31 januari 2014

ADVIES (AA14.002) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 24 januari 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],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] is voornemens op [drie dagen in] april 2014 te Boedapest, Hongarije, een bijeenkomst te
laten plaatsvinden onder de titel ”[Z]”. Het onderwerp is [aandoeningen A] en de
internationale doelgroep bestaat uit [artsen B en D]. Op het programma staan lezingen
(negen sprekers), ronde tafelgesprekken, workshops en video cases, alle omtrent de
toekomst van [verschillende aandoeningen A]. Het programma begint op [de eerste dag] met
een buffet, het inhoudelijke deel start op de [volgende dag] en eindigt op [de laatste dag]
rond het middaguur met een lunch. Er is een wetenschappelijk deel en een deel dat gericht
is op het ontwikkelen van opleidings- en communicatievaardigheden. Accreditatie is niet
aangevraagd.
De totale kosten per (naar de Codecommissie aanneemt) Nederlandse deelnemer zijn
begroot op € 1.014,80. [X] wil daarvan de helft voor haar rekening nemen en vraagt toetsing
van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten de gastvrijheid binnen redelijke
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. In de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, hierna ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij een
onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst in deze zin kan onder meer sprake zij indien de
organisatie in handen is van of plaats vindt in opdracht van een vergunninghouder en de
bijeenkomst door de Codecommissie preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen
gastvrijheid. Het gaat er met betrekking tot de inhoud om dat de objectiviteit van de
presentaties voldoende gewaarborgd is en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.
Het programma bevat een negental sprekers uit verschillende Europese landen aan wie,
gelet op de verstrekte informatie met betrekking tot acht van hen, naar de Codecommissie
wil aannemen een grote mate van wetenschappelijk gezag toekomt. Hoewel niet uit de
stukken kan worden opgemaakt in hoeverre er al dan niet banden tussen een of meer
sprekers en [X] bestaan, is dit wetenschappelijk gezag zonder contra-indicatie reeds
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voldoende reden om aan te nemen dat de objectiviteit van de presentaties voldoende
gewaarborgd is. De Codecommissie gaat er daarbij van uit dat indien dergelijke banden toch
mochten bestaan, [X] die informatie alsnog en voorafgaand aan de bijeenkomst bekend zal
maken.
Uit de diverse programmaonderdelen en uit het grote aantal beroepsbeoefenaren uit Europa
en uit enkele landen daarbuiten leidt de Codecommissie voorts af dat er voldoende reden is
om aan te nemen dat de bijeenkomst voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
Er kan derhalve worden uitgegaan van een wetenschappelijke bijeenkomst.
Bij een dergelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen onder meer
indien, zoals in dit geval, de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van
gastvrijheid niet meer dan 50% van de totale kosten per deelnemer bedragen. [X] en de
deelnemende beroepsbeoefenaren zullen zelf de beperking per jaar per therapeutische
klasse in het oog dienen te houden.
Ten slotte moet nog worden nagegaan of sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de plaats van samenkomst buiten Nederland. Gelet op het sterk internationale
karakter van de bijeenkomst, met deelnemers uit veel verschillende Europese landen en
zelfs van daarbuiten, kan die vraag bevestigend worden beantwoord. Ook overigens is van
excessieve kosten in verband met de plaats van samenkomst niet gebleken.
Het advies luidt op basis van al het voorgaande positief.

3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 31 januari 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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