16 mei 2013
ADVIES (AA13.036) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 8 mei 2013 op de
voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van beroep
van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de
Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van het verzoek van [mevrouw Y] van
bovenvermelde datum.
1.

Het verzoek

[X] organiseert op drie dagen in mei 2013 in Galway (Ierland) een congres onder de titel [Z].
Voor dit congres worden [artsen A] en artsen [B] uit verschillende landen uitgenodigd. De
reis- en verblijfkosten bedragen per deelnemer € 1.065,30 van welk bedrag verzoekster
€ 532,65 voor haar rekening zal nemen.
Verzoekster verneemt graag of de gastvrijheid naar de mening van de Codecommissie
toelaatbaar is.
2.

De beoordeling

Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen vergunninghouders
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. In de Uitwerking
normen gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame
worden nadere regels gegeven, die in deze van toepassing zijn. Uit deze regels volgt dat in
de eerste plaats zal moeten worden nagegaan of van een bijeenkomst of van een
manifestatie sprake is.
Van een bijeenkomst is sprake indien de inhoud van de bijeenkomst door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door
de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt. Hiervan is
in dit geval geen sprake, immers is geen accreditatie aangevraagd.
Van een bijeenkomst kan ook sprake zijn indien de organisatie in handen is van een
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere
van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. Uit de stukken die
bij het verzoek zijn overgelegd, moet worden afgeleid dat de organisatie in handen is van [X].
Dit bedrijf kan niet als een organisatie als zojuist bedoeld worden aangemerkt.
Tenslotte kan van een bijeenkomst sprake zijn indien de organisatie in handen is of plaats
vindt in opdracht van een vergunninghouder en de bijeenkomst door de Codecommissie
preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Ten aanzien van de inhoud
gaat het er om dat de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd is en dat het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.

1/2

Het programma bestaat uit voordrachten van een tiental beroepsbeoefenaren uit
verschillende Europese landen. Daarbij zal er naar worden gestreefd dat er veel onderling
contact tussen de sprekers en de aanwezige beroepsbeoefenaren zal zijn. Er zullen
“workshops” worden gehouden. Tenslotte is er de gelegenheid om het productieproces van
een geneesmiddel van [X] te bezoeken. Uit de stukken, waarover de Commissie beschikt,
kan niet worden opgemaakt in hoeverre er banden bestaan tussen [X] en de verschillende
sprekers. Het grote aantal sprekers van wie een aantal bovendien hoogleraar is, kan
evenwel naar het inzicht van de Codecommissie een aanwijzing zijn dat de objectiviteit
voldoende gewaarborgd is. Voorts moet het programma voorzien in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. De bijeenkomst zal worden bezocht door een
groot aantal beroepsbeoefenaren uit Europa en uit enkele landen daarbuiten. Uit dit aantal
kan worden afgeleid dat ook aan het tweede criterium wordt voldaan.
Een en ander leidt tot de conclusie dat van een bijeenkomst kan worden uitgegaan.
Bij een bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken wanneer de
beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt. Aan dit vereiste wordt
voldaan, immers zal verzoekster de helft van de bedoelde kosten voor haar rekening nemen.
Tenslotte moet nog worden onderzocht of de plaats van de bijeenkomst geen kritiek
ontmoet. De plaats is kennelijk gekozen omdat daar een productieproces van [X] plaats
heeft. Er bestaat op zich zelf geen bezwaar tegen wanneer beroepsbeoefenaren een
dergelijke plaats bezoeken. Voorts blijken de deelnemers uit een groot aantal landen te
komen, hetgeen mee brengt dat niet gezegd kan worden dat een plaats in een van die
landen niet aanvaard zou kunnen worden.
Een en ander leidt tot een positief advies.
3.

De kosten

De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 16 mei 2013 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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