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Wettelijk verbod
op gunstbetoon
voor de medische
hulpmiddelenindustrie

Het fenomeen gunstbetoon wordt
steeds verder aan banden gelegd.
Naast de geneesmiddelenindustrie
kan ook de medische hulpmiddelenindustrie binnenkort een wettelijk
verbod op gunstbetoon tegemoetzien.
Op dit moment behandelt de Tweede
Kamer een wetsvoorstel van minister
Schippers om zo’n verbod in te
voeren.

De regels met betrekking tot gunstbetoon in de Wet op de
medische hulpmiddelen gaan uit van het beginsel van
wederkerigheid. Dit houdt in dat wat voor de leverancier
verboden is om aan te bieden, voor de zorgprofessional
verboden is om te accepteren.
Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal de IGZ
bevoegd zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete bij
overtreding van de regels. De hoogte van deze boetes
worden in de Beleidsregel bestuurlijke boete Minister VWS
opgenomen. Medische hulpmiddelenfabrikanten moeten er
rekening mee houden dat de boetes aanzienlijk kunnen zijn.

De medische hulpmiddelenindustrie reguleert gunstbetoon
op dit moment nog zelf op basis van de Gedragscode
Medische Hulpmiddelen. Een belangrijke beperking van
deze gedragscode is dat de IGZ niet de bevoegdheid heeft
om op te treden bij overtreding van de regels. Door het
verbod op gunstbetoon in de Wet op de medische
hulpmiddelen op te nemen, creëert minister Schippers deze
mogelijkheid wel.

Uitzonderingen
Na invoering van het wetsvoorstel zal voor de medische
hulpmiddelenindustrie een wettelijk verbod op gunstbetoon
gelden vergelijkbaar met het verbod in de geneesmiddelenindustrie. Er zijn enkele uitzonderingen.
Het verbod is niet van toepassing op:
►
Bijeenkomsten en manifestaties waar het gaat om
de vermeerdering van kennis en kunde van medische
professionals, waarbij de gastvrijheid (de vergoeding
van of het niet in rekening brengen van
deelnamekosten) die wordt geboden ondergeschikt
is aan het doel van de bijeenkomst en binnen
redelijke perken blijft.
►
De dienstverleningsrelatie tussen een leverancier en
een zorgprofessional indien deze in een schriftelijke
overeenkomst is vastgelegd en er sprake is van een
redelijke verhouding tussen de geleverde prestatie
en de beloning die de leverancier daarvoor betaalt.
►
Het verstrekken van geld of op geld waardeerbare
diensten door een leverancier aan een
zorgprofessional zolang de waarde daarvan gering is
en deze relevant zijn voor de uitoefening van het
beroep van de zorgprofessional.
►
Kortingen die verband houden met de inkoop van
medische hulpmiddelen.
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