10 mei 2012
ADVIES (AA12.047) van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame 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 verzoekster
d.d. 27 april 2012.
1. Het verzoek
[X] is voornemens een aantal Nederlandse beroepsbeoefenaren ([artsen A]) uit te
nodigen voor het bijwonen van (een van) een zestal identieke bijeenkomsten onder de
titel “[Y]”, te houden op drie dagen in augustus 2012 in München, Duitsland. De
betrokken beroepsbeoefenaren zijn dan reeds in München voor het bijwonen van een
international congres van [organisatie B]. [X] wil de [artsen A] informeren over nieuwe
wetenschappelijke data inzake haar product [Z].
De beroepsbeoefenaren worden door [X] uitgenodigd voor een bijeenkomst hetzij
gedurende de lunchtijd (12.30 uur – 14.00 uur) hetzij het diner (20.00 uur – 22.30 uur).
De kosten van gastvrijheid zijn begroot op € 25 (lunch) resp. € 75 (diner), welke kosten
[X] voor haar rekening wil nemen.
[X] verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Ten deze is van toepassing de Uitwerking Normen Gunstbetoon welke is afgeleid van
de Gedragscode en waarin de normen voor gastvrijheid nader zijn uitgewerkt.
Uitgangspunten daarbij zijn dat de gastvrijheid binnen redelijke perken dient te blijven
en dat deze gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. De criteria voor de praktische toepassing van deze uitgangspunten zijn
eveneens in de Uitwerking Normen Gunstbetoon vastgelegd en zijn mede afhankelijk
van de aard van de te houden bijeenkomst.
Voor een bijeenkomst als deze, een zgn. manifestatie, wordt aangenomen dat de
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft indien de voor rekening van de
vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet meer
bedragen dan € 75. Aan deze eis wordt in dit geval voldaan. Voorts mag worden
aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de
bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Gelet op de internationale
verscheidenheid van deelnemers en de combinatie met het congres van [organisatie B]
is het begrijpelijk en aanvaardbaar dat deze in een ander land dan Nederland
plaatsvindt. Deze kan dan ook als een passende locatie in de zin van artikel 4.b van de
Uitwerking Normen Gunstbetoon worden aangemerkt.
Nu voldaan is aan de eisen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame luidt het
advies van de Codecommissie positief.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 10 mei 2012 door mr. M. de Boer, voorzitter.

