5 mei 2014
ADVIES (AA14.032) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 25 april 2014 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 [de heer Y van
bovenvermelde datum en van de nadien door [mevrouw Z] nog verstrekte informatie.
1. Het verzoek
[Op vier dagen in mei en juni] 2014 vindt in Amsterdam het jaarlijkse congres [A] plaats.
Verzoekster heeft het voornemen om tijdens dit congres een satellietsymposium te
organiseren onder de naam: “[B].” Dit symposium is bestemd voor [artsen C] uit de gehele
wereld. Het symposium zal plaats hebben op [de derde dag van het congres] en duren van
13.30 uur tot 14.45 uur. De opzet voorziet in een drietal voordrachten met een discussie
achteraf. De kosten van het symposium bestaan uit de kosten wegens huur van de zaal en
wegens een lunchbox met wat te drinken voor de deelnemers. De kosten van de zaal
bedragen € 27.500,-- , die wegens de lunchbox € 17,10 per persoon.
Verzoekster verneemt graag of aan de regels van de Code Geneesmiddelenreclame wordt
voldaan.
2. De beoordeling
Op grond van artikel 12 van de Code moeten 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 en ondergeschikt is aan het met
de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel. Een en ander is nader uitgewerkt in de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame.
De Codecommissie staat in de eerste plaats voor de vraag of in deze 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 geen sprake. Er 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. Ook hiervan is
geen sprake.
Van een bijeenkomst kan tenslotte sprake zijn indien de organisatie in handen is van een
vergunninghouder of deze in diens opdracht plaats vindt, en de bijeenkomst door de
Codecommissie overeenkomstig artikel 13 van de Code preventief is beoordeeld op inhoud
en te verlenen gastvrijheid. Verzoekster meent dat hiervan sprake kan zijn.
Ten aanzien van de inhoud moet kunnen worden aangenomen dat de objectiviteit van de
presentaties voldoende gewaarborgd is en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. Verzoekster heeft terzake laten weten dat de
drie sprekers internationale experts zijn op het gebied van [vakgebied D]. De presentaties die
zij zullen houden, zijn door de sprekers zelf gemaakt op grond van eigen wetenschappelijke
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kennis en inzichten. Verzoekster heeft daarbij geen inhoudelijke bemoeienis. Voorts zal er
voor zorg worden gedragen dat op de slides geen logo’s van verzoekster voor komen en dat
deze ook anderszins niet zullen zijn voorzien van “[X] branding”. Aldus is naar het inzicht van
de Codecommissie voldaan aan het eerste vereiste.
Verzoekster heeft voorts toegelicht welke onderwerpen in de drie voordrachten aan de orde
zullen worden gesteld en daarbij voorts aangegeven dat de voordrachten op generlei wijze
bedoeld zijn om receptgeneesmiddelen van verzoekster op het betreffende indicatiegebied
aan te prijzen. Een en ander is voldoende om ervan uit te kunnen gaan dat ook aan het
tweede vereiste voldaan zal zijn.
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat van een bijeenkomst kan worden uitgegaan. Er
zal dan nader moeten worden onderzocht of aan de eisen met betrekking tot de te verlenen
gastvrijheid wordt voldaan. Verzoekster heeft in dit verband twee bedragen genoemd, te
weten een bedrag wegens de huur van de ruimte en een bedrag wegens de lunchkosten van
de deelnemers. Op het eerste bedrag zal de Codecommissie niet in gaan omdat dit niet als
kosten wegens gastvrijheid in de zin van de Uitwerking kan worden aangemerkt. Onder het
verlenen van gastvrijheid wordt verstaan de vergoeding of het voor rekening nemen van reis, verblijf- en inschrijvingskosten van een bijeenkomst of manifestatie. De huur van de ruimte
waar de bijeenkomst wordt gehouden, valt hier niet onder.
Ten aanzien van de lunchkosten geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken blijft 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, waarbij voor het maximum van
€ 1.500,-- per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten
georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse worden meegeteld. De
kosten die verzoekster voor haar rekening zal nemen, liggen ruimschoots onder dit bedrag
en roepen dan ook geen bezwaren op. Wel zal verzoekster de deelnemers moeten vragen of
zij in het afgelopen jaar al andere vergoedingen hebben ontvangen als zojuist bedoeld en
dan moeten nagaan of het gestelde maximum niet wordt overschreden.
Tenslotte moet voldaan worden aan de eis dat eventuele banden van verzoekster met de
sprekers bekend worden gemaakt en dat vertegenwoordigers van verzoekster als zodanig
herkenbaar moeten zijn. Verzoekster heeft aangegeven hier aan te zullen voldoen.
Een en ander leidt tot de conclusie dat 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 5 mei 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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