29 september 2014
ADVIES (AA14.085) 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 het verzoek van [X] van 23 september 2014.
1. Het verzoek
Verzoekster heeft het voornemen op [een dag in januari 2015] een aantal [artsen,
apothekers, biologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants], allen met
interesse in [ziekten Y] uit te nodigen voor een bezoek aan de productiesite van verzoekster
in [België]. Het bezoek neemt een aanvang om 12.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur.
Het doel van het bezoek wordt als volgt omschreven: het informeren van
beroepsbeoefenaren over de oprichting en onderzoeksactiviteiten van verzoekster op het
gebied van [ziekten Y], inclusief een rondleiding door de onderzoekslaboratoria.
De kosten wegens gastvrijheid bedragen per deelnemer € 36,30.
Verzoekster verneemt graag of hiermee is voldaan aan de eisen die op dit punt worden
gesteld.
2. De beoordeling
In artikel 6.4.1 van de nieuwe 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. Deze bepaling maakt een
onderscheid tussen bijeenkomsten en manifestaties. Er zal daarom in de eerste plaats
moeten worden nagegaan onder welke categorie het bezoek moet worden gerangschikt.
Van een bijeenkomst is sprake indien wordt voldaan aan de vereisten van artikel 6.4.5. Naar
het oordeel van de Codecommissie is dit niet het geval. De inhoud is niet door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door
de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk aangemerkt. Evenmin
kan worden gezegd dat de organisatie in handen is van een samenwerkingsverband van
beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische
industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. Tenslotte kan door de Codecommissie
niet beoordeeld worden of de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd is en
of het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
Er zal daarom van een manifestatie moeten worden uitgegaan. Bij een manifestatie 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 strikt noodzakelijk en in ieder geval niet meer
dan € 75,-- per keer en € 225,-- per jaar. De betreffende kosten betreffen het vervoer per bus
van de deelnemers van Tilburg naar [België], een lunch, koffie en fris in de pauze en een
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afsluitende borrel. Er kan verschillend geoordeeld worden over de vraag of deze kosten als
strikt noodzakelijk moeten worden beoordeeld. Men zou bij voorbeeld het standpunt kunnen
innemen dat een afsluitende borrel niet als zodanig kan worden aangemerkt. De
Codecommissie zal in deze enige ruimte aanvaarden nu het bedrag dat voor gastvrijheid zal
worden bestemd, minder dan de helft is van het bedrag dat ten hoogste voor gastvrijheid
mag worden besteed. Daarbij kan nog worden aangetekend dat de borrel aan het eind van
de manifestatie mede kan dienen om de deelnemers onderling ervaring te laten uitwisselen
en nadere informatie te verkrijgen over de onderwerpen die daaraan voorafgaand aan de
orde zijn geweest.
Aan de overige boven reeds genoemde vereisten van artikel 6.4.1 is naar het oordeel van de
Codecommissie voldaan.
Tenslotte moet nog worden nagegaan of het bezoek op een passende plaats wordt
gehouden. In dit verband is van belang dat de plaats van het bezoek een productiesite van
verzoekster is en dat zich daar ook de research-afdeling van de producent bevindt. Een en
ander leidt ertoe dat deze plaats geschikt is om de ontwikkeling van een geneesmiddel van
dichtbij te bezichtigen. De Codecommissie neemt daarbij mede in aanmerking dat de plaats
van het bezoek zich slechts enkele kilometers van de Nederlandse grens in België bevindt.
Bij deze stand van zaken kan van een passende plaats worden gesproken.
Een en ander leidt tot de conclusie dat aan de bedoelde eisen wordt voldaan en dat dan ook
positief kan worden geadviseerd.
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 29 september 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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