26 augustus 2014
ADVIES (AA14.076) 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 adviesaanvraag van [X] van 21 augustus
2014.
1. De aanvraag
[X] Global organiseert op [twee dagen in] november 2014 in Barcelona (Spanje) een
congres onder de titel “[Y]” . Voor dit congres worden [artsen A en B] uitgenodigd uit een
groot aantal landen zowel in als buiten Europa. Verzoekster heeft het voornemen 20 [artsen
A] en 8 tot 12 [artsen B] uit te nodigen voor dit congres en een gedeelte van hun kosten
wegens deelname voor haar rekening te nemen.
Verzoekster verneemt graag of aan de vereisten van de Code Geneesmiddelenreclame is
voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 6.4.1 van de Gedragscode is bepaald dat vergunninghouders er zorg voor dragen
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 de bijeenkomst of manifestatie.
Waar voor bijeenkomsten en voor manifestaties aparte regelingen bestaan, zal eerst moeten
worden vastgesteld onder welke van deze twee het congres moet worden gerangschikt. In
dit verband is van belang dat 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. Hiervan kan worden uitgegaan nu accreditatie
is verleend door [wetenschappelijke vereniging C].
De gastvrijheid bij bijeenkomsten blijft binnen redelijke perken wanneer de voor rekening van
de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per
therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar
danwel wanneer de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt. Ook
hieraan wordt voldaan, immers bedragen de kosten waar het thans om gaat per deelnemer
€ 955,-- en zal verzoekster daar de helft van voor rekening nemen.
Er moet dan voorts nog worden onderzocht of de gastvrijheid strikt beperkt blijft tot het met
de bijeenkomst beoogde doel en of deze zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers
aan de bijeenkomst. Uit de door verzoekster verstrekte gegevens kan niet anders worden
afgeleid dan dat aan deze vereisten wordt voldaan. De Codecommissie zal hier dan ook van
uit gaan.
Tenslotte moet worden aangetekend dat de plaats van de bijeenkomst als passend kan
worden aangemerkt nu afgezien van de deelnemers uit andere landen een aanzienlijk aantal
deelnemers uit Spanje afkomstig zal zijn.
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Er is dan ook aan de vereisten van de Code voldaan zodat een positief advies kan worden
gegeven.
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 26 augustus 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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