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Samenvatting:

Het doel van de bijeenkomst is het stimuleren van
interactie tussen onderzoekers uit de publieke en private
sector. Nu echter uit de private sector enkel onderzoekers
van verzoekster zullen worden uitgenodigd, de
samenkomst zal plaatsvinden op het onderzoeksterrein
van verzoekster en de genodigden een rondleiding zullen
krijgen niet alleen door de onderzoekslaboratoria, maar
ook door de productiefaciliteiten van verzoekster, kan niet
worden uitgesloten dat met de samenkomst ook een
verkoop bevorderend doel door verzoekster wordt
nagestreefd. Dit geldt te meer nu uit de aanvraag niet kan
worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre de publieke
onderzoekers betrokken zijn bij of invloed hebben op het
voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een
bepaald geneesmiddel en/of zij zijn betrokken bij de
toelating van geneesmiddelen. Gevolg hiervan is dat
sprake is van een niet toegestane financiële relatie met
niet-beroepsbeoefenaars, zijnde gunstbetoon.

ADVIES (AA16.114) 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 de adviesaanvraag van [de heer Y] van 21
november 2016 en van de nadien nog per e-mail verstrekte informatie.
1. Het verzoek
Verzoekster heeft het voornemen om onder de titel “[Z]” [op een dag in 2017] 25 tot 30
onderzoekers, waarvan 20 niet-beroepsbeoefenaren, op het [vakgebied A] uit de publieke en
private sector uit te nodigen voor een bezoek aan haar Research & Development campus [in
België]. De helft van de genodigden zal bestaan uit onderzoekers van verzoekster en de
andere helft uit onderzoekers uit de publieke sector. Het bezoek zal een aanvang nemen om
10.00 uur en worden afgesloten om 21.00 uur.
Het doel van het bezoek wordt als volgt beschreven: het stimuleren van de interactie tussen
onderzoekers uit de publieke en private sector met betrekking tot de uitdagingen bij hun
onderzoek en welke oplossingen zij hiervoor hebben. Een investering in samenwerking
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tussen beide sectoren zorgt volgens verzoekster voor maximale synergie tussen R&D
faciliteiten, expertise en bestaande netwerken. Door samen te werken valt veel winst te
behalen waardoor nieuwe doorbraken in de behandeling van [ziekte B] sneller hun weg
kunnen vinden naar de patiënt, aldus verzoekster. Tijdens de bijeenkomst wordt specifiek
ingezoomd op [vakgebied C]. De publieke onderzoekers worden uitgenodigd via
[organisaties D, E en F]. Verzoekster beoogd verder te laten zien dat zij niet alleen een
geneesmiddelenproducent is, maar ook een kennisbedrijf.
Het programma bestaat in de ochtend uit drie pitches over onderzoek, waarvan twee
worden gedaan door medewerkers van verzoekster. Vervolgens is een introductie over de
campus, een lunch en een rondleiding over de campus en haar onderzoekslaboratoria
gepland, waarbij verzoekster ook zal laten zien hoe zij medicijnen produceert en welke
veiligheidsmaatregelen daarbij komen kijken. In de middag zullen in ronde tafelsessies
verschillende thema’s worden besproken; inclusie bij patiënten trials, publiceren/delen
tegenvallende onderzoeksresultaten en -data, publiek/private samenwerking en
transparantie/implementatie onderzoek. Het bezoek wordt afgesloten met een diner.
Tijdens het diner zullen de belangrijkste uitkomsten van de in verschillende groepen
gehouden ronde tafelsessies met de hele groep worden gedeeld. De kosten per genodigde
zijn begroot op € 75,00 voor eten en drinken.
2. De beoordeling door de Commissie
Uit de aanvraag volgt dat de genodigden voor de samenkomst zullen bestaan uit 10
beroepsbeoefenaars en 20 niet-beroepsbeoefenaars. Financiële relaties met nietberoepsbeoefenaars zijn ingevolge artikel 6.1.3. van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (hierna de Gedragscode) alleen toegestaan als niet het kennelijke
doel daarvan is het bevorderen van voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een
geneesmiddel (en er dus geen sprake is van gunstbetoon).
Volgens de aanvraag is het doel van de bijeenkomst kort gezegd het stimuleren van
interactie tussen onderzoekers uit de publieke en private sector. Nu echter uit de private
sector enkel onderzoekers van verzoekster zullen worden uitgenodigd, de samenkomst zal
plaatsvinden op het onderzoeksterrein van verzoekster en de genodigden een rondleiding
zullen krijgen niet alleen door de onderzoekslaboratoria, maar ook door de
productiefaciliteiten van verzoekster, kan niet worden uitgesloten dat met de samenkomst
ook een verkoop bevorderend doel door verzoekster wordt nagestreefd. Dit geldt te meer nu
uit de aanvraag niet kan worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre de publieke
onderzoekers betrokken zijn bij of invloed hebben op het voorschrijven, ter hand stellen of
gebruiken van een bepaald geneesmiddel en/of zij zijn betrokken bij de toelating van
geneesmiddelen. Gevolg hiervan is dat sprake is van een niet toegestane financiële relatie
met niet-beroepsbeoefenaars, zijnde gunstbetoon.
Ingevolge artikel 6.4 van de Gedragscode is het verlenen van gastvrijheid in het kader van
samenkomsten van verkoopbevorderende aard (manifestaties) aan beroepsbeoefenaren
onder voorwaarden toegestaan. Onder verwijzing naar het advies A11.042, waarin is
aangegeven dat niet iedere bijeenkomst die niet een wetenschappelijke bijeenkomst betreft
zonder meer als een manifestatie te kwalificeren valt, wil de Codecommissie in dit geval,
gezien het programma, wel aannemen dat hier van een manifestatie gesproken kan worden.
Daarbij is in aanmerking genomen dat de vergoeding per beroepsbeoefenaar op het
maximaal redelijke bedrag voor de samenkomst (zijnde een manifestatie), te weten € 75,-, is
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begroot. Dit staat in redelijke verhouding met het door verzoekster in haar aanvraag
genoemde doel.
Conclusie van het voorgaande is dan ook dat ten aanzien van de samenkomst niet kan
worden uitgesloten dat sprake is van gunstbetoon jegens niet-beroepsbeoefenaars, hetgeen
ingevolge de Gedragscode niet is toegestaan. Het advies is daarom negatief.
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 19 december 2016 door mr. L. van Berkum, voorzitter.
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