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Samenvatting:

Het bezoek aan een R&D centrum wordt niet aangemerkt
als een wetenschappelijke bijeenkomst en de voorgenomen
gastvrijheid wordt strijdig geacht met art. 6.4.8, aangezien
de kosten van gastvrijheid de grens van € 75,overschrijden. Voorts worden ook de kosten van vervoer
naar het R&D centrum door de aanvrager gedragen, zodat
de uitzondering van art. 6.4.8 lid 2 niet van toepassing is en
de afspraken over de verleende gastvrijheid dienen te zijn
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

ADVIES (AA16.095) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 13 september 2016
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] namens
[X]. De adviesaanvraag gaat vergezeld van een programmaoverzicht, een bewijs van
accreditatieaanvraag en een cv van [de heer Z], sitemanager van het R&D centrum van [X]
in [Italië].
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen op [een dag in 2016] een tour te organiseren in het R&D Centrum
van [X] gelegen in [Italië], voor beroepsbeoefenaren en zal in dat kader gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren bieden. Daarover wordt advies van de Codecommissie gevraagd, met
toetsing aan de regels van en krachtens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame
(“Gedragscode”).
Uit de adviesaanvraag maakt de Codecommissie op dat het de bedoeling van [X] is
beroepsbeoefenaren die deel zullen nemen aan het [congres A], dat in Milaan op [een dag in
2016] zal plaatsvinden, een rondleiding te geven in het R&D centrum van [X] dat zich
[dichtbij Milaan] bevindt.
De deelnemers aan [congres A] arriveren in Milaan op [een dag in 2016] om 12.10 uur. Om
14.00 uur zullen zij arriveren in [hotel B] en om 16.00 uur die dag zal de rondleiding
plaatsvinden. De deelnemers worden per taxi naar het R&D centrum vervoerd. De kosten
daarvan bedragen ongeveer € 100,- zodat deze per deelnemer € 11,11 bedragen. De
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rondleiding wordt gevolgd door een diner. De adviesaanvraag bevat geen opgave van de
kosten daarvan.
De Codecommissie begrijpt dat er voor deelname aan [congres A] accreditatie is
aangevraagd bij [wetenschappelijke vereniging C]. Voor de door [X] in dat kader te verlenen
gastvrijheid heeft [X] de Codecommissie niet om goedkeuring gevraagd. Uit de adviesaanvraag leidt de Codecommissie af dat de totale kosten van gastvrijheid in het kader van
[congres A] € 882 per deelnemer zullen bedragen waarvan iedere deelnemer zelf € 441
draagt.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Krachtens artikel 6.4.1 van de Gedragscode dienen vergunninghouders er zorg voor te
dragen dat bij het verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van
bijeenkomsten en manifestaties deze gastvrijheid:
a. binnen redelijke perken blijft en
b. strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel. Daarbij
speelt met name het evenwicht in tijdsbesteding tussen het wetenschappelijk
programma en de overige onderdelen een essentiële rol; en
c. zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van
de bijeenkomst/manifestatie.
Bovendien dient de bijeenkomst/manifestatie plaats te vinden op een passende locatie.
De Codecommissie stelt allereerst vast dat er geen sprake is van een wetenschappelijke
bijeenkomst als bedoeld in art. 6.4.5 van de Gedragscode. Aan de bijeenkomst wordt geen
accreditatie verleend, de bijeenkomst wordt niet georganiseerd door een van de
farmaceutische industrie onafhankelijke organisatie en de bijeenkomst voldoet niet aan de in
lid 3 van voornoemd artikel vermelde criteria. De samenkomst moet derhalve op de voet van
art. 6.4.7 als manifestatie worden aangemerkt.
Ingevolge art. 6.4.8 van de Gedragscode geldt dat bij manifestaties aangenomen wordt dat
de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft wanneer:
1.
de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van de 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; en
2.
de afspraken over de verleende gastvrijheid zijn vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst, waarin de uitvoering helder dient te zijn omschreven. Deze eis geldt
niet als de gastvrijheid enkel ziet op deelname aan een door de betrokken
vergunninghouder georganiseerde manifestatie, zonder dat sprake is van vergoeding
van reis- en/of overnachtingskosten.
Uit de adviesaanvraag blijkt dat de voor [X] komende kosten van gastvrijheid € 90,- per
persoon bedragen. Hiermee wordt de in lid 1 van voornoemd artikel gestelde grens van
€ 75,- overschreden. Voorts worden door [X] de kosten van vervoer naar het R&D centrum
gedragen, zodat de in lid 2 van voornoemde bepaling opgenomen uitzondering niet van
toepassing is en de afspraken over de verleende gastvrijheid dienen te zijn vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst. Dat dergelijke afspraken in het onderhavige geval zouden zijn
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst is niet door [X] gesteld en is de Codecommissie
ook niet anderszins gebleken. Op grond hiervan dient de gastvrijheid die geboden wordt in
het kader van de door [X] voorgenomen rondleiding in het R&D centrum als strijdig met het
bepaalde in art. 6.4.8 lid 2 van de Gedragscode te worden aangemerkt.
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Concluderend luidt het advies negatief.

3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 21 oktober 2016 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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