30 juni 2015
ADVIES (AA15.050) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 25 juni 2015 op
de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van
Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter
van de Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van [X] van
bovengenoemde datum en de daarbij gevoegde stukken.

1. Het verzoek
Verzoekster organiseert [in 2016] [twee cursussen van ieder vijf dagen] voor huisartsen uit
de regio Midden-Brabant. De cursus heeft een tweeledige opzet: aan de ene kant een
kwalitatief hoogstaande en geaccrediteerde nascholing en aan de andere kant het
stimuleren van intercollegiale contacten. De cursus zal worden gegeven in SS Rotterdam te
Rotterdam. De organisatie is in handen van de vaste commissie van verzoekster. Dit is een
team van [artsen A] en [specialisten in ziekenhuizen B en C]. Deze commissie is
verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten van de cursus. Er is geen sprake van
beïnvloeding door andere partijen zoals bij voorbeeld de farmaceutische industrie. Er wordt
uitgegaan van een totaal aan kosten per deelnemer van € 1.126,30. Een gedeelte groot
€ 250,00 zal worden gesponsord.
Verzoekster verneemt graag of aldus is voldaan aan de normen voor gunstbetoon.
2. De beoordeling
Op grond van artikel 6.4.1 van de nieuwe Gedragscode 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, strikt beperkt
blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel en zich niet uitstrekt tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst of
manifestatie. Voorts moet de bijeenkomst of manifestatie op een passende locatie plaats
vinden. Uit de volgende bepalingen blijkt dat er verschillende eisen worden gesteld voor
bijeenkomsten en voor manifestaties. De Codecommissie zal daarom eerst moeten nagaan
of van een bijeenkomst of van een manifestatie gesproken moet worden.
In artikel 6.4.5 is bepaald dat van een bijeenkomst sprake is 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. Aan deze eis wordt voldaan, nu verzoekster de organisatie in handen heeft en
geen sprake is van beïnvloeding door de farmaceutische industrie. Bovendien zal
verzoekster accreditatie aanvragen.
Vervolgens moet aan de orde komen of de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft. Dit is
het geval indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die
gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan
€ 500,00 per keer en € 1.500,00 per jaar, waarbij voor het maximum van € 1.500,00 per jaar
ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten georganiseerd door
derden voor dezelfde therapeutische klasse worden meegeteld. De Codecommissie wil
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aannemen dat aan dit vereiste zal worden voldaan hoewel verzoekster nog geen
gedetailleerde berekening van de kosten wegens gastvrijheid per deelnemer heeft verstrekt.
Daarbij overweegt de Codecommissie dat alleen de donderdagmiddag vrij is gelaten, zodat
deelnemers dan andere dingen kunnen ondernemen. Het diner die avond is kennelijk wel
weer in de algemene kosten verwerkt. Waar een en ander hoe dan ook binnen de gestelde
grenzen blijft, bestaat hier geen bezwaar tegen.
Voorts moet worden nagegaan of de gastvrijheid strikt beperkt blijft tot het met de
bijeenkomst beoogde doel en zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan de
bijeenkomst. Verzoekster heeft aangegeven dat het vertegenwoordigers van de
farmaceutische industrie niet zal zijn toegestaan aan het wetenschappelijke en sociale
programma deel te nemen. Van aanwijzingen dat in andere zin niet aan de zojuist genoemde
eis zal worden voldaan, is de Codecommissie niet gebleken.
Tenslotte moet worden onderzocht of van een passende locatie kan worden gesproken. De
Codecommissie beantwoordt deze vraag in bevestigende zin. In deze kan worden verwezen
naar de overwegingen in de laatste alinea van het advies van 22 december 2009 (A09.113).
Een en ander leidt tot een positief advies onder de voorwaarde dat bewijs van verleende
accreditatie wordt toegezonden.
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 30 juni 2015 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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