24 oktober 2011
ADVIES (A11.103) 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.

1. Het verzoek:
In december 2011 vindt in New York (Verenigde Staten) een symposium plaats onder
de naam “Y”. Aan dit symposium zullen onder andere Nederlandse artsen-A
deelnemen. Verzoekster wil de nieuwe wetenschappelijke data van haar product K aan
de dan aanwezige artsen-A presenteren, voor zover deze een dergelijke presentatie
niet al hebben bijgewoond tijdens een recent congres. De bedoelde presentaties zullen
plaats hebben tijdens een aantal lunches of diners.
Verzoekster heeft het voornemen de deelnemers voor een borrel, lunch of diner uit te
nodigen waar het onderwerp “D” wordt behandeld aan de hand van een presentatie
met de titel “E”. Van de daarmee verbonden kosten is verzoekster voornemens een
bedrag van € 50,-- per deelnemer voor haar rekening te nemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Op grond van punt 9 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon art. 12 en 13, 16 t/m 22
Gedragscode Geneesmiddelenreclame geldt voor andere dan wetenschappelijke
bijeenkomsten dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan
het hoofddoel, wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten
van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer
bedragen dan € 50,-- per keer en € 150,-- per jaar. Aan dit vereiste is voldaan, nu
verzoekster een bedrag van € 50,-- per deelnemer voor haar rekening zal nemen. De
Codecommissie tekent hierbij wel aan dat verzoekster zal moeten nagaan of zij de
betreffende deelnemers niet eerder al vergoedingen heeft toegekend. Zij moet er
immers voor zorgdragen dat het totaal per deelnemer de grens van € 150,-- per jaar
niet overschrijdt.
Een en ander leidt tot een positief advies.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan X in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 24 oktober 2011 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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