Adviesnummer:
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Instantie:
Onderwerp:
Oordeel:
Relevante artikelen:

AA17.008
15 februari 2017
14 maart 2017
Codecommissie
Samenkomsten buitenland
Negatief
3.1

Samenvatting:

Hernieuwde aanvraag preventieve toetsing buitenlandse
bijeenkomst. Op grond van de thans verstrekte gegevens
kan nog steeds niet worden uitgesloten dat sprake is van
een verkoopbevorderend motief. De omstandigheid dat
verzoekster niet zelf bepaalt welke publieke onderzoekers
zullen worden uitgenodigd, maakt dit niet anders.

ADVIES (AA17.008) van de Codecommissie op het verzoek van [X] op de voet van artikel
59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de
Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de
Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de (vervolg)adviesaanvraag van [de heer Y]
van 28 januari 2017 en van de nadien nog per e-mail verstrekte informatie.
1. Eerste aanvraag
Op 21 november 2016 heeft verzoekster een aanvraag gedaan voor een zelfde bijeenkomst.
Deze aanvraag is op 19 december 2016 negatief beoordeeld (A16.114) omdat niet kon
worden uitgesloten dat de financiële relatie die verzoekster wilde aangaan met de
deelnemers (ad € 75,00) gunstbetoon betrof en gunstbetoon ten aanzien van nietberoepsbeoefenaars ingevolge de Gedragscode niet is toegestaan.
2. Het verzoek
Verzoekster heeft thans opnieuw een adviesaanvraag ingediend voor een bijeenkomst van
beroepsbeoefenaars en niet-beroepsbeoefenaars op de Research & Development campus
van haar moedervennootschap te [België]. Zij heeft nog steeds het voornemen om 25 tot 30
onderzoekers op [vakgebied Z] uit te nodigen, waarvan 15 eigen onderzoekers en circa 15
door [organisaties A en B] zelfstandig geselecteerde onderzoekers, waarvan (nog) niet
duidelijk is of dit beroepsbeoefenaars of niet-beroepsbeoefenaars zullen zijn. Verzoekster
gaat daarom ervan uit dat ook niet-beroepsbeoefenaars deel zullen nemen.
Het bezoek zal een aanvang nemen om 10.00 uur en om 17.30 uur worden afgesloten.
Het doel van de bijeenkomst wordt in de aanvraag als volgt omschreven: de barrières
rondom publiek/private onderzoekstrajecten in kaart brengen en de totstandkoming van
gezamenlijke trajecten stimuleren. Het inhoudelijke programma is geheel gericht op het
uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot geneesmiddelenonderzoek als
zodanig. Tijdens het dagprogramma zal, volgens verzoekster, elk verkoopbevorderend
element voor geneesmiddelen ontbreken; er wordt in het geheel niet over specifieke
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geneesmiddelen gesproken. Verzoekster benadrukt daarbij dat alle maatregelen zullen
worden genomen om te voorkomen dat, ook buiten het inhoudelijke programma om, op
enigerlei wijze reclame gemaakt zal worden voor receptplichtige geneesmiddelen.
Het programma vangt aan met drie pitches over innovatie en onderzoek, waarvan twee
worden gedaan door onderzoekers van verzoekster. Vervolgens is een lunch gepland in het
bedrijfsrestaurant van de campus. Daarna volgt een bezoek aan de Research &
Development faciliteiten en onderzoekslaboratoria, waaronder 3D research room, op de
campus. Tot slot zullen ronde tafelsessies plaatsvinden, waarbij verschillende thema’s
worden besproken, zoals inclusie patiënten bij trials, publiceren tegenvallende
onderzoeksresultaten/onderzoeksdata, publiek/private samenwerking, transparantie en
implementatie onderzoek. De kosten per genodigde zijn begroot op € 25,00 voor koffie/thee
en een eenvoudige lunch. Volgens verzoekster zijn deze kosten (waarschijnlijk zijn de kosten
nog lager) geen kosten in het kader van gastvrijheid, maar een uiting van normale
omgangsvormen jegens de deelnemers. Deelnemers ontvangen geen reiskosten.
3. De beoordeling door de Commissie
Uit de aanvraag volgt dat aanpassingen zijn gemaakt ten opzichte van de eerste aanvraag.
Het aanvankelijk geplande diner is vervallen, waardoor de aanvankelijke kostenbegroting
lager is uitgevallen (in plaats van € 75,00 nog maar € 25,00 per deelnemer).
Doel, strekking, locatie en genodigden zijn echter hetzelfde gebleven. Daaruit volgt dat
verzoekster voornemens is om beroepsbeoefenaars en niet-beroepsbeoefenaars uit de
publieke en private sector op de campus van haar moedervennootschap uit te nodigen. Uit
de private sector zullen enkel eigen onderzoekers deelnemen. Hoewel door verzoekster is
gesteld dat zowel tijdens het dagprogramma als buiten het inhoudelijke programma om geen
reclame zal worden gemaakt, is daarmee onvoldoende in het advies toegelicht dat geen
openbare directe dan wel indirecte aanprijzing van geneesmiddelen en daarmee
samenhangende diensten of denkbeelden zullen plaatsvinden. De omstandigheid dat
verzoekster niet zelf bepaalt welke publieke onderzoekers zullen worden uitgenodigd, maakt
dit niet anders. Nu de identiteit en functie van deze niet-beroepsbeoefenaars niet bekend is,
geen andere private onderzoekers zullen worden uitgenodigd en de bijeenkomst plaatsvindt
op de campus van (de moedervennootschap van) verzoekster, kan op grond van de thans
verstrekte gegevens nog steeds niet worden uitgesloten dat sprake is van een verkoopbevorderend motief. Reclame voor geneesmiddelen ten aanzien van nietberoepsbeoefenaars is niet toegestaan, zodat negatief op de aanvraag wordt beslist.
De vraag of sprake is van gunstbetoon kan daarmee in het midden blijven. Als toch alleen
beroepsbeoefenaars zullen worden uitgenodigd, kan dit advies als positief worden gelezen,
aangezien de voorgenomen bijeenkomst, zoals in het eerste advies al is overwogen, ten
aanzien van beroepsbeoefenaars in overeenstemming is met de Gedragscode.
4. 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 15 februari 2017 door mr. L. van Berkum, voorzitter.
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