat. Dit geldt in elk geval voor de verplichte adviezen over gastvrijheid bij bijeenkomsten in 

het buitenland en niet-WMO-plichtig onderzoek (81% van alle gepubliceerde adviezen) en de overige 

adviezen over gunstbetoon die door de Codecommissie zijn uitgebracht. De door IGZ gepubliceerde 

thematische rapporten en inspectierapporten hebben hoofdzakelijk betrekking op gunstbetoon. Het 

is aannemelijk dat ook hiervan een preventieve werking uitgaat; het feit dat IGZ zich rondom 

bepaalde thema’s in het veld laat zien, draagt bij aan de vergroting van het bewustzijn van de 

veldpartijen over de regelgeving, de interpretatie en het belang van naleving daarvan.  
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Leidt dit alles in de praktijk tot een efficiënte vorm van toezicht en handhaving? 

Zonder meer kan worden vastgesteld dat IGZ en de CGR elkaar in hun toezichthoudende rol 

versterken. Op het terrein van voorlichting en preventie vervult de zelfregulering een belangrijke en 

constante rol. De activiteiten van IGZ op het terrein van voorlichting zijn verwaarloosbaar. Zoals 

eerder aangegeven, is tijdige en eenduidige communicatie vanuit beide toezichthouders over de 

resultaten van de norminhoudelijke afstemming noodzakelijk en voor verbetering vatbaar. De 

intensiteit van de als preventief aan te merken activiteiten van de Inspectie wisselt door de jaren 

heen.  

Bij het toezicht op naleving ligt het primaat bij de Codecommissie, die heeft aangetoond de eisen die 

aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren worden gesteld in volle omvang en op grondige, 

deskundige en kwalitatief hoogwaardige wijze te toetsen. Het feit dat de Codecommissie mede 

bestaat uit leden die beschikken over medisch-inhoudelijke expertise en deskundigheid op het 

terrein van geneesmiddelen draagt daaraan bij.  

Daar staat tegenover dat – net zomin als IGZ het zonder de CGR zou kunnen – de CGR het ook niet 

zonder IGZ kan. De grote meerwaarde van de rol van IGZ bestaat er met name in dat IGZ 

opsporingsbevoegdheid heeft en daardoor op eigen initiatief toegang kan krijgen tot informatie en 

gegevens. De Codecommissie is daarentegen volledig afhankelijk van hetgeen door veldpartijen aan 

haar wordt voorgelegd. Bovendien heeft IGZ met de tegen alle overtreders afdwingbare bestuurlijke 

boete een belangrijke troef in handen. Hoewel het uiteindelijke boetebedrag in bezwaar- en 

beroepsprocedures met regelmaat wordt verlaagd ten opzichte van de initieel opgelegde boete, is 

het punitieve karakter van de bestuurlijke boete een toevoeging ten opzichte van het sanctiearsenaal 

van de CGR. Een bijkomend effect van ‘naming-and-shaming’ kan worden gerealiseerd nu ten 

gevolge van de aanpassing van de Gezondheidswet in 2017 de boetebesluiten wegens overtreding 

van de reclamewetgeving voortaan actief openbaar zullen worden gemaakt. 

Een laatste conclusie tot slot ten aanzien van de wijze waarop IGZ invulling geeft aan het toezicht op 

de CGR. Aanvankelijk is sprake geweest van een daadwerkelijk toezicht door IGZ op de 

werkzaamheden van de CGR. Zoals eerder opgemerkt, vindt het toezicht van IGZ op de CGR sinds 

2011 plaats in de vorm van tweemaandelijks monitoringoverleg. Over de inhoud van dit overleg 

wordt geen verantwoording naar buiten afgelegd. Tevens vindt bestuurlijk overleg plaats. Uit deze 

werkwijze blijkt mijns inziens vertrouwen van de overheid in de zelfregulering.  
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9.5 Volstaat het huidige kader van wetgeving en zelfregulering om 

ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers op afdoende 

wijze te voorkomen 
De vierde deelvraag van dit onderzoek betreft de vraag of het huidige kader van wetgeving en 

zelfregulering volstaat om ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers op afdoende wijze te 

voorkomen.  

 

Mede gelet op het normatieve kader en de doelstellingen die aan de reclameregels ten grondslag 

liggen, is het op grond van dit onderzoek gerechtvaardigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. 

Afgezien van een enkele constructiefout kunnen de wetgeving en zelfregulering die zich in de 

afgelopen 25 jaar hebben ontwikkeld op het terrein van reclame gericht op beroepsbeoefenaren 

ultimo 2016 worden aangemerkt als solide en functioneel. Ondanks het maatschappelijke onbehagen 

dat bij tijd en wijle de kop opsteekt rond het thema zelfregulering, moet worden vastgesteld dat de 

keuze van de wetgever om ook de veldpartijen zelf een rol te geven bij de normontwikkeling van en 

het toezicht op geneesmiddelenreclame van grote toegevoegde waarde is.  

 

Een doorkijk naar de toekomst geeft aanleiding tot een tweetal beschouwingen. 

 

De fundamenten en basisprincipes die aan het huidige wettelijke kader en de daarop gebaseerde 

zelfregulering ten grondslag liggen, dateren uit het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw en zijn 

sedertdien niet gewijzigd. 

 

Voor zover deze wetgeving en zelfregulering gericht zijn op het voorkomen van ongewenste 

beïnvloeding van het voorschrijven van geneesmiddelen door financiële stimulansen, ligt de focus 

vrijwel volledig op de rechtstreekse relatie tussen enerzijds farmaceutische bedrijven als zijnde de 

vergunninghouders van geneesmiddelen en anderzijds de zorgverleners die wettelijk bevoegd zijn tot 

het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen.  

Dit is begrijpelijk, althans vanuit het perspectief dat farmaceutische bedrijven als rechtstreeks 

commercieel belanghebbenden bij uitstek de partij zijn die baat zou kunnen hebben bij een 

dergelijke beïnvloeding. De vraag is echter of de focus vandaag de dag niet breder moet zijn, en 

nadrukkelijker ook gericht zou moeten worden op andere partijen, die eveneens een belang hebben 

bij de bevordering van het voorschrijven of afleveren van (bepaalde) geneesmiddelen. Te denken valt 

aan onder meer zorgverzekeraars en ziekenhuizen, die in de huidige context – vanuit verschillende 

verantwoordelijkheden – ook een rechtstreeks of indirect belang hebben bij de beheersing van de 

kosten van (bepaalde) geneesmiddelen. De discussie over de kosten van de gezondheidszorg zal in de 

komende jaren alleen maar in belang toenemen. De kosten van de geneesmiddelen, en met name 

van nieuwe geneesmiddelen, spelen daarbij een belangrijke rol. Aangenomen mag worden dat dus 

ook partijen die een verantwoordelijkheid dragen op het terrein van de bekostiging van 

geneesmiddelen, in toenemende mate behoefte zullen hebben aan prikkels om het voorschrijf- of 

aflevergedrag van de zorgverleners met wie zij werken te beïnvloeden. 

Het uitgangspunt bij de regelgeving op het gebied van gunstbetoon is de bescherming van de 

volksgezondheid: voorschrijvers moeten keuzes voor geneesmiddelen op onafhankelijke en 

objectieve gronden maken en de patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij het geneesmiddel 
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voorgeschreven krijgt dat op basis van zorginhoudelijke overwegingen het meest is aangewezen. 

Vanuit dit belang bezien is het niet relevant of ongewenste beïnvloeding geschiedt door een 

farmaceutisch bedrijf of door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar: in beide gevallen is het effect 

hetzelfde. In de loop der jaren is dit aspect een aantal keren in de jurisprudentie aan de orde 

geweest. Het Europese Hof van Justitie heeft hierover in het ABPI-arrest heldere uitspraken gedaan, 

die voldoende aanknopingspunten bieden voor een gedegen vertaalslag naar de Nederlandse 

situatie. Aan deze vertaalslag is nooit op een meer systematische wijze uitvoering gegeven.  

Gelet op de actuele discussie over dure geneesmiddelen en het voortdurende belang van de 

beheersing van kosten in de zorg en van geneesmiddelen in het bijzonder, beveel ik aan een visie te 

ontwikkelen over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van de beïnvloeding van voorschrijfgedrag 

door middel van het bieden van stimulansen door álle partijen die een belang hebben bij de 

beheersing van kosten, en vervolgens deze visie om te zetten in beleid en/of regelgeving.  

Een tweede beschouwing heeft betrekking op een van de kernbepalingen van de wetgeving en 

zelfregulering: het verbod op reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek. Uit 

dit onderzoek volgt dat de scheidslijn tussen degenen die als publiek en degenen die als 

beroepsbeoefenaar worden beschouwd, strak gedefinieerd is en gekoppeld is aan de wettelijke 

bevoegdheden ten aanzien van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Deze grens 

wordt in het kader van toezicht streng bewaakt. Uit de definities van het begrip reclame in de 

wetgeving en zelfregulering volgt dat de (kennelijke) verkoopbevorderende doelstelling bepalend is 

voor de vraag of sprake is van reclame, en deze doelstelling wordt zeer snel aangenomen indien de 

adressant een farmaceutisch bedrijf is.  

Dit maakt dat de ruimte voor farmaceutische bedrijven om met enige andere partij dan een 

beroepsbeoefenaar over hun geneesmiddelen en portfolio te communiceren zeer beperkt is. Daar 

staat tegenover dat ook andere partijen dan farmaceutische bedrijven over receptplichtige 

geneesmiddelen communiceren. Zo berichten bijvoorbeeld umc’s met regelmaat in de media over 

grote doorbraken bij geneesmiddelenonderzoek en de mogelijk te verwachten voordelen hiervan 

voor patiënten. Hoewel op grond van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie vaststaat 

dat ook anderen dan farmaceutische bedrijven en rechtstreeks bij de verkoop van geneesmiddelen 

betrokken partijen reclame voor geneesmiddelen kunnen maken, wordt in Nederland vooralsnog 

vrijwel nooit tegen uitingen van dergelijke andere partijen opgetreden. 

Een aantal ontwikkelingen zal de houdbaarheid van de zeer stringente interpretatie van het verbod 

op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen door farmaceutische bedrijven in de 

toekomst mogelijk verder onder druk zetten. 

In de eerste plaats wordt gewezen op de nieuwe generatie geneesmiddelen, die momenteel in 

ontwikkeling is. Complexe geneesmiddelen die bestemd zijn voor kleine groepen patiënten, zoals de 

op de patiënt toegespitste personalised medicines. Met behulp van diagnostiek zal steeds beter per 

individuele patiënt kunnen worden vastgesteld of het voorschrijven van een bepaald geneesmiddel al 

dan niet zinvol is. Dit laatste betekent dat in toenemende mate ook andere zorgprofessionals dan 

alleen de voorschrijver betrokken zullen zijn bij de keuze voor het juiste geneesmiddel. Denk 

bijvoorbeeld aan genetici, moleculair biologen en laboratoriumprofessionals. Ook valt te verwachten 

dat de communicatie over geneesmiddelen met patiënten een andere dimensie zal krijgen. De vraag 

is wat daarbij de rol van farmaceutische bedrijven zal moeten en mogen zijn.  
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Verder speelt ook de eerder aangestipte discussie over de kosten van de gezondheidszorg en daaruit 

voortvloeiende vraagstukken met betrekking tot de beheersbaarheid van de kosten en 

betaalbaarheid van de zorg. De rol die de kosten van geneesmiddelen – en met name ook de kosten 

van nieuwe geneesmiddelen – in deze discussie spelen, zal leiden tot een toenemende behoefte aan 

een breed overleg met alle partijen die belang hebben of betrokken zijn bij 

geneesmiddelenvoorziening. Veel breder dan alleen de arts en apotheker: ook ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, en wellicht ook de patiënt zelf, hebben een eigen 

verantwoordelijkheid en kunnen een bijdrage aan deze discussie leveren. Een te strikte interpretatie 

van het begrip reclame zou deze discussie kunnen belemmeren voor zover het de betrokkenheid van 

deelnemers betreft die geen ‘beroepsbeoefenaar’ in de zin van de reclameregels zijn. 

Tot slot de patiënt, om de bescherming van wiens belang het uiteindelijk gaat bij regulering van 

geneesmiddelenreclame. Het is een aloud adagium dat de patiënt niet bestaat. In de periode tussen 

de totstandkoming van de eerste Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame in 1992 en 2017 

heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die grote invloed hebben op de positie, wensen en 

daarmee ook het gedrag van patiënten. Deze ontwikkelingen zijn deels demografisch en 

maatschappelijk van aard. Daarnaast heeft de wettelijke inbedding van de rechten van de patiënt 

bijgedragen aan de versterking van de positie van de patiënt. Van onmiskenbaar groot belang in het 

kader van het onderwerp van dit onderzoek is echter ook de explosieve toename van mogelijkheden 

voor de patiënt om zelf op zoek te gaan naar informatie over geneesmiddelen, bijvoorbeeld via 

internet en social media. De patiënt van de toekomst zal steeds meer betrokken raken bij het 

managen van zijn eigen gezondheid, daar ook meer verantwoordelijkheid voor krijgen en alleen maar 

steeds beter geïnformeerd willen zijn en kunnen zijn over de mogelijkheden die geneesmiddelen 

kunnen bieden. Met behulp van de nieuwe media zal de patiënt steeds makkelijker zijn eigen weg 

vinden, binnen of buiten Nederland.  

Mijns inziens verdient het dan ook aanbeveling een visie te ontwikkelen ten aanzien van de vereisten 

die aan communicatie over receptplichtige geneesmiddelen in algemene zin worden gesteld en deze 

visie zo mogelijk om te zetten in beleid en/of regelgeving. In deze visie zouden, naast een verbod op 

uitingen richting het publiek die daadwerkelijk gericht zijn op verkoopbevordering, duidelijke 

randvoorwaarden moeten worden gesteld aan informatie over geneesmiddelen in algemene zin 

(ongeacht de afzender).  
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Samenvatting 

Het onderzoek 

Sinds 1992 is er Europese wetgeving voor geneesmiddelenreclame. Deze Europese wetgeving staat 

reclame voor receptplichtige geneesmiddelen gericht op voorschrijvers en apothekers toe, maar stelt 

hieraan met het oog op de bescherming van de volksgezondheid strenge eisen. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat voorschrijvers van geneesmiddelen hun taken volkomen objectief moeten kunnen 

verrichten, zonder te worden beïnvloed door rechtstreekse of indirecte financiële stimulansen. De 

Europese wetgever heeft aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten bij de verwezenlijking van deze 

doeleinden ook een rol toe te bedelen aan de zelfregulering. De Nederlandse wetgever heeft van 

deze mogelijkheid gebruikgemaakt en gekozen voor een duaal systeem, waarbij wetgeving en 

zelfregulering naast elkaar bestaan. 

In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de Europese voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in Nederland zijn geïmplementeerd. Daarbij 

staan drie rechtsbronnen centraal: Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de door de CGR, de 

stichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame, opgestelde CGR Code, de gedragscode voor 

geneesmiddelenreclame. De zelfregulering van de CGR is bindend voor de leden van een groot aantal 

branche- en koepelorganisaties die een rol spelen bij de geneesmiddelenvoorziening in Nederland, 

waaronder de koepelorganisaties van respectievelijk de farmaceutische industrie, artsen en 

apothekers.  

Het onderzoek betreft zowel de norminhoudelijke aspecten van de wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame als de wijze waarop het toezicht op de naleving van deze regelgeving is 

geregeld.  

De analyse van de norminhoudelijke aspecten heeft plaatsgevonden aan de hand van een vast 

stramien. Per deelonderwerp is een vergelijking gemaakt tussen (de bepalingen over 

geneesmiddelenreclame in) Richtlijn 2001/83, de Geneesmiddelenwet en de CGR Code en – voor 

zover relevant –  de hieraan voorafgaande wetgeving en zelfregulering. Daarbij is tevens de 

interpretatie van de regelgeving door de bevoegde rechterlijke instanties en toezichthouders 

betrokken. Dit betreft in hoofdzaak de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de 

Nederlandse rechter/toezichthouder, en de uitspraken van de Codecommissie en Commissie van 

Beroep van de CGR. Voor dit doel heeft IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, inzage gegeven in 

de vooralsnog niet openbaar gemaakte bestuurlijke boetes die sinds 2007 door de Inspectie in naam 

van de Minister van VWS wegens overtreding van de wettelijke voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame zijn opgelegd.  

Het onderzoek naar het toezicht spitst zich toe op de wijze waarop in Nederland het systeem is 

ingericht om naleving van de voorschriften voor geneesmiddelenreclame te stimuleren en te 

controleren, en om overtredingen te sanctioneren. In dit kader is een vergelijking gemaakt tussen de 

bevoegdheden en werkwijze van enerzijds IGZ als toezichthouder op de Geneesmiddelenwet en 

anderzijds de Codecommissie als toezichthouder op de CGR Code. Tevens zijn de onderlinge 

verhouding en samenwerking tussen deze toezichthouders onderzocht en is een analyse gemaakt 

van het toezicht in de praktijk.  
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Om de wetgeving en zelfregulering over geneesmiddelenreclame te kunnen doorgronden, zijn enige 

context en achtergrondinformatie van belang. In hoofdstuk 2 is daarom aandacht besteed aan het 

normatieve kader waarbinnen de regelgeving voor geneesmiddelenreclame moet worden bezien. 

Tevens wordt ingegaan op het speelveld dat de drie rechtsbronnen beogen te reguleren. Beschreven 

is op welke wijze de verschillende partijen die betrokken zijn bij de geneesmiddelenvoorziening in 

Nederland zich tot elkaar verhouden en welke belangen en mogelijkheden zij hebben om het proces 

van voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen te beïnvloeden. Dit vraagstuk is benaderd vanuit 

een juridische invalshoek, waarbij de Geneesmiddelenwet en het geldende (wettelijke) stelsel met 

betrekking tot de vergoeding en bekostiging van geneesmiddelen als uitgangspunt zijn genomen. De 

wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame kennen een lange voorgeschiedenis en een 

grote mate van onderlinge verwevenheid. Kennis van deze voorgeschiedenis draagt bij aan een goed 

begrip van de huidige situatie. Om die reden worden in hoofdstuk 3 de geneesmiddelenwetgeving in 

het algemeen en de reclameregels in het bijzonder vanuit een historisch perspectief beschreven.  

Het duale stelsel en de onderlinge verhoudingen tussen de rechtsbronnen  

De keuze voor een duaal stelsel van wetgeving en zelfregulering brengt mee dat de voorschriften 

voor geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in feite gelaagd zijn opgebouwd. Het 

fundament van de regelgeving is neergelegd in Europese wetgeving, die is omgezet naar wetgeving 

op nationaal niveau en nader is uitgewerkt door de zelfregulering.  

In hoofdstuk 4 wordt deze gelaagde opbouw van de regelgeving bezien in de context van een aantal 

vraagstukken van meer algemene aard. Gekeken is naar de juridische status van en de onderlinge 

verhoudingen tussen de drie rechtsbronnen. Ook zijn de werkingssfeer en reikwijdte van de 

wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame onderzocht. In de volgende hoofdstukken 

zijn de inhoudelijke eisen die in de rechtsbronnen aan geneesmiddelenreclame worden gesteld met 

elkaar vergeleken. Hoofdstuk 5 behandelt de kernbepalingen die van toepassing zijn op alle vormen 

van geneesmiddelenreclame. In hoofdstuk 6 komen de specifieke eisen met betrekking tot reclame 

voor receptplichtige geneesmiddelen gericht op beroepsbeoefenaren aan de orde. Hoofdstuk 7 gaat 

over gunstbetoon.  

Over de onderlinge verhoudingen tussen de rechtsbronnen en de wijze waarop in de loop der jaren 

invulling is gegeven aan de uitwerking daarvan, kan het volgende worden opgemerkt.  

Uit het Gemeenschapsrecht vloeit voort dat de Nederlandse wetgever gehouden is Richtlijn 2001/83 

op de juiste wijze in de Nederlandse wetgeving te implementeren. Met Richtlijn 2001/83 wordt 

volledige harmonisatie beoogd. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever reclame voor 

geneesmiddelen uitsluitend kan onderwerpen aan de voorwaarden zoals worden gesteld in Richtlijn 

2001/83, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat lidstaten afwijkende regels mogen vaststellen. De 

Nederlandse wetgever heeft een bewuste keuze gemaakt om naast overheidsregulering ook 

zelfregulering te stimuleren. Daarbij is aan de CGR als zelfregulerende instantie een rol toebedeeld 

bij de nadere invulling van de algemene, open normen van de wetgeving voor 

geneesmiddelenreclame. Sinds 2007 ligt het primaat van de CGR bij de normontwikkeling voor 

geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren expliciet vast in de werkafspraken tussen 

IGZ en de CGR. Hierbij geldt dat de geconditioneerde zelfregulering niet in strijd mag zijn met de 

wettelijke kaders.  
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Vanuit norminhoudelijk perspectief hebben de drie rechtsbronnen gezien hun opzet en wijze van 

uitwerking een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar. Richtlijn 2001/83 is abstract 

geformuleerd en zeer algemeen van aard. Er is relatief weinig toelichting op de voorschriften in de 

Europese wetgeving beschikbaar. Bepaalde aspecten vereisen een nadere vertaalslag naar de 

nationale wetgeving. Met de implementatie van de Europese wetgeving in de Geneesmiddelenwet is 

deze vertaalslag ten dele gemaakt. Voor het overige kenmerken ook de voorschriften voor 

geneesmiddelenreclame in de Geneesmiddelenwet zich door zeer algemene beschrijvingen en open 

normen. Alleen ten aanzien van gunstbetoon heeft een nadere uitwerking van deze algemene en 

open normen plaatsgevonden in beleidsregels van de Minister van VWS. De zelfregulering van de 

CGR onderscheidt zich van voormelde wetgeving in die zin dat de algemene bepalingen en open 

normen uit de wet in de gedragscode veel concreter en specifieker zijn uitgewerkt. De CGR Code 

vormt een zeer gedetailleerd stelsel van voorschriften en eisen, dat meer houvast en duidelijkheid 

biedt dan de wetgeving, hetgeen de praktische toepasbaarheid ervan vergroot.  

De zelfregulering is ook veel dynamischer dan de wetgeving. Op Europees niveau is het wettelijk 

kader voor reclame sinds 1992 vrijwel ongewijzigd gebleven. In de Nederlandse wetgeving heeft zich 

bij de invoering van de Geneesmiddelenwet een aantal meer fundamentele – al dan niet bedoelde – 

wijzigingen ten opzichte van het voordien geldende Reclamebesluit voorgedaan. Later doorgevoerde 

wijzigingen in de Geneesmiddelenwet zijn wat de reclameregels betreft echter vooral technisch van 

aard en ook de eerder genoemde aanpassingen in de Beleidsregels gunstbetoon kunnen niet worden 

aangemerkt als daadwerkelijk nieuw beleid of uitkomsten van normontwikkeling. De zelfregulering 

daarentegen is tussen 1999 en 2016 qua normontwikkeling continu in beweging geweest. Kennelijk 

zit de zelfregulering dichter op het veld dan de wetgever, waardoor eerder signalen en behoeftes uit 

de praktijk worden opgevangen. De zelfregulering is ook in staat om deze signalen en behoeftes in 

een vrij kort tijdsbestek te vertalen in normen, met betrokkenheid en input van het veld. De 

wetgeving en zelfregulering vullen elkaar in dit opzicht dus goed aan.  

Het gelaagde, op meerdere rechtsbronnen gebaseerde stelsel van wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame is echter wel kwetsbaar als het om de borging van de onderlinge 

overeenstemming gaat. Deze kwetsbaarheid komt met name naar voren indien in een van de 

rechtsbronnen wijzigingen van fundamentele aard, zoals het aanpassen van definities of inhoudelijke 

bepalingen die de structuur en opzet van de regelgeving raken, worden doorgevoerd.  

Dit is onder meer gebeurd bij de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007, waarbij de 

Nederlandse wetgever –  zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was – een nieuwe, bredere 

definitie van het begrip geneesmiddelenreclame heeft geïntroduceerd. Ook is een tot dan toe niet 

geldende en ook in Richtlijn 2001/83 niet voorkomende definitie van het begrip gunstbetoon in de 

Geneesmiddelenwet opgenomen, gekoppeld aan een algemeen verbod met een limitatief aantal 

uitzonderingen. Dit verbod, en met name de wijze waarop de uitzonderingen zijn geformuleerd, 

maakt de Geneesmiddelenwet op dit punt strenger dan Richtlijn 2001/83.  

Ook in de verhouding tussen de Geneesmiddelenwet en de CGR Code zijn ten gevolge van 

tussentijdse aanpassingen enkele discrepanties van meer principiële aard komen te ontstaan. Zo 

heeft de CGR in 2014 in navolging van de Nederlandse Reclame Code een wijziging doorgevoerd in de 

definitie van reclame. Deze aangepaste definitie komt niet overeen met de definitie in de 

Geneesmiddelenwet en ook niet met de strekking van de gedragscode zelf. Een tweede knelpunt 

vloeit juist voort uit een poging van de CGR de gedragscode in lijn te brengen met de 
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Geneesmiddelenwet. De hiervoor genoemde invoering van de definitie van gunstbetoon en een 

algemeen verbod daarop in de Geneesmiddelenwet heeft de CGR in 2014 doen besluiten een 

(identieke) definitie en een (eerder niet bestaand) algemeen verbod op gunstbetoon toe te voegen 

aan de CGR Code. De wijze waarop dit verbod en de uitzonderingen daarop zijn vastgelegd, wijkt qua 

tekst en strekking echter af van de Geneesmiddelenwet en sluit niet aan bij de verdere opzet en 

structuur van de gedragscode.  

Het voorgaande toont aan dat uitsluitend kan worden overgegaan tot het doorvoeren van 

wijzigingen van fundamentele aard in de Nederlandse wetgeving en zelfregulering, zoals het 

aanpassen van definities of inhoudelijke bepalingen die de structuur en opzet van de regelgeving 

raken, als daar een daadwerkelijke aanleiding of noodzaak toe is en wanneer daarbij consistentie 

wordt bewaakt. Een voorafgaande analyse van de mogelijke gevolgen en afstemming met alle 

betrokken partijen zijn daarbij cruciaal.  

Het adequaat functioneren van geconditioneerde zelfregulering en wetgeving vereist verder dat er 

geen onzekerheid mag bestaan over de vraag of de nadere invulling door de CGR van de algemene en 

open normen uit de Geneesmiddelenwet ook door de toezichthouder op die wet wordt 

onderschreven. In dit onderzoek zijn twee voorbeelden naar voren gekomen waaruit volgt dat de 

werkafspraken onvoldoende worden nageleefd, en de belangen van de veldpartijen daardoor 

onvoldoende gewaarborgd zijn. Het eerste voorbeeld betreft de situatie rond sponsoring. Een 

tweede voorbeeld betreft de tarieven bij dienstverlening. 

De huidige werkafspraken, waarin het primaat op normontwikkeling al aan de CGR is toegekend, 

bieden op zichzelf een goede waarborg dat divergentie wordt voorkomen. Veel explicieter dan thans 

het geval is, zal echter aan het veld kenbaar moeten worden gemaakt of IGZ de door de CGR 

ontwikkelde normen onderschrijft, dan wel daar afstand van neemt en een eigen koers vaart. Dit is 

niet alleen de verantwoordelijkheid van IGZ, maar ook die van de CGR. De bij de CGR aangesloten 

partijen moeten kunnen vertrouwen op de status van de zelfregulering. Tijdige afstemming en 

heldere, eenduidige communicatie met het veld over de status van normen en de uitkomsten van het 

overleg hierover tussen IGZ en de CGR zijn van groot belang.  

De inhoud en de toepassing van de voorschriften voor geneesmiddelenreclame gericht op 

beroepsbeoefenaren  

Bepalend voor de vraag of de reclameregels van toepassing zijn, is of een uiting of gedraging kan 

worden aangemerkt als reclame voor een geneesmiddel. Hoewel de definities niet gelijkluidend zijn, 

geldt voor alle drie de rechtsbronnen dat het begrip ‘geneesmiddelenreclame’ zeer ruim omschreven 

is. Uit de jurisprudentie volgt dat alle gedragingen die bedoeld zijn om de verkoop van 

geneesmiddelen te bevorderen – ongeacht de wijze waarop en het medium waarmee dit geschiedt – 

als reclame worden aangemerkt. Daarbij is reclame niet beperkt tot hetgeen over geneesmiddelen 

wordt gecommuniceerd, ook het bevorderen van het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen 

door het in het vooruitzicht stellen of aanbieden van voordelen in geld of natura valt onder de 

definitie van geneesmiddelenreclame. Voor de toepassing van de reclameregels is de aard van de 

afzender van de reclame niet relevant. Uit de jurisprudentie volgt dat ook partijen die geen 

rechtstreeks belang bij de verkoop van geneesmiddelen hebben zich aan de regels voor 

geneesmiddelenreclame dienen te houden.  



822 
 

Het voorgaande maakt dat de reclameregels zeer snel van toepassing zijn, hetgeen ook in de 

jurisprudentie wordt bevestigd. De rechtsbronnen kennen een aantal kernbepalingen, die voor alle 

vormen van geneesmiddelenreclame gelden en dus ook voor reclame gericht op 

beroepsbeoefenaren. De onderlinge vergelijking van deze kernbepalingen en de interpretatie 

daarvan in de jurisprudentie zoals beschreven in hoofdstuk 5 leidt tot de volgende constateringen.  

De drie rechtsbronnen bevatten een helder en eenduidig verbod op het maken van reclame voor 

geneesmiddelen waarvoor nog geen handelsvergunning is verleend. Uit de jurisprudentie volgt dat 

zowel IGZ als de Codecommissie streng en consequent zijn ten aanzien van geconstateerde 

overtredingen van dit verbod. Daarbij lijkt een min of meer natuurlijke taakverdeling tussen IGZ en 

de CGR te zijn ontstaan ten aanzien van de aard van de overtredingen. IGZ treedt voornamelijk op 

tegen reclame die via het internet wordt gemaakt voor geneesmiddelen waarvoor geen 

handelsvergunning is verleend. Het betreft veelal reclame voor producten die op grond van het 

zogenoemde aandieningscriterium als geneesmiddel worden beschouwd, of lifestyle-achtige 

geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. De zaken die de Codecommissie 

heeft behandeld, hebben juist meer betrekking op pre-marketingactiviteiten van farmaceutische 

bedrijven, die hun geneesmiddel voorafgaand aan de feitelijke verlening van de handelsvergunning 

reeds onder de aandacht van voorschrijvers willen brengen. 

Het vereiste dat reclame in overeenstemming moet zijn met de SmPC, de samenvatting van de 

productkenmerken van een geneesmiddel, is in de Geneesmiddelenwet en in de CGR Code op 

inhoudelijk gelijke wijze en in overeenstemming met Richtlijn 2001/83 vastgelegd. Opmerkelijk is dat 

IGZ nauwelijks zaken heeft beoordeeld waarbij strijdigheid met de SmPC een rol speelt, terwijl deze 

grond juist in de zaken bij de CGR veelvuldig aan de orde komt. Dit heeft ertoe geleid dat de 

jurisprudentie van de Codecommissie zich in dit opzicht veel sterker heeft ontwikkeld dan de 

uitspraken van de wettelijke toezichthouder. De jurisprudentie van de Codecommissie begeeft zich 

binnen de door het Europese Hof uitgezette lijnen, maar gaat (medisch-inhoudelijk en 

wetenschappelijk) veel meer de diepte in ten aanzien van de vraag of er strijdigheid is met de SmPC.  

Het vereiste dat reclame het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen moet bevorderen, komt in 

alle drie de rechtsbronnen voor, zij het niet in gelijkluidende bewoordingen. Met name het verschil 

tussen de rechtsbronnen in de context waarin de formulering ‘rationeel voorschrijven’ wordt 

gehanteerd, kan tot vragen en mogelijke interpretatiegeschillen leiden. Jurisprudentie van meer 

principiële aard over dit onderwerp is er vooralsnog echter niet. 

Het verbod op misleidende reclame is in alle rechtsbronnen op vergelijkbare wijze en in zeer 

beknopte bewoordingen neergelegd. Gelet op het principiële belang van deze bepaling is het 

opmerkelijk dat dit verbod in de boetebesluiten van de Minister van VWS en de inspectierapporten 

geen enkele rol heeft gespeeld. Kennelijk constateert IGZ geen overtredingen van het verbod dan wel 

vormen deze geen aanleiding tot het ondernemen van actie. De Codecommissie heeft daarentegen 

een zeer aanzienlijk aantal uitspraken over (vermeende) misleidende reclame gedaan. De rode draad 

in die uitspraken is dat de maatman – de gemiddelde oplettende arts/medisch specialist – niet op het 

verkeerde been mag worden gezet. Bij geconstateerde overtredingen is veelal sprake van een 

combinatie van factoren: onjuiste, onvolledige, niet-onderbouwde, misleidende aspecten in een 

uiting, die een arts een verkeerd beeld geven van enig kenmerk of enige eigenschap van een 

geneesmiddel. De jurisprudentie van de Codecommissie op dit punt is strikt en consistent, en kan 

worden aangemerkt als kwalitatief hoogwaardig, in die zin dat naast een juridische toetsing ook voor 
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de betreffende beroepspraktijk relevante medisch-inhoudelijke en wetenschappelijke aspecten 

worden meegewogen en in de uitspraken uitvoerig worden besproken. 

Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de richting van het publiek is verboden. Dit verbod 

heeft zeer verregaande consequenties. In dit licht bezien zou het meer voor de hand liggen het 

verbod in de CGR Code zelf op te nemen, in plaats van via een schakelbepaling te verwijzen naar de 

Code Publieksreclame. Voor de toepassing van het verbod is cruciaal wie verstaan dient te worden 

onder ‘publiek’. De Geneesmiddelenwet en de CGR Code hanteren daarbij eenzelfde uitgangspunt. 

Beide bevatten een definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’, waaronder worden verstaan de 

personen die wettelijk bevoegd zijn tot het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen. 

Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen is uitsluitend toegestaan in de richting van 

beroepsbeoefenaren, alle overige personen worden beschouwd als publiek. Uit de boetebesluiten 

van de Minister van VWS en de jurisprudentie van de Codecommissie volgt dat strikt wordt toegezien 

op naleving van het verbod op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen. Over het 

eveneens in de rechtsbronnen opgenomen verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen die 

Opiumwetstoffen bevatten, is vrijwel geen jurisprudentie voorhanden.  

In aanvulling op de voormelde kernbepalingen bevatten de rechtsbronnen een aantal specifieke 

vereisten voor reclame-uitingen gericht op beroepsbeoefenaren. Uit hoofdstuk 6 volgt dat de 

specifieke vereisten in Richtlijn 2001/83 en de Geneesmiddelenwet in omvang beperkt zijn en slechts 

op hoofdlijnen zijn geformuleerd, terwijl de normen in de CGR Code veel gedetailleerder en 

uitvoeriger zijn uitgewerkt. Dit komt vooral tot uitdrukking in de eisen die in de CGR Code worden 

gesteld aan de onderbouwing van claims en aan vergelijkende reclame, een onderwerp dat in de 

wetgeving voor geneesmiddelenreclame in het geheel niet wordt benoemd. De CGR Code vormt in 

dit opzicht een aanvulling zowel op de specifieke vereisten uit de geneesmiddelenwetgeving over 

reclame-uitingen richting beroepsbeoefenaren als op de algemene wetgeving over vergelijkende 

reclame, en biedt in praktische zin veel handvatten voor de partijen in het veld. 

Uit het onderzoek volgt dat de specifieke eisen die in de CGR Code aan reclame-uitingen gericht op 

beroepsbeoefenaren worden gesteld, mede ten gevolge van de grote stroom van jurisprudentie van 

de Codecommissie, door de jaren heen constant aan verandering onderhevig zijn geweest. Daarbij is 

de tendens dat deze normen over het algemeen eerder strenger dan soepeler worden. Om de 

actuele stand van zelfregulering te blijven overzien, dienen de uitspraken en adviezen van de 

Codecommissie nauwlettend te worden gevolgd. Dit kan een drempel opwerpen voor de 

toegankelijkheid van de zelfregulering. Ook dient de zelfregulering te waken voor overregulering.  

In hoofdstuk 7 zijn de eisen voor gunstbetoon onderzocht. De ratio achter deze eisen is dat 

voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen bij de keuzes voor geneesmiddelen niet op 

oneigenlijke wijze mogen worden beïnvloed door verkoopbevorderende financiële stimulansen. Dat 

van het bieden van dergelijke financiële stimulansen een beïnvloedende werking uitgaat, is overigens 

een aanname die impliciet aan alle drie de rechtsbronnen ten grondslag ligt. De voorschriften voor 

gunstbetoon zijn wederkerig. Hoewel dit niet in de drie rechtsbronnen op volledige en op juiste wijze 

is vastgelegd, volgt uit de jurisprudentie dat zowel de ‘aanbiedende of gevende’ partijen als de 

‘vragende of ontvangende’ gehouden zijn tot naleving van de voorschriften op dit punt. 

Voorschrijvers van geneesmiddelen en apothekers hebben in dit opzicht een eigen 

verantwoordelijkheid.  
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De Nederlandse wetgever is afgeweken van de in Richtlijn 2001/83 gehanteerde systematiek door in 

de Geneesmiddelenwet een definitie van het begrip ‘gunstbetoon’ op te nemen gekoppeld aan een 

algemeen verbod op gunstbetoon, waarop slechts vier uitzonderingen zijn toegestaan. Deze 

uitzonderingen zijn limitatief geformuleerd en hebben betrekking op geschenken, de honorering van 

dienstverlening, het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties, en 

bonussen/kortingen. Voor deze vormen van gunstbetoon geldt dat zij zijn toegestaan voor zover aan 

in de Beleidsregels gunstbetoon vastgelegde voorwaarden wordt voldaan. Een van de consequenties 

van het op deze wijze inbedden van de voorschriften voor verkoopbevorderende financiële 

stimulansen is dat elke discussie over de mogelijkheid van het bieden van enige andere vorm van 

voordelen in geld en natura anders dan de vier genoemde uitzonderingen de facto onmogelijk wordt, 

mede omdat uit de jurisprudentie volgt dat de kennelijke doelstelling van een farmaceutisch bedrijf 

om het voorschrijven, afleveren, verkopen of verbruiken van geneesmiddelen te bevorderen zeer 

snel wordt aangenomen. De rigide insteek van de Geneesmiddelenwet sluit niet aan bij de praktijk. 

Dit blijkt onder meer uit de adviezen van Codecommissie. Hierin komen projecten en initiatieven aan 

de orde die enerzijds niet passen binnen het strak omlijnde kader van de wettelijke uitzonderingen 

op gunstbetoon, maar waarvan anderzijds ook niet aannemelijk is dat er dus sprake is van 

ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag. 

Indien meer specifiek wordt gekeken naar de voorwaarden die in de wetgeving en zelfregulering aan 

gunstbetoon worden gesteld, kan op grond van dit onderzoek het volgende worden geconcludeerd. 

De wettelijke voorschriften over gunstbetoon kenmerken zich nadrukkelijk door het open karakter. 

Het is dan ook niet toevallig dat vooral op dit terrein de normontwikkeling door de CGR een grote 

vlucht heeft genomen. Daarbij is een duidelijke en redelijk constante wisselwerking waarneembaar 

tussen de zelfregulering en de wetgeving –  meer in het bijzonder de opeenvolgende versies van de 

Beleidsregels gunstbetoon –  en tussen de regelgeving en de jurisprudentie. Dit heeft ertoe geleid dat 

de eisen die aan de verschillende vormen van gunstbetoon worden gesteld in de loop der jaren in 

verregaande mate zijn doorontwikkeld en aangescherpt.  

Zo zijn de voorwaarden die in de wetgeving en zelfregulering worden gesteld aan het geven en 

aannemen van geschenken geobjectiveerd, in die zin dat er maxima zijn gesteld aan de waarde van 

een geschenk. Ook de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de toelaatbaarheid van 

dienstverlening, te weten de nadere invulling van de eisen aan de inhoud van de 

dienstverleningsovereenkomst, en de toegestane maximale honorering en onkostenvergoeding, zijn 

voldoende uitgekristalliseerd, sluiten aan bij maatschappelijk breed gedragen normen en leiden 

inmiddels in de praktijk tot de gewenste duidelijkheid. 

Het verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren door farmaceutische bedrijven is alleen 

toegestaan indien wordt voldaan aan eisen ten aanzien van het programma en de locatie van de 

betreffende bijeenkomst of manifestatie. Tevens zijn de kosten die bedrijven voor hun rekening 

mogen nemen gemaximeerd. Ook deze voorwaarden zijn in de loop der jaren doorontwikkeld en 

aangescherpt.  Uit de verplichte preventieve toetsing van bijeenkomsten in het buitenland volgt dat 

de Codecommissie de betreffende aanvragen in volle omvang minutieus en over het algemeen 

consequent beoordeelt en dat de uitwassen, waarvan in het verleden sprake zou zijn geweest, 

inmiddels ver achter ons liggen. Een verdere aanscherping van de normen voor gastvrijheid zal vanuit 

het oogpunt van het voorkomen van ongewenste beïnvloeding niet tot wezenlijke verbeteringen 
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leiden. Integendeel, het punt is bereikt waarop daadwerkelijk gewaakt moet worden voor 

overregulering.  

Wel dient een oplossing te worden gevonden voor de discrepantie tussen de wetgeving en 

zelfregulering op het punt van sponsoring. De CGR Code kent sinds 2008 voorschriften voor 

algemene vormen van sponsoring. De Geneesmiddelenwet bevat geen bepalingen over sponsoring. 

In de Beleidsregels gunstbetoon 2007 en 2012 daarentegen werd expliciet bepaald dat sponsoring 

onder voorwaarden toelaatbaar was. In de Beleidsregels gunstbetoon 2014 is deze bepaling zonder 

enige nadere verklaring of toelichting vervallen. De consequentie hiervan is dat sponsoring ten 

gevolge van het in art. 94 Gnw opgenomen algemene verbod vanaf dat moment verboden is. 

Sponsoring wordt immers niet vermeld bij de limitatieve opsomming van uitzonderingen op dit 

verbod en in de Beleidsregels gunstbetoon wordt hierover niets meer bepaald. De CGR Code en de 

Geneesmiddelenwet stemmen hier dus niet met elkaar overeen; veldpartijen die handelen conform 

de voorschriften van de CGR Code lopen het risico op een bestuurlijke boete wegens overtreding van 

de Geneesmiddelenwet.  

Toezicht op de Geneesmiddelenwet en de CGR Code   

In hoofdstuk 8 is onderzocht op welke wijze het toezicht op de wetgeving en zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame in Nederland verloopt en hoe de samenwerking tussen IGZ en de CGR is 

vormgegeven.  

Dit onderwerp kan niet los gezien worden van enige historische context. In de periode voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet (1994-2007) verliep de handhaving van de 

reclamewetgeving via het strafrecht. Op een betrekkelijk korte periode na (1999-2002), is in deze 

fase geen actieve invulling gegeven aan het toezicht van overheidswege. Onder de 

Geneesmiddelenwet verloopt de handhaving via het bestuursrecht: door de Inspectie 

geconstateerde overtredingen kunnen zonder tussenkomst van de rechter door de Minister van VWS 

worden beboet.  

Over de rol van de zelfregulering bij het toezicht heeft aanvankelijk de nodige (politieke) discussie 

plaatsgevonden. Sinds 2002 geldt een duaal systeem: de CGR en IGZ houden, ieder vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid, naast elkaar toezicht op de reclameregels, waarbij de intensiteit van het 

toezicht door IGZ wordt bepaald door de effectiviteit van het toezicht van de CGR. Daarbij houdt IGZ 

formeel tweedelijnstoezicht op de CGR. Vanaf 2007 maken IGZ en de CGR werkafspraken, waarin ook 

een onderlinge rolverdeling bij het toezicht is vastgelegd. Deze rolverdeling is in de loop der jaren 

ongewijzigd gebleven. Over de uitvoering van de werkafspraken wordt door de genoemde partijen 

overigens geen publieke verantwoording afgelegd. 

Beide toezichthouders stellen hun eigen beleid vast. De afdeling reclametoezicht van IGZ is daarbij 

mede afhankelijk van de algemene visie op toezicht op de gezondheidszorg en de invulling die 

daaraan in onder meer meerjarenbeleidsplannen van de Inspectie wordt gegeven. Hoofdactiviteiten 

die uit de jaarplannen over de periode 2007-2016 naar voren komen, zijn het handhaven van de 

naleving van de reclamewetgeving (onder meer door middel van oplegging van bestuurlijke boetes), 

het onderzoeken van en rapporteren over het nalevingsniveau van de Geneesmiddelenwet met 

betrekking tot specifieke thema’s en het houden van toezicht op de zelfregulering voor 

geneesmiddelenreclame. 
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Het beleid van de CGR ten aanzien van toezicht wordt primair vastgesteld door het bestuur van de 

stichting CGR, dat daarin, binnen de reikwijdte van de statuten en het geldende recht, in beginsel een 

redelijk grote mate van vrijheid heeft. De CGR maakt geen jaarplannen openbaar en brengt slechts 

op incidentele basis een gestructureerd jaarverslag uit. Uit deze verslagen en andere openbare 

bronnen van de CGR volgt dat de hoofdactiviteiten op het terrein van toezicht op de zelfregulering 

kunnen worden omschreven als informatievoorziening aan en kennisbevordering van de veldpartijen, 

preventie (onder meer vrijwillige en verplichte adviesaanvragen bij de Codecommissie) en de 

behandeling van klachten over overtredingen van de CGR Code. 

 

De bevoegdheden van IGZ als toezichthouder op de naleving van de Geneesmiddelenwet en de 

bevoegdheden van de Codecommissie bij de behandeling van klachten en adviezen over de naleving 

van de CGR Code verschillen op een aantal essentiële punten. Dit geldt ook voor het arsenaal aan 

sancties en maatregelen dat de beide toezichthouders ter beschikking staat.  

 

IGZ heeft opsporingsbevoegdheid. De belangrijkste maatregel die bij geconstateerde overtredingen 

van de reclameregels kan worden opgelegd, is een bestuurlijke boete als punitieve sanctie. De in de 

Beleidsregels bestuurlijke boete vastgelegde boetenormbedragen vallen vrijwel zonder uitzondering 

in de hoogste categorie (€ 150.000) en liggen aanzienlijk hoger dan de boetenormbedragen die voor 

een groot deel van andere overtredingen van de Geneesmiddelenwet gelden. 

 

In de periode 2007-2016 zijn 52 besluiten tot oplegging van een bestuurlijke boete wegens 

overtreding van een of meerdere wettelijke voorschriften inzake geneesmiddelenreclame genomen 

(gemiddeld 5 per jaar). Het totaalaantal overtredingen van de reclameregels dat in deze 

boetebesluiten is geconstateerd, bedraagt 73. Hiervan zijn er uiteindelijk 59 daadwerkelijk beboet. 

Opvallend is het verhoudingsgewijs relatief geringe aandeel hierin van farmaceutische bedrijven; 

slechts 38% van het totale aantal boetebesluiten is gericht aan een vergunninghouder of fabrikant 

van een geneesmiddel. De meeste boetebesluiten (46%) zijn gericht aan commerciële aanbieders van 

geneesmiddelen, niet zijnde de fabrikant of vergunninghouder. Van de 73 geconstateerde 

overtredingen hebben er 61 betrekking op reclame-uitingen (84%). Hierbij gaat het in 75% van de 

gevallen om overtreding van art. 84 lid 1 Gnw (het verbod op reclame voor geneesmiddelen 

waarvoor geen handelsvergunning is verleend) en art. 85 onder a Gnw (het verbod op 

publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen). Opvallend is ook dat slechts 12 van de 

geconstateerde overtredingen het verbod op gunstbetoon betreffen. Hiervan zijn er uiteindelijk 9 

daadwerkelijk beboet.  

Naast bestuursrechtelijke maatregelen kan IGZ stimuleringsmaatregelen en corrigerende 

maatregelen opleggen. In welke mate en op welke wijze deze maatregelen in de periode 2007-2016 

zijn ingezet, valt moeilijk vast te stellen. In deze periode is door IGZ een aantal thematische 

rapporten over geneesmiddelenreclame uitgebracht (5). Aan de in deze rapporten in de richting van 

de Minister van VWS en veldpartijen gedane aanbevelingen is alleen door laatstgenoemden gevolg 

gegeven. Verder zijn tussen 2012 en 2016 inspectierapporten gepubliceerd over het nalevingsniveau 

van de wetgeving rondom grootschalige congressen (28), adviesraden (11) en marktintroducties van 

geneesmiddelen (2). Het is aannemelijk dat van deze werkwijze een preventieve werking uitgaat; het 

feit dat IGZ zich bij bepaalde thema’s in het veld laat zien, draagt bij aan de vergroting van het 
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bewustzijn van de veldpartijen over de regelgeving, de interpretatie en het belang van naleving 

daarvan. 

De Codecommissie heeft geen opsporingsbevoegdheid en handelt reactief. Zij behandelt alleen 

klachten wegens (vermeende) overtreding van de gedragscode en adviesaanvragen die door 

veldpartijen aan haar worden voorgelegd. Het sanctiearsenaal van de Codecommissie is beperkt, 

maar is in die zin wel effectief dat zij onder meer het onmiddellijke gebod kan opleggen om 

overtredingen te staken en ongedaan te maken (rectificatie), en ook maatregelen kan opleggen om 

verdere overtredingen te voorkomen.  

 

In de periode 1999-2016 zijn in totaal 192 klachten behandeld door de Codecommissie (gemiddeld 

10 per jaar). Het overgrote deel hiervan is ingediend door farmaceutische bedrijven (84%). 

Incidenteel weten echter ook andere partijen de weg naar de Codecommissie te vinden. Het 

merendeel van de door de Codecommissie behandelde klachten heeft betrekking op reclame-

uitingen (90%). De overige klachtenprocedures hebben betrekking op gunstbetoon en aan 

gunstbetoon gerelateerde onderwerpen. Voor beide toezichthouders geldt dus dat het accent van de 

zaken veel sterker ligt op de voorschriften met betrekking tot hetgeen over geneesmiddelen mag 

worden gecommuniceerd dan op de voorschriften die bedoeld zijn om ongewenste beïnvloeding van 

voorschrijf- en aflevergedrag via financiële prikkels te voorkomen. Het feit dat IGZ 

opsporingsbevoegdheid heeft en de Codecommissie niet, komt in de verhouding tussen het aantal 

behandelde zaken niet tot uitdrukking.  

In de periode 2003-2016 zijn door de Codecommissie ten minste 1150 adviezen uitgebracht. Bijna 

70% betreft de verplichte preventieve toetsing van gastvrijheid bij bijeenkomsten in het buitenland. 

Ook de overige 30% heeft in overwegende mate betrekking op al dan niet op vrijwillige basis 

aangevraagde adviezen over gunstbetoon. Vanuit het oogpunt van naleving, het verkrijgen van 

inzicht in de ontwikkelingen en trends in de praktijk, en normontwikkeling dient de relevantie van 

deze adviezen niet te worden uitgevlakt.  

 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat IGZ en de CGR elkaar in hun toezichthoudende rol 

versterken. Als het gaat om voorlichting en preventie vervult de zelfregulering een belangrijke en 

constante rol. Bij het toezicht op naleving ligt het primaat bij de Codecommissie, die heeft 

aangetoond de eisen die aan reclame gericht op beroepsbeoefenaren worden gesteld in volle 

omvang en op grondige, deskundige en kwalitatief hoogwaardige wijze te toetsen. Het feit dat de 

Codecommissie mede bestaat uit leden die beschikken over medisch-inhoudelijke expertise en 

deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen draagt daaraan bij. Daar staat tegenover dat – net 

zomin als IGZ het zonder de CGR zou kunnen – de CGR het ook niet zonder IGZ kan. De grote 

meerwaarde van de rol van IGZ bestaat er met name in dat IGZ opsporingsbevoegdheid heeft en 

daardoor op eigen initiatief toegang kan krijgen tot informatie en gegevens. Bovendien heeft IGZ met 

de tegen alle overtreders afdwingbare bestuurlijke boete een belangrijke troef in handen. Hoewel 

het uiteindelijke boetebedrag in bezwaar- en beroepsprocedures met regelmaat wordt verlaagd ten 

opzichte van de initieel opgelegde boete, is het punitieve karakter van de bestuurlijke boete een 

toevoeging ten opzichte van het sanctiearsenaal van de CGR.  
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Slotbeschouwingen  

 

Afgezien van een enkele constructiefout kunnen de wetgeving en zelfregulering die zich in de 

afgelopen 25 jaar hebben ontwikkeld op het terrein van reclame gericht op beroepsbeoefenaren 

ultimo 2016 worden aangemerkt als solide en functioneel. Ondanks het maatschappelijke onbehagen 

dat bij tijd en wijle de kop opsteekt rond het thema zelfregulering, moet worden vastgesteld dat de 

keuze van de wetgever om ook de veldpartijen zelf een rol te geven bij de normontwikkeling en het 

toezicht op geneesmiddelenreclame van grote toegevoegde waarde is.  

 

Een doorkijk naar de toekomst geeft aanleiding tot een tweetal beschouwingen. 

 

De fundamenten en basisregels die aan het huidige wettelijke kader en de daarop gebaseerde 

zelfregulering ten grondslag liggen, dateren uit het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw en zijn 

sedertdien niet gewijzigd. Voor zover deze wetgeving en zelfregulering gericht zijn op het voorkomen 

van ongewenste beïnvloeding van het voorschrijven van geneesmiddelen door financiële stimulansen 

ligt de focus vrijwel volledig op de rechtstreekse relatie tussen enerzijds farmaceutische bedrijven als 

zijnde de vergunninghouders van geneesmiddelen en anderzijds de zorgverleners die wettelijk 

bevoegd zijn tot het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen. Gelet op het 

veranderende speelveld is het wenselijk ook een visie te ontwikkelen over de wenselijkheid en 

toelaatbaarheid van de beïnvloeding van voorschrijfgedrag door middel van het bieden van 

stimulansen door andere partijen die een belang hebben bij de beheersing van kosten, zoals 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars. 

Een tweede beschouwing heeft betrekking op een van de kernbepalingen van de wetgeving en 

zelfregulering: het verbod op reclame voor receptplichtige geneesmiddelen richting het publiek. Uit 

dit onderzoek volgt dat de scheidslijn tussen degenen die als publiek en degenen die als 

beroepsbeoefenaar worden beschouwd, strak gedefinieerd is en gekoppeld is aan de wettelijke 

bevoegdheden ten aanzien van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Deze grens 

wordt in het kader van toezicht streng bewaakt. Uit de definities van het begrip reclame in de 

wetgeving en zelfregulering volgt dat de (kennelijke) verkoopbevorderende doelstelling bepalend is 

voor de vraag of sprake is van reclame, en deze doelstelling wordt zeer snel aangenomen indien de 

adressant een farmaceutisch bedrijf is.  

Een aantal ontwikkelingen zal de houdbaarheid van de zeer stringente interpretatie van het verbod 

op publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen door farmaceutische bedrijven in de 

toekomst mogelijk verder onder druk zetten. Het verdient dan ook aanbeveling een visie te 

ontwikkelen ten aanzien van de vereisten die aan communicatie over receptplichtige 

geneesmiddelen in algemene zin worden gesteld en deze visie zo mogelijk om te zetten in beleid 

en/of regelgeving. In deze visie zouden, naast een verbod op uitingen richting het publiek die 

daadwerkelijk gericht zijn op verkoopbevordering, duidelijke randvoorwaarden moeten worden 

gesteld aan informatie over geneesmiddelen in algemene zin (ongeacht de afzender).  
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Abstract 

The research study 

European legislation on pharmaceutical advertising has been in place since 1992. This legislation 

permits advertising of prescription-only medicines to prescribers and pharmacists, but imposes strict 

requirements for the protection of public health. It is based on the principle that when prescribing 

medicines doctors must be able to carry out their duties completely objectively, without being 

influenced by direct or indirect financial incentives. The European legislature gave Member States 

the option to create a role for self-regulation as part of achieving these objectives. The Dutch 

legislature chose to exercise this option and created a dual system, in which legislation and self-

regulation operate side by side. 

This study investigates how the European requirements for the advertisement of medicinal products 

to healthcare professionals are implemented. It focuses on three legal sources: Directive 2001/83, 

the Dutch Medicines Act and the Code of Conduct for Pharmaceutical Advertising drafted by the 

Foundation for the Code of Conduct for Pharmaceutical Advertising (the CGR). Self-regulation by the 

CGR is binding on members of a large number of sector and professional organisations involved in 

the supply of medicinal products in the Netherlands, including the organisations for the 

pharmaceutical industry as well as for doctors and pharmacists. 

The study covers both the substantive standard-setting aspects of the legislation and self-regulation 

for pharmaceutical advertising and the way in which compliance supervision is organised.  

The analysis of the substantive standard-setting aspects was carried out by reference to a fixed 

framework. For each sub-topic a comparison was made between the provisions on pharmaceutical 

advertising in Directive 2001/83, the Medicines Act and the CGR Code and - where relevant - 

previous legislation and self-regulation. The interpretation given to the regulations by the competent 

judicial authorities and regulatory bodies was also considered. This primarily involved case law of the 

European Court of Justice and Dutch courts and regulators and decisions of the CGR’s Code 

Committee and Appeals Committee. For this purpose the Dutch Health Care Inspectorate (the IGZ) 

provided previously undisclosed information about administrative fines imposed by the IGZ on behalf 

of the Dutch Ministry of Health since 2007 for breaches of the statutory requirements for 

pharmaceutical advertising. 

The research into supervision focuses on the way the system in the Netherlands is structured to 

stimulate and monitor compliance with the requirements for pharmaceutical advertising and to 

impose sanctions for breaches. In this context, a comparison is made between the powers and 

methods of the IGZ as the regulator supervising compliance with the Medicines Act on the one hand 

and the Code Committee as the regulator supervising compliance with the CGR Code on the other 

hand. The relationship and cooperation between these regulators is also studied and an analysis of 

supervision in practice is conducted.  

To understand the legislation and self-regulation for pharmaceutical advertising, some context and 

background information is needed. Chapter 2 therefore considers the framework of standards that 

forms the backdrop to the regulations for pharmaceutical advertising. It also deals with the playing 

field that the legal source documents are intended to regulate. It describes the relationships 
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between the various parties involved in the pharmaceutical field in the Netherlands and their various 

interests in and opportunities for influencing the process of prescribing and supplying medicines. This 

issue is approached from a legal perspective, on the basis of the Medicines Act and the system for 

the reimbursement and funding of medicines. The legislation and self-regulation for pharmaceutical 

advertising have a long history and are closely intertwined. Knowledge of this history contributes to a 

good understanding of the current situation. For this reason, Chapter 3 describes the medicines 

legislation in general and the advertising rules in particular from a historical perspective. 

The dual system and the relationship between the different legal source documents  

The choice of a dual system of legislation and self-regulation means that the requirements for 

pharmaceutical advertising aimed at healthcare professionals are in fact made up of a number of 

layers. The foundation for the regulations is set out in European legislation, which has been 

converted into legislation at national level and elaborated in further detail in the self-regulation 

rules.  

Chapter 4 examines this layered structure of the regulations in the context of a number of issues of a 

more general nature. The legal status of and interrelationship between the three legal sources are 

examined. The sphere of operation and scope of the legislation and self-regulation for 

pharmaceutical advertising are also studied. In the subsequent chapters the substantive 

requirements for pharmaceutical advertising imposed in the different legal sources are compared. 

Chapter 5 deals with the key provisions that apply to all types of pharmaceutical advertising. Chapter 

6 then considers the specific requirements for advertising for prescription-only medicines aimed at 

healthcare professionals. Chapter 7 deals with inducements.  

With respect to the interrelationship between the legal sources and the way this has been 

implemented over the years the following should be noted.  

Under EU law the Dutch legislature is obliged to implement Directive 2001/83 correctly in Dutch 

legislation. The aim of Directive 2001/83 is to achieve full harmonisation. This means that the Dutch 

legislature may only subject pharmaceutical advertising to the requirements set out in Directive 

2001/83, except where it is explicitly provided that Member States are permitted to adopt different 

rules. The Dutch legislature made a deliberate decision to promote self-regulation alongside 

government regulation. The CGR, as a self-regulating body, was given a role in further elaborating the 

general, open standards in the legislation for pharmaceutical advertising. Since 2007, it has been 

agreed between the CGR and the IGZ as part of their working practices that the CGR has primary 

responsibility for developing standards for pharmaceutical advertising aimed at healthcare 

professionals. This is subject to the proviso that this conditional self-regulation must not conflict with 

the applicable legislative framework.  

From the point of view of substantive standards, each of the three legal sources has, given their 

individual design and application, a clear added value as distinct from the others. Directive 2001/83 is 

abstractly formulated and very general in nature. Relatively little explanation of the requirements in 

the European legislation is available. Certain aspects need to be further applied to produce national 

legislation. The implementation of the European legislation in the Medicines Act carried out some of 

this application process. However, the requirements for pharmaceutical advertising in the Medicines 

Act are also characterised by very general descriptions and open standards. Only in the area of 

inducement have these general, open standards been further expanded by means of policy rules 
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issued by the Minister of Health. The self-regulation by the CGR differs from the legislation described 

above in the sense that the general provisions and open standards in the legislation are elaborated in 

much more specific detail in the CGR Code. The Code constitutes a highly detailed system of rules 

and requirements, which provides greater certainty and clarity than the legislation, increasing its 

applicability in practice.  

The self-regulation is also much more dynamic than the legislation. At European level, the legislative 

framework for advertising has remained largely unchanged since 1992. In the Dutch legislation the 

introduction of the Medicines Act resulted in a number of more fundamental – intentional or 

otherwise – changes to the situation under the Advertising Decree that applied previously. However, 

as far as the advertising rules are concerned, the later changes to the Medicines Act are primarily of a 

technical nature and the revisions to the Policy Rules on Inducement referred to earlier cannot be 

regarded as genuine new policy or development of standards either. Clearly self-regulation has a 

closer relationship to the relevant parties in the field than the legislature, with the result that issues 

and needs arising in practice are more quickly identified. Self-regulation is also able to translate these 

issues and needs into standards relatively quickly, with involvement and input from the stakeholders. 

The legislation and self-regulation complement one another well in this regard.  

However, the layered, multiple source-based system of legislation and self-regulation for 

pharmaceutical advertising is vulnerable when it comes to ensuring mutual consistency. This 

vulnerability is particularly apparent when revisions of a fundamental nature, such as changes to 

definitions or substantive provisions affecting the structure and design of the rules, are made to one 

of the legal source documents.  

One of the occasions when this has occurred was on the introduction of the Medicines Act in 2007, 

when the Dutch legislature introduced – without any obvious cause – a new, broader definition of 

the term pharmaceutical advertising. A definition of the term inducement, which had not applied 

before and does not appear in Directive 2001/83, was also incorporated in the Medicines Act, linked 

to a general prohibition with a restrictive list of exceptions. This prohibition, and in particular the way 

in which the exceptions are formulated, makes the Medicines Act stricter in this area than Directive 

2001/83.  

A number of discrepancies that are more matters of principle have also arisen in the relationship 

between the Medicines Act and the CGR Code as a consequence of interim revisions. For example, in 

2014 the CGR introduced a change to the definition of advertising corresponding to a change to the 

Dutch Advertising Code. This revised definition does not match the definition in the Medicines Act 

and is also inconsistent with the scope of the CGR Code itself. Another problem has arisen precisely 

due to an attempt by the CGR to bring its Code into line with the Medicines Act. The introduction 

already mentioned of a definition of inducement and a general prohibition on this in the Medicines 

Act led the CGR to decide in 2014 to add an identical definition and a general prohibition on 

inducement (which had not previously existed) to the CGR Code. However, the way in which this 

prohibition and the exceptions to it are described differs in text and scope from the Medicines Act 

and is inconsistent with the rest of the design and structure of the CGR Code.  

The above shows that fundamental revisions to the Dutch legislation and self-regulation, such as 

changes to definitions or substantive provisions affecting the structure and design of the rules, 

should only be carried out when there is actual cause or necessity to do so and when consistency is 



832 
 

ensured during the revision process. A prior analysis of the potential consequences and consultation 

with all parties concerned are crucial aspects of this.  

Satisfactory operation of conditional self-regulation and legislation also requires elimination of any 

uncertainty as to whether the regulator responsible for compliance with the Medicines Act endorses 

the CGR’s further elaboration of the general and open standards in that legislation. In this study, two 

examples have come to light showing that the agreed working practices are not being properly 

adhered to and as a result the interests of the various parties in the field are not adequately 

safeguarded. The first example relates to the situation concerning sponsorship. The second example 

concerns fees for services. 

The current working practice agreements, which acknowledge the CGR’s primary responsibility for 

developing standards, already in principle offer an adequate safeguard to prevent divergence. 

However, parties in the field need to be informed much more clearly than is currently the case about 

whether the IGZ has decided to endorse the standards developed by the CGR or to distance itself 

from them and pursue its own course instead. This is not only the responsibility of the IGZ but that of 

the CGR as well. The parties to whom self-regulation applies need to be able to rely on its status. 

Timely consultation and clear, unambiguous communication with parties in the field about the status 

of standards and the outcomes of discussions between the IGZ and the CGR on this are of great 

importance.  

The substance and application of the requirements for pharmaceutical advertising aimed at 

healthcare professionals  

In determining whether the advertising rules apply, the deciding factor is whether a communication 

or action can be classed as advertising for a medicine. Although the definitions differ, it is the case 

that the term ‘pharmaceutical advertising’ is very broadly described in all the legal sources. Case law 

shows that all actions that are intended to promote the sale of medicines – regardless of the manner 

in which this takes place and the medium used – are regarded as advertising. Advertising is not 

restricted here to information communicated about medicines; the promotion of prescription or 

supply of medicines by holding out the prospect of or offering advantages in money or in kind also 

falls within the definition of pharmaceutical advertising. For the application of the advertising rules 

the nature of the party from whom the advertising originates is not relevant. Case law shows that 

parties who do not have any direct interest in the sale of medicines are also required to comply with 

the rules for pharmaceutical advertising.  

As a result of this it is very quickly held that the advertising rules apply and this is confirmed in the 

case law. The three legal source documents contain a number of key provisions that apply to all types 

of pharmaceutical advertising, including advertising to healthcare professionals. A comparison of 

these key provisions and the way they are interpreted in case law as described in Chapter 5 results in 

the following observations.  

All the legal sources contain a clear and unambiguous prohibition on advertising medicines for which 

no marketing authorisation has yet been granted. Case law shows that both the IGZ and the Code 

Committee take a strict and consistent approach to any breaches of this prohibition identified. In this 

context the IGZ and the CGR seem to divide up the duties more or less automatically on the basis of 

the type of breach. The IGZ primarily takes action against advertising on the internet for medicines 

for which no marketing authorisation has been granted. This is generally advertising for products that 
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are classified as medicines on the basis of the presentation criterion or lifestyle-type medicines for 

which no marketing authorisation has been granted. The cases that the Code Committee has dealt 

relate more to pre-marketing activities by pharmaceutical companies, who wish to bring their 

product to the attention of prescribers even before the marketing authorisation has actually been 

granted. 

The requirement that advertising must be consistent with the SmPC is set out in the same way in 

terms of substance and in accordance with Directive 2001/83 in both the Medicines Act and the CGR 

Code. It is noteworthy that the IGZ has scarcely assessed any cases in which a conflict with the SmPC 

played a role, whereas this ground is often raised in the CGR’s cases. As a result, the case law of the 

Code Committee is more developed on this point than the decisions of the regulator responsible for 

enforcing the legislation. The Code Committee’s case law follows the lines set out by the European 

Court, but goes into much more detail (in terms of substantive medical and scientific issues) with 

respect to the issue of whether a conflict with the SmPC exists.  

The requirement that advertising must encourage the rational use of medicines appears in all the 

legal sources, although the wording differs. The difference between the legal sources in the context 

in which the term ‘rational use’ is applied is particularly liable to give rise to questions and potential 

differences in interpretation. However, as yet there is no case law focusing on the fundamental 

principles in relation to this issue. 

The prohibition on misleading advertising is set out in a similar way and worded very briefly in all the 

legal sources. In view of the fundamental importance of this provision, it is noteworthy that this 

prohibition has not played any role at all in the Minister’s decisions imposing fines and in the 

inspection reports. Apparently the IGZ has not identified any breaches in this area or they have not 

given cause for action. The Code Committee on the other hand has issued a significant number of 

decisions on misleading advertising (and alleged misleading advertising). The consistent theme in 

those decisions is that the average professional - the average, observant doctor/medical specialist - 

must not be misled. Where breaches have been identified a combination of factors generally apply: 

incorrect, incomplete, unsubstantiated, misleading aspects in a communication, which give a doctor 

an incorrect impression of any characteristic or property of a medicine. The Code Committee’s case 

law on this issue is strict and consistent and can be said to be of a high quality, in the sense that as 

well as a legal analysis the appropriate substantive medical and scientific aspects relevant to practice 

in the professional field are taken into consideration and discussed in detail in the decisions. 

Advertising prescription-only medicines to the public is prohibited. This prohibition has extremely 

far-reaching consequences. Given this, it would be more appropriate for the prohibition to be 

included in the CGR Code itself, rather than by cross-referring to the Code for Advertising to the 

General Public. For the application of this prohibition it is crucial to know who the ‘general public’ is 

intended to include. The Medicines Act and the CGR Code take the same approach to this. Both 

contain a definition of the term ‘professional’, which includes those persons legally authorised to 

prescribe and supply medicines. Advertising for prescription-only medicines is only permitted when 

directed to professionals, all other persons are classed as the general public. The decisions of the 

Minister of Health imposing fines and the case law of the Code Committee show that compliance 

with the prohibition on advertising prescription-only medicines to the general public is strictly 

enforced. Scarcely any case law is available on the other prohibition on advertising medicines 

containing Opium Act substances to the general public.  
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In addition to the key provisions described above, the legal sources contain a number of specific 

requirements for advertisements to healthcare professionals. Chapter 6 shows that the specific 

requirements in Directive 2001/83 and the Medicines Act are limited in scope and only formulated to 

cover the main principles, whereas the standards in the CGR Code have been fleshed out in much 

more detail and at greater length. This is particularly apparent in the requirements imposed in the 

CGR Code for supporting evidence for claims and for comparative advertising, a subject that is not 

mentioned at all in the legislation on pharmaceutical advertising. In this respect the CGR Code 

supplements both the specific requirements in the pharmaceutical legislation concerning 

advertisement to professionals and the general legislation on comparative advertising and in a 

practical sense offers much useful guidance for the parties in the field. 

The study shows that the specific requirements imposed by the CGR Code for advertising 

communications aimed at healthcare professionals have been continually subject to change over the 

years, partly as a result of the significant volume of case law from the Code Committee. The general 

trend here is for the standards to become stricter rather than being relaxed. To keep up with the 

current position of self-regulation it is necessary to follow the Code Committee’s decisions and 

advice closely. This can raise barriers impeding the accessibility of self-regulation. Self-regulation also 

needs to be aware of the risk of over-regulation.  

In Chapter 7 the requirements for inducement are studied. The rationale behind these requirements 

is that in choosing medicines prescribers and suppliers of medicines must not be improperly 

influenced by financial incentives intended to promote sales. The idea that offering such financial 

incentives will have the effect of influencing behaviour is an assumption that implicitly forms the 

basis for all the legal sources. The restrictions on inducement apply to both parties. Although this is 

not recorded in all legal sources in a complete and correct manner, the case law shows that both 

‘offering or giving’ parties and ‘requesting or receiving’ parties are obliged to comply with the 

requirements on this issue. Prescribers of medicines and pharmacists bear their own responsibility in 

this regard.  

The Dutch legislature diverged from the system used in Directive 2001/83 by incorporating in the 

Medicines Act a definition of the term ‘inducement’ linked to a general prohibition on inducement, 

with only four exceptions being permitted. These exceptions are formulated restrictively and relate 

to gifts, remuneration for services, hospitality at meetings and gatherings and bonuses/discounts. 

These forms of inducement are permitted to the extent that the conditions set out in the Policy Rules 

on Inducement are satisfied. One of the consequences of embedding the requirements for financial 

incentives that promote sales in this way is that any discussion about the possibility of offering any 

form of advantage whether monetary or in kind other than the four exceptions listed in fact becomes 

impossible, partly because the case law shows that it will quickly be held that a pharmaceutical 

company has the manifest objective of promoting the prescription, supply, sale or use of medicines. 

The rigid approach taken by the Medicines Act is inconsistent with the situation in practice. Evidence 

of this can be found in the advice statements issued by the Code Committee. These cover projects 

and initiatives that on the one hand do not fit within the tightly enclosed framework of the legal 

exceptions to inducement but on the other hand cannot be assumed to involve undesirable 

influencing of prescription behaviour. 

When one specifically examines the restrictions on inducement in the legislation and self-regulation, 

then on the basis of this study one can draw the following conclusions. The statutory requirements 
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concerning inducement are explicitly characterised by being open in nature. So it is no coincidence 

that standard development by the CGR has progressed rapidly in this area in particular. In this one 

observes a clear and reasonably constant interaction between self-regulation and legislation – in 

particular the successive versions of the Policy Rules on Inducement – and between the regulations 

and the case law. This has resulted in the restrictions on the various forms of inducement being 

extensively developed and tightened up over the years.  

For example, the restrictions in the legislation and self-regulation on giving and receiving gifts have 

been objectively defined, in the sense that maximum amounts have been stipulated for the value of 

the gift. The main restrictions with respect to services being permissible, consisting of further 

elaboration of the requirements for the content of the service provision agreement and the 

permitted maximum fee and expenses allowance, have also been sufficiently detailed, are consistent 

with standards broadly accepted within society and now produce the desired degree of clarity in 

practice. 

The provision of hospitality to healthcare professionals by pharmaceutical companies is only 

permitted if requirements with respect to the programme and location of the relevant meeting or 

gathering are satisfied. The costs that companies are permitted to bear are also subject to limits. 

These requirements have been further developed and tightened up over the years. The compulsory 

preventive assessment of meetings abroad shows that the Code Committee assesses the applications 

concerned in their entirety in detail and generally consistently and that the excesses that would 

previously have occurred are now a thing of the past. Further tightening up of the standards on 

hospitality will not lead to significant improvements from the perspective of preventing undesired 

influence. On the contrary, we have reached the point where it is actually necessary to guard against 

over-regulation.  

A solution does need to be found for the discrepancy between the legislation and self-regulation on 

the issue of sponsorship. The CGR Code has contained requirements for general types of sponsorship 

since 2008. The Medicines Act does not contain any provisions on sponsorship. However, the 2007 

and 2012 versions of the Policy Rules on Inducement explicitly provided that sponsorship was 

permissible on certain conditions. In the Policy Rules on Inducement 2014 this provision was deleted 

without any further explanation. The consequence of this is that sponsorship has been prohibited 

under the general prohibition in Article 94 of the Medicines Act from that time onwards. After all, 

sponsorship is not mentioned in the restrictive list of exceptions to this prohibition and the Policy 

Rules on Inducement no longer contain any provisions on this. The CGR Code and the Medicines Act 

are therefore inconsistent with one another on this issue; parties who act in accordance with the 

requirements of the CGR Code run the risk of an administrative fine for a breach of the Medicines 

Act.  

Supervision of compliance with the Medicines Act and the CGR Code   

Chapter 8 investigates how supervision of compliance with the legislation and self-regulation for 

pharmaceutical advertising in the Netherlands takes place and how cooperation between the IGZ and 

the CGR is structured.  

This topic cannot be understood without some historical context. In the period prior to the entry into 

force of the Medicines Act (1994-2007) enforcement of the advertising legislation was a matter for 

the criminal courts. Other than during a relatively short period (1999-2002), no active compliance 
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supervision was carried out by government during this phase. Under the Medicines Act supervision is 

an administrative law matter: breaches identified by the IGZ can be punished by a fine imposed by 

the Minister of Health without involving the courts. 

The role of self-regulation in supervising compliance was originally the subject of some debate, 

among politicians and in society in general. Since 2002 a dual system has applied: the CGR and the 

IGZ both supervise compliance with the advertising rules based on their own responsibilities, with 

the intensity of supervision by the IGZ being determined by the effectiveness of supervision by the 

CGR. The IGZ remains formally responsible for secondary regulation of the CGR. Since 2007 the IGZ 

and the CGR have agreed working arrangements, which include specifying an allocation of tasks 

within supervision. This task allocation has not changed over the years. Incidentally, the parties do 

not provide any public accountability regarding the implementation of these working arrangements. 

Each regulator adopts its own policy. The IGZ’s Advertising Compliance department is partly 

dependent in this area on the general approach to compliance in healthcare and the way this is 

implemented for example in the IGZ’s long-term policy plans. Key activities mentioned in the annual 

plans in the period 2007-2016 are enforcement of compliance with advertising legislation (including 

by imposing administrative fines), research into and reporting on the level of compliance with the 

Medicines Act with respect to specific topic areas and supervising the self-regulation of 

pharmaceutical advertising. 

The CGR’s policy on compliance is primarily established by the board of the CGR foundation, which 

has a reasonably large degree of discretion in this area within the limits of the foundation’s 

constitutional documents and the applicable law. The CGR does not disclose annual plans and only 

occasionally produces a structured annual report. These reports and other public CGR sources show 

that its main activities in the field of supervising compliance with self-regulation can be described as 

providing information to and promoting knowledge among parties in the field, prevention (including 

voluntary and mandatory requests for advice to the Code Committee) and dealing with complaints 

about breaches of the CGR Code. 

 

The IGZ’s powers as the regulator responsible for compliance with the Medicines Act and the Code 

Committee’s powers in dealing with complaints and advice regarding compliance with the CGR Code 

differ in a number of respects. As does the range of sanctions and intervention measures available to 

each of the regulators.  

 

The IGZ has investigative powers. The primary measure that can be imposed when breaches of the 

advertising rules are identified is the punitive sanction of an administrative fine. The standard fine 

amounts established in the Policy Rules on Administrative Fines are, almost without exception, in the 

highest category (€ 150,000) and are significantly higher than the standard fine amounts that apply 

for many other breaches of the Medicines Act. 

 

In the period from 2007 to 2016, 52 decisions were issued imposing an administrative fine for breach 

of one or more legal requirements relating to pharmaceutical advertising (on average 5 a year). In 

total 73 breaches of the advertising rules were identified in these decisions. Of these, fines were 

ultimately imposed for 59. It is striking that a relatively small proportion of these fines related to 

pharmaceutical companies: only 38% of all decisions imposing fines were addressed to the 
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authorisation holder or manufacturer of a medicine. The majority of decisions (46%) were addressed 

to commercial suppliers of medicines who were neither the manufacturer nor the authorisation 

holder. Of the 73 breaches identified, 61 related to advertising communications (84%). 75% of these 

cases involved breaches of Article 84(1) of the Medicines Act (the prohibition on advertising 

medicines for which no marketing authorisation has been granted) and Article 85(a) of the Medicines 

Act (the prohibition on advertising prescription-only medicines to the general public). It is 

noteworthy that only 12 of the breaches identified related to the prohibition on inducements. Fines 

were ultimately imposed for 9 of these breaches.  

As well as administrative law measures, the IGZ is authorised to impose incentive measures and 

corrective measures. It is difficult to establish the extent to which these measures were deployed in 

the period from 2007 to 2016. During this period the IGZ issued a number of reports on specific 

topics within pharmaceutical advertising (5). The recommendations in these reports addressed to the 

Minister of Health and to parties in the field were only implemented by the latter. In addition to 

these reports, between 2012 and 2016 inspection reports were published on the level of compliance 

with the legislation relating to large-scale congresses (28), advisory boards (11) and market launches 

of medicines (2). It can be assumed that this approach has a preventive effect; the fact that the IGZ 

expresses its views on specific topics in the field of pharmaceutical advertising contributes to raising 

awareness among parties in the field regarding the legislation, its interpretation and the importance 

of compliance with it.  

The Code Committee does not have investigative powers and acts only in response to issues raised 

by other parties. It only deals with complaints due to breaches (or alleged breaches) of the CGR Code 

and requests for advice presented to it by parties in the field. The range of sanctions available to the 

Code Committee is limited, but it is effective in the sense that it includes the power to order 

immediate cessation of breaches and reversal of breaches (rectification) and to impose measures to 

prevent further breaches.  

 

In the period from 1999 to 2016 the Code Committee dealt with 192 complaints in total (on average 

10 a year). By far the majority of these were submitted by pharmaceutical companies (84%). 

However, other parties also found their way to the Code Committee occasionally. An overwhelming 

majority of the complaints dealt with by the Code Committee related to advertising communications 

(90%). The remaining complaints concerned inducement and inducement-related matters. So for 

both regulators we see that the emphasis in the cases they deal with is much more on the 

requirements regarding what may be communicated about medicines than on the requirements 

intended to prevent undesired influence on prescription and supply behaviour through financial 

incentives. The fact that the IGZ has investigation powers and the Code Committee does not is not 

reflected in the relative numbers of different types of cases they deal with.  

In the period between 2003 and 2016 the Code Committee issued at least 1150 advice notes. Almost 

70% involved mandatory preventive assessment of hospitality at meetings abroad. A significant 

majority of the other 30% also involved requests (voluntary or otherwise) for advice concerning 

inducement. From the perspective of compliance, gaining insight into developments and trends in 

practice and development of standards, the relevance of these advice notes should not be 

underplayed. 
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In a general sense, one can conclude that the IGZ and the CGR complement one another in their 

regulatory role. In relation to information provision and prevention, self-regulation fulfils a significant 

and consistent role. In supervising compliance primary responsibility lies with the Code Committee, 

which has demonstrated its ability to assess the requirements for advertising aimed at healthcare 

professionals in their entirety and in a thorough, expert and well-executed manner. The fact that the 

Code Committee includes members who have substantive medical expertise and are skilled in the 

field of medicines contributes to this. On the other hand, just as the IGZ could not do without the 

CGR, the CGR needs the IGZ too. The real added value of the IGZ’s role lies particularly in the fact that 

the IGZ has investigative powers and as a result is able to gain access to information and data on its 

own initiative. Moreover, the IGZ’s ability to impose an administrative fine on anyone guilty of a 

breach is an important weapon. Although in many cases the amount of the initial fine is ultimately 

reduced in objection and appeal proceedings, the punitive character of the administrative fine is a 

valuable addition to the range of sanctions available to the CGR.  

 

Final observations  

Aside from a few structural flaws, the legislation and self-regulation that has developed over the past 

25 years with respect to advertising aimed at healthcare professionals can, at the end of 2016, be 

regarded as solid and functional. Despite the dissatisfaction often expressed in society regarding self-

regulation, it must be said that the legislature’s decision to give the parties in the field a role in 

developing standards and supervising compliance for pharmaceutical advertising has added 

significant value.  

 

Looking to the future, there are two observations to be made. 

 

The foundations and basic rules underlying the present legislative framework and the self-regulation 

based on it date from the early 1990s and have remained unchanged in the interim. To the extent 

that this legislation and self-regulation is aimed at preventing undesired influencing of prescription of 

medicines by financial incentives, the focus is almost entirely on the direct relationship between 

pharmaceutical companies as authorisation holders for medicines on the one hand and healthcare 

providers authorised by law to prescribe and supply medicines on the other. In view of the changes 

to the playing field, a strategic vision also needs to be developed concerning the desirability and 

permissibility of prescribing behaviour being influenced by means of incentives offered by other 

parties with an interest in controlling costs, such as hospitals and health insurers. 

 

A second observation relates to the key provisions of the legislation and self-regulation: the 

prohibition on advertising of prescription-only medicines to the general public. This study shows that 

the boundary between the parties classed as general public and those classed as professionals is 

strictly defined and linked to legal authorisation to prescribe and supply medicinal products. In the 

context of supervising compliance this boundary is strictly enforced. Under the definitions of the 

term advertising in the legislation and self-regulation, the objective of promoting (or apparently 

promoting) sales determines whether advertising applies and this objective will very quickly be 

assumed to exist where the party making the communication is a pharmaceutical company.  
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A number of developments may in future make it even more difficult to sustain the very stringent 

interpretation of the prohibition on advertising prescription-only medicines to the general public by 

pharmaceutical companies. It would therefore be advisable to develop a strategic vision with regard 

to the requirements generally applicable for communication about prescription-only medicines and if 

possible to implement this vision in policy and/or rules. This strategic vision should, in addition to a 

prohibition on communications to the public that are actually aimed at promoting sales, lay down 

clear parameters for information about medicines in a general sense (regardless of the party from 

whom the information originates).  
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Company) 
 



852 
 

Rb. Oost-Nederland 28 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:2625, JGR 2014/28  

Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juni 2013, BRE 13/2278WETVV en BRE 13/2146WET  
 
Rb. Amsterdam (vzr.) 3 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5779, JGR 2014/8, m.nt. Vollebregt (Bristol-
Myers Squibb en Pfizer/Boehringer Ingelheim) 
 
Rb. Zeeland-West-Brabant 26 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7350, JGR 2014/20, m.nt. Schipper & Peek 
(Janssen-Cilag) 
 
Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8378, JGR 2014/21, m.nt. Schipper & Peek (Manuka) 
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Dankwoord 

Het combineren van een promotietraject met een baan, een gezin en een sociaal leven is op zijn 

zachtst gezegd een uitdaging. Op sommige momenten voelt het als een voorrecht om even uit de 

hectiek van de dagelijkse praktijk te stappen en je volledig te mogen concentreren op één 

onderwerp. Op andere momenten is het schier onmogelijk de veelheid van activiteiten te 

combineren op een wijze die rechtdoet aan een ieder en alles wat je lief is.  

Dit spanningsveld heeft mijn leven – en het leven van anderen – de afgelopen jaren behoorlijk 

beheerst. Groot is dan ook mijn dank aan degenen die mij hebben geholpen hier zo goed mogelijk 

doorheen te komen en degenen die zich aan mij hebben aangepast om dit project te volbrengen.  

Daarbij denk ik allereerst aan Johan, promotor van het eerste uur. Na de oriënterende gesprekken in 

de zomer van 2013 ontstond al snel een soort vaste routine. Eens per half jaar kwam ik in het AMC 

langs om mijn werk van de voorafgaande maanden met je te bespreken. Je was in die fase de enige 

die onder ogen kreeg waar ik mee bezig was en jouw feedback was voor mij cruciaal. Stimulerend, 

constructief, de grotere vergezichten en de kleinere details: het kwam allemaal aan de orde. Het 

vertrouwen dat je me gaf, was zeer belangrijk. In de laatste periode, waarin de stress wat meer vat 

op mij begon te krijgen, ben ik daarnaast vooral ook je rust en wijsheid zeer gaan waarderen.  

Bert, als een wervelwind sloot jij je halverwege dit traject bij Johan aan. Energiek, flamboyant en als 

niet-jurist vanuit een hele andere invalshoek kijkend naar deze materie. Prikkelend dus ook; zou dit 

niet ook nog kunnen, heb je daar weleens aan gedacht? Je weet mensen op een hele bijzondere en 

plezierige wijze uit hun comfortzone te halen en te stimuleren. Het was een genoegen dit zelf te 

mogen ondervinden.  

Dank ben ik verder verschuldigd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inmiddels IGJ geheten). 

De medewerking aan dit onderzoek, met name door het beschikbaar stellen van de boetedossiers, is 

van grote waarde geweest. Zonder anderen te kort te willen doen, noem ik in het bijzonder Bas van 

der Heide en Annet Olsthoorn. Ik heb jullie openheid, vertrouwen en constructieve houding bij het 

wegwijs maken in de boetedossiers en de beantwoording van mijn vragen zeer gewaardeerd. 

Eenzelfde woord van dank richt ik aan de juristen en medewerkers van de CGR die mij hebben 

geholpen bij het uit de archieven opduiken van stukken uit lang vervlogen tijden en het nagaan van 

recentere feiten. Ik heb nimmer tevergeefs een beroep op jullie gedaan.  

En dan Marie-Hélène: inspirator en motivator. Onze eerste krabbels over Raad & Daad hebben niet 

alleen geleid tot meer dan 10 jaar intensieve samenwerking en een even intensieve vriendschap, 

maar ook tot dit proefschrift. Zonder jou was ik er nooit aan begonnen, zonder jou was het wellicht 

ook nooit afgekomen. We hebben er ook een prijs voor betaald. Daar waar het juist ‘het samen doen’ 

is waar we allebei zo vrolijk van worden, werkten we de laatste periode vaker dan voorheen ‘alleen’. 

Des te meer waardeer ik je onbaatzuchtige steun, wijze woorden, heldere gedachten en medeleven. 

Binnenkort is er weer alle tijd voor ‘samen’ en de herontdekking van Raad & Daad. Ik zie legio 

mogelijkheden.  

Netty, jij en ik weten wat een klus het is geweest om dit boek er zo uit te laten zien zoals het nu ziet. 

Je taalgevoel, je gezonde verstand, je punctualiteit en oog voor detail zijn voor mij van onschatbare 

waarde geweest. Het was niet toevallig, maar wel geweldig dat wij net nu op elkaars pad kwamen. Ik 

bewonder je moed en doorzettingsvermogen en heb groot respect voor wat je voor elkaar krijgt. 

Mijn dank is groot. 
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Jos, van iedereen om mij heen heb jij de consequenties van mijn keuze om dit traject in te gaan het 

meest moeten ondervinden. Je liet me alle ruimte, maar liet vaak genoeg blijken dat we ook andere  

dingen hadden kunnen doen dan weer een weekend op een werkkamer door te brengen. Eén ding 

staat als een paal boven water: als het er echt om gaat, ben jij er altijd voor mij. Dat heeft zich ook de 

afgelopen periode weer bewezen. En voor de rest: it’s like berries on the wine. 

David en Eline, jullie levens zitten met 1000 onzichtbare draadjes aan het mijne vast en het is mooi 

om te zien hoe jullie ontwikkeling en die van mij op elkaar ingrijpen. Er was een tijd dat ik dacht 

minder te moeten gaan werken om meer bij jullie te kunnen zijn. Dit speelde met name ook rond de 

middelbare schoolperiode, waarin ik me opwierp als hoeder van jullie huiswerk. Toen jullie het huis 

uit gingen om te studeren, kwam voor mij de ruimte om te promoveren. En hier staan we dan, een 

aantal jaar later, allemaal met mooie diploma’s en vooral ook veel nieuwe ervaringen op zak. Waar ik 

jullie vroeger ‘hielp’, hielpen jullie mij de afgelopen jaren. Ik ben supertrots op wie jullie zijn 

geworden en wat jullie doen. Daar weegt geen titel tegen op. 

Tot slot mijn ouders. Ik heb het jullie bij eerdere gelegenheden al gezegd, maar bij deze staat het ook 

zwart op wit gedrukt, in een echt boek: ik houd zielsveel van jullie en had mij geen betere ouders 

kunnen wensen. In deze kerk heb ik mijn eerste colleges rechten gevolgd. Jullie weten dat ik die 

destijds als rampzalig heb ervaren. Dat ik op dezelfde plek 37 jaar later promoveer, heb ik mede te 

danken aan wat jullie mij hebben voorgeleefd en aan jullie steun in alle fases van mijn leven. I count 

my blessings.  
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